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Nyomtatott és online sajtó 
       

Szijjártó: Magyarország kész folytatni Ukrajna támogatását, de nem járul hozzá a 

közös EU-s hitelfelvételhez 
2022. november 7. – MTI, hirado.hu, Origo, TV2, karpatalja.ma, karpat.in.ua, hirek.sk 

Magyarország kétoldalú alapon kész folytatni Ukrajna pénzügyi támogatását, de semmiképp 

nem fog beleegyezni egy újabb közös európai uniós hitelfelvételbe ebből a célból - jelentette ki 

a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Szófiában. A 

tárcavezető a Közép-Európai Kezdeményezés bulgáriai külügyminiszteri találkozóján 

üdvözölte, hogy az EU újabb támogatási csomagot készít elő Kijev számára, azonban 

hozzátette, hogy Magyarország jóval régebb óta segíti különböző módokon a szomszédos 

Ukrajnát azoknál, akik most az ország "legjobb barátaiként tüntetik fel magukat". 

Felszólalásában rámutatott, hogy a kormány tíz- és százmillió eurókban mérhető összegeket 

fordított az ukrajnai egészségügy, oktatás, kulturális intézmények, illetve egyházak 

támogatására, hazánk már a háború kirobbanása előtt is kivette a részét a segítségnyújtásból. 

"Készek vagyunk a pénzügyi támogatás folytatására kétoldalú alapon, kétoldalú megállapodás 

alapján Ukrajna és Magyarország között. De biztosan nem fogunk támogatni semmifajta közös 

európai uniós hitelfelvételt ezen a téren" - közölte. "Miért? Mert egyszer már megtettük. 

Támogattuk a közös hitelfelvételt a koronavírus-járvány idején, ez azonban több mint elég volt" 

- fogalmazott. Az Európai Bizottság havi 1,5 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot 

javasol Ukrajna jövő évi finanszírozási szükségleteinek fedezésére, az erről szóló jogalkotási 

kezdeményezést várhatóan még a héten be fogják mutatni. 

 

Kormányszóvivő: a szankciók nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket 
2022. november 7. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Nemzet, TV2 

Nem véletlen, hogy a magyar kormány kezdetektől fogva békekötést szorgalmaz, mert "az 

értelmetlen szankciók" nem váltják be a Brüsszel által keltett reményeket - mondta a 

kormányszóvivő hétfőn Bács-Kiskun megyei a Kunszentmiklóson. Szentkirályi Alexandra a 

Mondjunk nemet a szankciókra! elnevezésű országjáró sorozat rendezvényén, a fórumot 

megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Brüsszel azt ígérte, ha a szankciók életbe lépnek ez 

véget vet az ukrajnai háborúnak, és az intézkedések majd Oroszországot büntetik. Azt is ígérte, 

hogy a szankciók nem terjednek ki az energiahordozókra, de végül a szankciók egyáltalán nem 

váltották be a hozzájuk fűzött reményeket - mondta.     A kormányszóvivő szerint a jelenlegi 

helyzetben azt látni, hogy "Európa fázik, Ukrajna vérzik, Oroszország pedig gazdagodik". Ez az 

elhibázott szankciós politika következménye - tette hozzá. Szentkirályi Alexandra kiemelte: az 

elhibázott szankciók valóban nagy károkat tudnak okozni, ezt az is bizonyítja, hogy a néhány 

nappal ezelőtt szóba került újabb szankciós csomag, a kilencedik hírére máris megugrott a 

földgáz ára a tőzsdén. Jól látható tehát, hogy van összefüggés a szankciók és az emelkedő árak 

között. A magyar kormány továbbra is azért fog harcolni - tette hozzá -, hogy ezek a szankciók 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-magyarorszag-kesz-folytatni-ukrajna-tamogatasat/
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vagy ne lépjenek életbe, vagy pedig Magyarországra nézve ne legyenek kötelező érvényűek, 

mert a kormányzat egyetlen olyan büntetőintézkedést sem tud elfogadni, amely a magyar 

embereknek hátrányt okoz vagy káros. 

 

Anyanyelven kínál tartalmas programokat minden korosztálynak az 5. Barcasági 

Gyermekfesztivál Brassóban és környékén 
2022. november 7. – Krónika 

Kisgyerekektől a kamaszokig minden korosztályt megszólító tartalmas programokat kínál 

november 7–11. között a Barcasági Gyermekfesztivál Brassóban és a környező falvakban. A 

barcasági magyarság hiánypótló rendezvényét ötödik alkalommal szervezik meg a Cenk alatti 

városban, az esemény célja ez alkalommal is, hogy teret adjon olyan programoknak, ahol 

anyanyelven játszhatnak, művelődhetnek, szórakozhatnak a fiatalok. Toró Tamás ötletgazda 

korábban a Krónikának elmondta, a gyerekfesztivál ötlete szorosan kapcsolódik a Brassói 

Magyar Napok rendezvénysorozathoz, illetve a brassói magyar színházfesztiválhoz. Noha 

ezeken az eseményeken is vannak gyerekprogramok, fontosnak tartották egy külön, a fiatal 

korosztályt megcélzó rendezvény szervezését is, ugyanis a térségben nincs önálló magyar 

kulturális intézmény. Hiánypótló ez a fesztivál több okból is, egyrészt a Barcaság az egyedüli 

olyan történelmi régió Erdélyben, amely nem rendelkezik önálló magyar kulturális 

intézménnyel, nincs ifjúsági és bábszínház. Másrészt a barcasági magyarság lélekszáma a 

legutóbbi népszámlálási adatok szerint 40 ezer a megyében, 20 ezer a városban, rengeteg 

magyar gyerek van, akik nem jutnak hozzá a minőségi kulturális kínálathoz” – fejtette ki Toró 

Tamás. 

 

Lassult a népességfogyás Erdélyben, Székelyföld ront az átlagon 
2022. november 7. – Krónika, maszol.ro 

Lassult a népességfogyás Erdélyben a halálozások csökkenő száma miatt – derül ki az 

Erdélystat népmozgalmi közleményéből, melyben a 2022. január–augusztusi időszak 

halálozási, születési és házasságkötési adatait elemzik. Az Erdélystat hétfői tájékoztatása 

szerint a megyei statisztikai hivatalok 2022. január–augusztusi összesített előzetes adatai azt 

mutatják, hogy ez idő alatt 39 465 gyerek jött a világra Erdélyben, ami 566 fővel kevesebb, tehát 

1,4 százalékos csökkenést jelent az előző év hasonló adatához viszonyítva. A halálozások száma 

60 255 fő volt, amely viszont jóval jelentősebben, 7,8 százalékkal csökkent 2021 augusztusához 

képest. Így a halálozások nagyobb mértékű visszaesésének következtében valamelyest lassult a 

születések és halálozások különbségéből adódó népességfogyás. Augusztusig összességében 

Erdélyben a népességfogyás 20 790 fő volt, ami 17,8 százalékkal alacsonyabb, mint a 2021 

ugyanezen időszakára becsült érték (25 296 fő).  Azonban a jelentős arányban magyarlakta 

régiókban a népességfogyás lassulása alacsonyabb mértékű volt, mint az erdélyi átlag – 

ismertette az Erdélystat. 
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https://kronikaonline.ro/szines/anyanyelven-kinal-tartalmas-programokat-minden-korosztalynak-az-5-barcasagi-gyermekfesztival-brassoban-es-kornyeken
https://kronikaonline.ro/szines/anyanyelven-kinal-tartalmas-programokat-minden-korosztalynak-az-5-barcasagi-gyermekfesztival-brassoban-es-kornyeken
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lassult-a-nepessegfogyas-erdelyben-szekelyfold-ront-az-atlagon
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Ne legyen polgármester az, aki pihenni szeretne, és akiben nem lobog a küldetés 

lángja 
2022. november 7. – maszol.ro 

Erdélyt befedő hiánypótló projekt startolt a hétvégén a szilágysági Kémeren az RMDSZ és a 

MIÉRT szervezésében. A program az önkormányzatokban tevékenykedő vagy a jövőben e 

területen tisztséget vállalni kívánó bihari, szatmári és szilágysági fiataloknak szól. Erdélyben 

közel 350 olyan vezető, képviselő van, akik a MIÉRT színeiben vagy kötődéssel kerültek be 

annak a közösségnek az önkormányzatába, amelyben élnek, dolgoznak. A MIÉRT alelnöke, 

Tőtős Áron elmondta, az erdélyi magyar kisebbségi létben a mennyiség mellett a minőségre is 

törekedni kell. A mai világban nem elég csak jelen lenni, fontos a jó kommunikáció, az 

önkormányzat működésének ismerete, hogy közösségeink hitelesen legyenek képviselve. A 

képzés szakmaiságot nyújt, kiegészíti az önkormányzattal kapcsolatos tudást, de mindezek 

mellett, „kell még valami, ami hajtja az embereket: a tűz, a láng, ami motivál benneteket és 

másokat. Ferenc pápa azt mondta, olyan politikusokra van szükségünk, akikben lobog a 

küldetés lángja. Azt kívánom, hogy ez a küldetés lángja ott lobogjon bennetek, és ez a képzés 

erősítsen meg benneteket abban a küldetéstudatban, elhivatottságban, amely által helyi 

szinten jól tudjátok végezni a munkátokat” – mondta az Tőtős Áron. 

 

December közepén nyit az új borszéki gyógyfürdő 
2022. november 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tizenkét évnyi tervezés és építkezés után december 15-én megnyitja kapuit a FONTANA 

Borszéki Gyógyfürdő. A részletekről hétfőn sajtótájékoztató keretében számoltak be. 

Hamarosan fogadhatja a gyógyulni, felüdülni vágyókat Borszék legjabb turisztikai létesítménye 

a „Fontana” névre keresztelt gyógyfürdő-központ. Az erről szóló sajtóeseményen Mik József 

polgármester kiemelte: a munkálatok 12 éve egy fáradságos és kihívásokkal teli időszak volt, 

mostanra viszont közel van ennek az álomnak a megvalósítása, amely az üdülőhely 

turizmusának újjáéledéséhez fog vezetni. „Nem beszélhettünk Borszéken a turizmus 

fellendítéséről a kezelőbázis újraindítása nélkül. Ezért döntöttünk úgy, hogy olyan 

polgármesteri hivatal leszünk, amely jelentős energiát és erőforrást fektet a turizmusba” – 

hangsúlyozta a városvezető. Hozzátette: ennek a döntésnek az eredménye, hogy többek között 

megépült a sípálya, a nyári bobpálya és most elkészült „az ország egyik legszebb” 

gyógyközpontja is.  

 

Ilyen sokan még nem őrködtek örökségeink felett  
2022. november 7. – szekelyhon.ro 

Tizennégy megyéből 73 csapat nevezett be az Örökségünk őrei vetélkedőre, mintegy 605 fiatal 

fog egy-egy erdélyi műemlékkel foglalkozni, annak múltját kutatni és jövőjén ötletelni. Hargita 

megyéből tizenhét, Maros megyéből tizenhárom és Kovászna megyéből hat csapat nevezett be 

a vetélkedőre – válaszolta érdeklődésünkre Hegedüs Csilla ötletgazda, aki szerint soha ennyien 

nem jelentkeztek, soha ennyien nem akartak műemlékeket örökbe fogadni, kastélyok, 

templomok, udvarházak múltját feltárni, a jövőjén gondolkodni. Védelmezői legyenek az 
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https://maszol.ro/belfold/Ne-legyen-polgarmester-az-aki-pihenni-szeretne-es-akiben-nem-lobog-a-kuldetes-langja
https://maszol.ro/belfold/Ne-legyen-polgarmester-az-aki-pihenni-szeretne-es-akiben-nem-lobog-a-kuldetes-langja
https://maszol.ro/gazdasag/December-kozepen-nyit-az-uj-borszeki-gyogyfurdo
https://szekelyhon.ro/aktualis/ennyien-soha-nem-neveztek-be-az-oroksegunk-orei-vetelkedore
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épített örökségnek „Óriási öröm számomra, hogy ilyen sok iskolához eljutott a felhívásunk. Az 

pedig még nagyobb öröm, hogy a járvány után nagyobb a lelkesedés a verseny iránt, mint előtte 

volt, hiszen ennyi csapat még sohasem jelentkezett” – hangsúlyozta Hegedüs Csilla. 

 

Idén is lesz karácsonyi vásár Kolozsváron, felkerülnek a magyar nyelvű feliratok 

is 
2022. november 7. – maszol.ro 

A karácsonyi vásár az elmúlt évek során az ünnepre való készülődés, a meghitt hangulat 

kulcsfontosságú elemévé vált. Jó hír, hogy idén is megrendezik a vásárt Kolozsváron. Emil Boc 

polgármester bejelentette, a kincses város hamarosan karácsonyi fénybe borul, ugyanis 

november 18-án kezdődik a hagyományos rendezvény Kolozsvár főterén. Rácz Béla Gergely, a 

kolozsvári képviselőtestület RMDSZ-es frakciójának vezetője elmondta: idén lesznek magyar 

nyelvű feliratok is a rendezvényen. Tavaly a Musai–Muszáj akciócsoport számon kérte a 

karácsonyi vásár szervezőin a többnyelvű feliratokat, végül szenteste előtt pár nappal került fel 

a „KARÁCSONYI VÁSÁR” felirat a vásárkapura. 

     
Jótékonyság és összetartozás - zenei kincseket osztogattak Zsigárdon 
2022. november 7. – ma7.sk, Új Szó  

Jótékonysági koncertet adtak Zsigárdon a Felvidék népszerű zenészei. Zsapka Attila, Vadkerti 

Imre, Sipos Dávid, Jánoska Tibor és Lakatos Róbert a közösség szívét énekelte tele a 

református templomban. A jótékonysági rendezvény bevételéből a zsigárdi Császár László 

gyógyulását és rehabilitációját támogatják. Nagyszabású jótékonysági koncertet szerveztek a 

zsigárdiak a nyár folyamán súlyos balesetet szenvedett Császár László javára. A hatvanöt éves, 

köztiszteletben álló zsigárdi férfi egy horvátországi nyaralás során esett el és súlyos 

koponyasérülést szenvedett. Állapota jelenleg is súlyos, a család azonban mindent megtesz a 

gyógyulásáért és a felépüléséért. A gyógykezelés és a rehabilitáció ára meghaladja a Császár 

család anyagi lehetőségeit. A gyülekezet újonnan beiktatott lelkésze, Tóth Krisztián szeretettel 

fogadta templomában és áldotta meg a jótékony alkalmat. Az ötletgazda a zsigárdi származású 

szerkesztő-riporter, Kiss Réka volt, aki jelenleg a hegedűművész, Lakatos Róbert vezetése alatt 

dolgozik a komáromi Városi Művelődési Központban.  A jó szándékú embereknek, a 

szervezőknek és a művészeknek Császár Magdaléna, Császár László felesége köszönte meg a 

sok biztató szót és segítséget, amelyet a család tapasztal.  

 

A magyar falvak önkormányzatait segítő kiadványt ad ki a Pro Civis 
2022. november 7. – ma7.sk, felvidek.ma  

A felvidéki magyar önkormányzati politikával intézményi szinten gyakorlatilag egyedüliként 

foglalkozó Pro Civis Alapítvány most új kiadvánnyal jelentkezik, amely a magyar falvak 

önkormányzati képviselőinek és frissen megválasztott polgármestereinek nyújt nyelvi és 

fordítási segítséget. Az alábbiakban az alapítvány által küldött sajtóhírt olvashatják. A magyar 
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https://maszol.ro/belfold/Iden-is-lesz-karacsonyi-vasar-Kolozsvaron-felkerulnek-a-magyar-nyelvu-feliratok-es-tablak-is
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nyelvű elektronikus törvénytár (www.torvenytar.sk) mellett időről időre nyomtatott formában 

is kiadja a Pro Civis polgári társulás a helyi önkormányzatok munkáját leginkább érintő 

törvényeket magyar fordításban. A most lezajlott önkormányzati választásokkal kapcsolatban 

ismét előkészített egy „kezdőcsomagot” a megválasztott polgármestereknek és képviselőknek, 

hogy megkönnyítse ismerkedésüket a jelenleg hatályos jogszabályokkal, melyek nélkül 

munkájukat csak nehézkesen végezhetnék. A Pro Civis két kiadványt küldött a nyomdába, hogy 

abban az 512 községben, ahol az államnyelv mellett a magyar nyelv is a hivatali ügyintézés 

nyelve, anyanyelvükön ismerkedhessenek meg a legfontosabb jogszabályokkal. 

 

Vincze Loránt: A szlovák médiakeret módosításának meg kell felelnie az uniós 

jognak 
2022. november 7. – ma7.sk 

Az Európai Bizottság vizsgálja a szlovákiai médiakeret módosítását, amely hátrányosan érinti 

a kisebbségi nyelveken sugárzó médiaszolgáltatókat. Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő 

azt követően fordult az Európai Bizottsághoz, hogy 2022 augusztusában a médiaszolgáltatási 

jogszabály módosítása kötelezővé tette a nem szlovák nyelven sugárzó szolgáltatók számára a 

szlovák nyelvű feliratozást – közölte Vincze Loránt EP-képviselő sajtóirodája. „A Bizottság 

tudatában van a szlovák médiakeret módosításának (… ) jelenleg vizsgálja az átültetést. Ezen 

értékelés függvényében a Bizottság dönthet úgy, hogy megteszi a megfelelő intézkedéseket az 

uniós jognak való megfelelés biztosítása érdekében" – áll a Vincze Loránt írásbeli kérdésére 

érkezett válaszban. A Bizottság válasza utal az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló 

új javaslatra, amely értelmében „a tagállamok által hozott minden olyan jogalkotási 

intézkedésnek, amely hatással lehet a médiaszolgáltatók működésére a belső piacon, kellően 

indokoltnak, arányosnak, valamint objektívnek és megkülönböztetéstől mentesnek kell 

lennie”.  

 

Budapesti és pozsonyi színházak után a Kassai Thália Színház látogat Fülekre 
2022. november 7. – felvidek.ma, bumm.sk  

A Füleki Városi Művelődési Központ hagyományosan az egész év folyamán készül színházi 

előadásokkal a Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében. Idén februárban Tasnádi István 

Nézőművészeti Főiskola c. vígjátéka nyitotta a rendezvénysorozatot Mucsi Zoltán, Katona 

László és Scherer Péter szereplésével. Tavasszal a komáromi City Reboot társulat, a budapesti 

Örkény István Színház, valamint a budapesti Nézőművészeti Kft. előadásait láthatta a felnőtt 

közönség. Júniusban a Štúdio L+S pozsonyi társulat, augusztusban pedig a Palóc Napok és 

Városnapok keretében a pozsonyi Divadlo GUnaGU színház szlovák nyelvű komédiái várták a 

nézőket. Novemberben a Kassai Thália Színház Carlo Goldoni Bugrisok című zenés 

komédiájával látogat Fülekre. Válságban a család! Veszélyben a hagyományos családmodell! 

Krízisben a házasság intézménye! Felborultak a nemi szerepek! Hol vannak a nőies nők és a 

férfias férfiak? Baj van! Nagyon nagy baj, Carlo Goldoni mester vígjátéka alapján legalább 250 

éve. Mindenki valamilyen titkot rejteget. Férfiak és nők mindennapi csatározása. Generációk 
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háborús terepe. A szabadság feslettség és a rabság az erkölcs? Az együttélés, mint terror, de ki 

az áldozat és ki a zsarnok? Egy vitában csak az egyik félnek lehet igaza? 

 

Újra a lakosságot szolgálja a megújult zétényi könyvtár és kultúrház 
2022. november 7. – felvidek.ma 

Közel két és fél évvel a tragikus tűzvészt követően idén október második felében átadták a 

zétényi könyvtárnak is otthont adó kultúrház épületkomplexumát. A felújítás, az épület 

berendezése és a teljes könyvállomány feltöltése jelentős összefogás eredményeként valósult 

meg. A tűzvész 2020. május 6-án következett be. Mint korábban beszámoltunk róla,  a lángok 

martalékává vált a teljes községi könyvtár, a kultúrház közösségi terében is jelentős károk 

keletkeztek, ahogyan a községi hivatal helyiségeiben is. Kukó Miklós, Zétény polgármestere a 

Felvidék.ma kérdésére elmondta: a tűzeset után rögvest elkezdődött a károk felmérése. A 

legjelentősebb károk a tetőzetet érték. Első körben az épületkomplexum tetőszerkezetét 

építették újjá. Ezt követően a nyílászárók beszerelése, a központi fűtés felújítása került sorra. 

Az elsődleges munkálatokat önerőből végezték el. Nem várhattak a pályázati források pozitív 

elbírálására. Így a tetőzet cseréje az önkormányzat költségvetéséből valósult meg. A 

későbbiekben a magyar állam és Kassa megye is támogatta a munkálatokat. 

 

Esztrádcsoportok területi seregszemléje Nagyfödémesen 
2022. november 7. – Új Szó  

Rendhagyó módon a hétvégén tartották a Szentgyörgyi Miklós Színjátszó Fesztivált 

Nagyfödémesen. Az országos színjátszó fesztiválon a tallósi csoport és a galántai gimnázium 

diákjai képviselik a régiót. A Csemadok szervezésében a hétvégén Szepsiben és Buzitán 

megvalósuló Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál területi válogatóját idén a 

hagyományoktól eltérően nem tavasszal, hanem november első szombatján szervezték meg a 

nagyfödémesi kultúrházban. Ennek oka, hogy tavasszal még a koronavírus-járvány miatt 

érvényben voltak a korlátozások, de a szervezők nem akarták kihagyni a 22 éve rendszeresen 

megvalósuló területi fordulót. „Szentgyörgyi Miklós, aki a Pécsi Iparos Színkör oszlopos tagja 

volt, az 1990-es évek elejétől számos környékbeli színjátszókörrel tartotta a kapcsolatot, illetve 

zsűrizett a nagyfödémesi területi seregszemléken, majd később az országos fesztiválon is. 

Halála után, 2019-ben döntöttünk úgy, hogy a területi seregszemlét róla nevezzük el.” – 

mondta el lapunknak Mézes Rudolf, a Csemadok területi választmányának titkára. Hozzátette, 

jövőre, visszatérve a hagyományokhoz, áprilisban rendezik meg a Szentgyörgyi Miklós 

Színjátszó Fesztivált. 

 
SZHP-VMSZ koalíció - A vajdasági magyarság számára fontos ügyek 
2022. november 7. – PannonRTV.com 

A VMSZ és az SZHP ismét koalícióra lépett, a vajdasági magyar párt továbbra is a 

kormánytöbbség része marad. A Közügyekben sorra vettük a dokumentum főbb pontjait. A 
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VMSZ és az SZHP közötti koalíciós szerződés a szerb kormányban való közös programszintű 

együttműködésre és részvételre vonatkozik. Ezek közül az egyik az európai integráció. Ennek 

tekintetében a dokumentum szerint a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a 

szerbiai magyar közösség érdekeit. A szerződésben az is szerepel, hogy kidolgozzák a Vajdaság 

AT hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény módosítását, hogy növeljék az eredeti 

felhatalmazások számát. A helyi önkormányzatok esetében pedig pontosabban fogják 

szabályozni a helyi közösségek jogállását. 

 

Nemzeti tanácsi választások: Lényeges, hogy a Magyar Összefogás listájának 

mekkora érdekérvényesítő ereje lesz 
2022. november 8. – Vajma.info 

Hétfőn a Zenta Község területén részben vagy teljes egészében felújított vallási épületeket 

látogatta meg Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Fremond Árpádnak, a 

Magyar Összefogás listavezetőjének, a választási lista és a zentai önkormányzat képviselőinek 

a társaságában. A körút első állomása a nemrég felújított tornyosi Magyarok Nagyasszonya-

plébániatemplom volt, majd pedig ellátogattak a bogarasi Szent Anna-templomba, végül pedig 

a zentai kis zsinagóga épületébe is, amelynek az udvarán még javában zajlanak a 

földmunkálatok. Látogatása során Fremond Árpád elmondta, hogy az elmúlt négyéves 

ciklusban a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül több mint tíz olyan egyházi befektetés, 

felújítás valósult meg, amelyek fontos szerepet játszanak az egyházközösségek életében. A 

Magyar Összefogás listavezetője szerint ezt az együttműködést folytatni kell, mert az egyház 

rendkívül fontos szerepet tölt be a vajdasági magyar közösség életében. 
 

Ma véget ér a népszámlálás Szerbiában 
2022. november 8. – Vajma.info 

Hétfőn 20 órakor ér véget a népszámlálás Szerbiában – jelentette be a Köztársasági Statisztikai 

Intézet. Azok a polgárok, akik bármilyen okból elmulasztották az adatszolgáltatást, lehetőséget 

kapnak arra, hogy legkésőbb november 17-én 20 óráig telefonon keresztül kitöltsék a 

népszámlálási adatlapot. Kivételes esetekben az ügyeletes számlálóbiztos kimehet a lakcímre. 

A polgárok minden kérdésükre választ kaphatnak az ingyenesen hívható 0800 444 005-ös 

telefonszámon, minden nap 8 és 20 óra között. November 8-a és 17-e között újabb 

telefonvonalakat nyitnak meg települések és városok szerint, hogy a számlálóbiztosok 

bejegyezzék azokat a lakosokat, akiket az eddigiekben még nem vettek számba. A lista 

november 8-án lesz elérhető az intézet honlapján. 

 

A beruházások nem állnak le 
2022. november 8. – Magyarszo.rs 

Több oka van annak, hogy az állami költségvetés átütemezésére sort kell keríteni. Az egyik az, 

hogy a januártól október végéig terjedő időszakban a költségvetés a tervezettnél 180 milliárd 

dinárral több jövedelmet valósított meg, a másik pedig az energiahordozók árának emelkedése 
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– mutatott rá Siniša Mali, pénzügyminiszter hétfőn a köztársasági képviselőház ülésén, amikor 

a képviselőknek az állami költségvetés újragondolásának okait szemléltette. Mali miniszter az 

energiahordozók kapcsán kiemelte, 2019-ben egy megawatt áram 38-60 euróba került, az idén 

már 327 és 556 euró között alakult az ára, vagyis tízszer drágábban szerezhető be, mint három 

évvel ezelőtt. Az előre nem látható árváltozást korrigálni kell a költségvetésben, jelentősen több 

pénzre van szükség az energiahordozók megvásárlásánál. 

         
ORFK: több mint hétezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. november 8. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4294-en léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3308-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden az MTI-t. A beléptetettek közül 

a rendőrség 165 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 

napig érvényes. Nekik ezen időtartamon belül fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért. Vonattal 137 ember - köztük 44 gyermek - érkezett Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Balog István Ukrajna aktuális problémáiról tárgyalt Németh Zsolttal 
2022. november 7. – karpatalja.ma 

Balog István, Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének ideiglenes megbízott vezetője 

november 7-én találkozott Németh Zsolttal, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével. 

A hírt a nagykövetség hivatalos oldalán tudatták. A találkozón szó esett a kétoldalú kapcsolatok 

aktuális kérdéseiről, valamint Ukrajna megsegítéséről az orosz agresszió elleni küzdelemben. 

 

A külügyi bizottság elítélte a munkácsi Turul-emlékmű eltávolítását 
2022. november 7. – kiszo.net, karpat.in.ua 

A Magyar Országgyűlés Külügyi bizottsága állásfoglalásban ítélte el hétfőn a munkácsi Turul-

szobor eltávolítását, és arra hívta fel az ukrán kormányt, hogy határolódjon el az akciótól. A 

testület állásfoglalásában azt írta: megütközéssel értesült a munkácsi Turul-szobor “botrányos 

körülmények között történt eltávolításáról”. A bizottság határozottan elítéli ezt a kárpátaljai 

magyarság megfélemlítésére, az egyetemes kulturális örökség rombolására és a magyar-ukrán 

kapcsolatok megmérgezésére irányuló értelmetlen és barbár akciót” – áll a dokumentumban, 

amelyben arra hívták fel az ukrán kormányt, hogy egyes helyi hivatalos tényezőkhöz hasonlóan 

határolódjon el ettől az akciótól. 
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Kárpátaljára érkezett Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes 
2022. november 7. – karpatalja.ma, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Munkalátogatásra érkezett Kárpátaljára Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes, Ukrajna 

ideiglenesen megszállt területeinek reintegrációját felügyelő minisztere november 7-én. 

Verescsuk találkozott a megye vezetőivel. A nap során megnézik a belső-ukrajnai 

menekülteknek kialakított lakóhelyeket is. 

 

Emléktáblát avattak Munkácson Lehoczky Tivadar tiszteletére 
2022. november 7. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Lehoczky Tivadar jogász, régész, történész, etnográfus, Bereg vármegye történetének kutatója 

és leírója tiszteletére készült emléktábla ünnepélyes avatására került sor a polihisztor 

halálának 107. évfordulója alkalmából november 6-án Munkácson. A Munkácsy Mihály 

Magyar Ház előterében elhelyezett emléktáblán Ortutay Zsuzsanna kárpátaljai szobrász és 

keramikus által készített Lehoczky Tivadar-dombormű látható.  

 

Amerikai orvosmisszió Kárpátalján 
2022. november 7. – karpat.in.ua 

Az egyesült államokbeli Toledóból érkezett Special Commission on Relief and Education 

egészségügyi missziójának orvosai végeznek vizsgálatokat Kárpátalja több,  menekültek 

ellátásával foglalkozó intézményében a hét folyamán.  A medikusok a magyarországi Baptista 

szeretetszolgálat meghívására érkeztek Kárpátaljára. Első állomáshelyük a Beregszászi 

Baptista Gyülekezet imaterme volt. A SCORE-t 1978-an az Ohio állambeli Toledóba költözött 

filippinók hozták létre azzal a céllal, hogy támogassák a közösséget segítségnyújtási és oktatási 

téren.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 7. – Kossuth Rádió 

Az október 25-én megalakult új szerb kormány elsőként nevezte ki a kormánykoalíció részét 

képező Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárait. A legbefolyásosabb délvidéki magyar 

szervezetnek az eddigi hét helyett nyolc államtitkára lesz a belgrádi kabinetben.  

 

Jogerős bírósági döntés után, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt 

(MPP) fúziójának eredményeként, megalakult az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), mely 
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immár bejegyzett pártként vállalkozik az erdélyi nemzeti oldal képviseletére. Mezei János 

elnököt kérdeztük. 

 

Szombaton Igazfalván adták át az RMDSZ Temes megyei szervezetének Közösségért díjait 

azoknak, akik a megyében a helyi magyar közösségek érdekében fejtettek ki jelentős 

tevékenységet. A díjazást Kádár György, a Megyei Önkormányzati Tanács elnöke, újmosnicai 

alpolgármester kezdeményezte 2019-ben, azonban azóta a koronavírus-járvány miatt 

megszakadt ez a folyamat. Az idén tizenketten kapták meg a díjat, közülük négyen posztumusz 

elismerésben részesültek.  

 

Folytatódik a Katolikus Karitász kárpátaljai segítségnyújtási programja. A szervezet a háború 

kezdete óta több mint 300 millió forint értékű adományt juttatott el a megyébe. Egyre több 

speciális igényt elégítenek ki. Legutóbb a Gyulafehérvári Karitásszal 50 új ágyat adományoztak 

a nagyszőlősi gyermekotthonnak, ahol fogyatékkal élő fiatalokat nevelnek és a háborús 

övezetből érkezett gyermekeket is gondoznak. Az adományokat Herczegh Anita, a Katolikus 

Karitász jószolgálati nagykövete adta át.  

 

A közelmúltban Marosvásárhelyen rendezték meg a III. Kárpát-medencei Magyar Vállakozói 

Konferenciát – amelyről műsorunkban hírt adtunk. A rendezvényen képviseltette magát 

Magyarkanizsa Község Vállalkozóinak Általános Egyesülete is. A Tisza-parti kisvárosban nagy 

hagyománya van a különböző családi vállalkozásoknak. Raffai Mária, az egyesület 

koordinátora szerint viszont ma már csak akkor lehetnek sikeresek ezek a kis cégek, ha az 

interneten is kereskednek. Erről is hallhattak jó példákat az említett konferencián.  

 

Vásárosnaményban a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége megtartotta őszi trófea 

mustráját, amelyre a történelmi Szatmár romániai részéről is érkeztek vadászok. Őket is 

kérdeztük barátságról, közös vadászatokról és persze a megkötött egyezményről. 

 

Huszonöt évvel ezelőtt szervezték meg az első zarándoklatot az erdélyi unitárusok a mártír 

sorsú egyházalapító püspök, Dávid Ferenc emlékére. Továbbá azért is volt jeles nap a szombati 

nap a magyar unitáriusok számára, mert tíz évvel ezelőtt egyesült az erdélyi és a magyar 

unitárius egyház, amelyet korábban a trianoni békeszerződés szakított szét. Tudósítónk maga 

is részt vett az elmúlt hétvégi dévai zarándoklaton. 


