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Nyomtatott és online sajtó 
 

    

Gulyás: az elmúlt 12 év legfontosabb eredménye a magyar nemzet egységének 
megteremtése  
2022. november 12. – MTI, Origo, hirado.hu, Magyar Nemzet, HírTV, kiszo.net 

A magyar nemzet egységes, és főszabály szerint nincsenek határon belüli és kívüli ügyek, azt 

kell nézni, mi szolgálja a közös nemzeti célokat - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 

vezető miniszter szombaton a II. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón, Visegrádon. A 

miniszter az elmúlt 12 év legfontosabb kormányzati eredményének nevezte a nemzet 

egységének megteremtését, amiben értékelése szerint kiemelkedő szerepet játszottak a határon 

túli médiumok. Nélkülük ezeket az eredményeket nem lehetett volna elérni - hangsúlyozta 

Gulyás Gergely. A tárcavezető kitért a kárpátaljai magyarság rendkívüli helyzetére a háborús 

helyzetben. Kiemelte: külön köszönet illeti azokat, akik ebben a nehéz időben is sokat tesznek 

azért, hogy a magyar nyelvű tömegtájékoztatás megmaradjon Kárpátalján. Utalva a munkácsi 

turulszobor eltávolítására megjegyezte: az ukrán állam, annak ellenére, hogy Magyarország 

története legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, ezt nem értékeli a maga 

teljességében. A miniszter a magyar kisebbséggel szembeni fellépést továbbra is 

elfogadhatatlannak nevezte. Gulyás Gergely a jövőbeni kilátásokról szólva kiemelte: miután 

alapvetően gazdasági alapon kell működtetni a médiát, nem lehet eltekinteni azoktól a 

változásoktól, amelyek a fogyasztói szokásokban bekövetkeztek. A mérések azt mutatják, hogy 

a Covid-járvány óta az online médiának nagyobb a jelentősége a televíziónál is, és ez nemcsak 

Magyarországon, hanem minden valószínűség szerint a határon túli médiumok esetében is 

igaz. 

 

Potápi Árpád: Növelik a határon túli gyermekek támogatását 
2022. november 12. – Magyar Nemzet, HírTV 

A Kárpát-medence egységes tér a média szempontjából is, mert a határon túli hírek is 

ugyanabban a pillanatban jelennek meg – jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Visegrádon rendezett II. Kárpát-

medencei Magyar Médiatalálkozón. Elmondta, hogy egy hét van hátra a Magyar Diaszpóra 

Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet ülése előtt, amikor a következő időszak céljait meg 

tudják fogalmazni. Úgy vélte, a legfontosabb eredmények szerinte egy millió oldalas 

kiadványban férnének csak el, melyek között megemlítette, hogy 1,15 millió külhoni magyar 

tette le a magyar állampolgársági esküt, melynek köszönhetően több mint 318 ezer magyar 

szavazott. Ez 94 százalékos támogatottságot jelent a kormány részére, tehát ennyien szeretnék, 

ha hasonló mederben folytatódna a nemzetpolitika. Kitért arra is, hogy 5400 beruházás 

történt, melynek más minisztériumok is részei, de beszélt a civil szféráról is, kiemelve a Rákóczi 

Szövetség szerepét. Egységes teret hoztak létre az oktatásban, ami idéntől a támogatásban is 
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megjelenik, mert azt már minden korosztály hasonló módon kapja. Hangsúlyozta, a támogatás 

a következő esztendőben jelentősen meg fog növekedni, de a kárpátaljai gyerekek idén már 

megkapják a megemelt összeget. Fontosnak tartotta a Határtalanul program újraindítását is, 

melynek keretében eddig már félmillióan juthattak el valamelyik elcsatolt területre, de emellett 

kiemelt sportberuházásokat is meg tudtak valósítani.  

 

Halzl József-díjat adományozott Gulyás Gergelynek a Rákóczi Szövetség 
2022. november 12. – MTI, hirado.hu, Demokrata, HírTV, ma7.sk 

A Rákóczi Szövetség Alapítványának kuratóriuma, a szövetségért végzett elkötelezett munkája 

elismeréseként Halzl József-díjjal ismerte el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 

miniszter munkáját. A díjat, amelyet idén első alkalommal ítélt oda a kuratórium, Vathy 

Magdolna, Halzl József özvegye adta át szombaton, a Rákóczi Szövetség által rendezett 

emlékkonferenciát követően Budapesten. Az ünnepségen Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes, 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség örökös 

tiszteletbeli elnökének munkásságát méltatva kiemelte a 2020-ban elhunyt elnök 

közösségteremtő és közéleti tevékenységét, illetve a nemzet iránti szolgálakészségét.  2020 

novemberében bekövetkezett haláláig munkája és személyisége egyszerre formálta a 

nemzetpolitika szolgálatára létrehozott Rákóczi Szövetséget három évtizeden át. Kozma Imre 

kiemelte: Gulyás Gergely már évek óta elkötelezetten támogatja a Rákóczi Szövetség munkáját, 

ezzel hozzájárul Halzl József örökségének megőrzéséhez. Gulyás Gergely különleges 

megtiszteltetésnek nevezte a kitüntetést, felidézte, hogy Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség 

elnökével kiváló együttműködést alakított ki. Mint fogalmazott, a szövetség elnöke az egységes 

magyar nemzet ügyét szolgálta. Ezt a célt szolgálta akkor is, amikor erre volt politikai 

fogadókészség és akkor is, amikor a kommunista diktatúrában kettős elnyomásban kellett 

élniük a határon túli nemzetrészeknek - fogalmazott. 

 

Pásztor István: történelmi siker született a szerbiai magyar kisebbségi 
önkormányzati választáson 
2022. november 13. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Soha nem látott, történelmi győzelmet aratott a Magyar Összefogás listája és a Vajdasági 

Magyar Szövetség - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

vasárnap esti sajtótájékoztatóján, amelyet a szerbiai nemzeti kisebbségi önkormányzati 

választások lezárását követően tartott. Mint mondta: "a Magyar Összefogás listára leadott 

szavazatok száma meghaladja a négy évvel ezelőtt összesen leadott szavazatok számát". 2018-

ban a kisebbségi választói névjegyzékre feliratkozottak 36,55 százaléka voksolt. Pásztor István 

azt is hangsúlyozta, hogy a Magyar Összefogás listája soha nem kapott még annyi szavazatot, 

mint most, pontos számokat és adatokat azonban nem közölt. A nemzeti tanácsi választásokon 

való részvételhez a szavazásra jogosultaknak külön választói névjegyzékre kellett 

feliratkozniuk. A köztársasági választási bizottság adatai szerint a legtöbben - több mint 116 

ezren - a magyar választói névjegyzékre iratkoztak fel. A Magyar Összefogás nevű lista 

egyedüliként indult a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) tagjaira vonatkozó választáson, 
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így várható volt, hogy az összes mandátumot ez a lista szerzi meg, ám a vártnál magasabb 

részvételi arány a sikeres kampányról árulkodik. A szerbiai sajtó azt várta, hogy a részvételi 

arány ezúttal 30 százalék alatt marad.  

 

Szilágyi Péter: a kormány nem határokban, hanem nemzetben gondolkodik 
2022. november 11. – MTI, hirado.hu, Origo, HírTV, Magyar Nemzet, Demokrata 

A kormány nem határokban, hanem nemzetben gondolkodik és ez a személet határozza meg a 

kabinet nemzetpolitikai munkáját - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára pénteken, Budapesten. Szilágyi Péter a Kárpát-medencei Magyarság 

Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvány által szervezett konferencián elmondta, ehhez a 

keretet 2010-től folyamatosan teremtették meg, és az elmúlt években számos ponton 

bizonyította nem csak szavakban, hanem tettekkel is, hogy a határon túli magyarság számíthat 

a magyar kormányra. A jogi, jogalkotói munka már a 2010-es évek elején elkezdődött - idézte 

fel, hozzátéve: az elmúlt időszakban pedig tartalommal próbálták megtölteni a nemzetpolitikai 

stratégiát, azt, hogy hogyan tudják megszólítani, segíteni a külhoni magyarságot. A célok között 

szerepelt az identitás megtartása, erősítése, segítség gazdasági téren és a külhoni magyar 

családoknak. Szilágyi Péter jelezte, hogy 2010 óta különböző pályázatokkal segítik a külhoni 

szervezeteket oktatási, kulturális, egyházi és egyéb területeken. 2022-ben 2 milliárd forintból 

2372 projekt megvalósítását támogatták - ismertette. A helyettes államtitkár megemlítette a 

2013-ban a diaszpóra magyarságának támogatására indult Kőrösi Csoma Sándor-programot, 

és a szórványban élő magyar közöségek támogatására 2015-ben indult Petőfi Sándor-

programot. 

 

Miniszterelnökség: a kormány támogatja a diaszpóra identitásának megőrzését 
2022. november 11. – MTI, Origo, PannonRTV, Magyar Hírlap 

A kormányzat ösztöndíjakkal, pályázati forrásokkal és nyári táborok támogatásával segíti a 

világban szétszórt magyar diaszpóra identitásának megőrzését - jelentette ki a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a diaszpórában a magyar 

nyelvet, kultúrát és történelmet oktató hétvégi magyar iskolák módszertani konferenciáján, 

pénteken Budapesten. Szilágyi Péter közlése szerint az államtitkárság világszerte 250 olyan 

intézménnyel áll kapcsolatban, amelyek munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a diaszpóra 

2,5 milliós magyarsága megőrizze identitását. Szólt arról, hogy a kapcsolattartás meghatározó 

pillére a Körösi Csoma Sándor-program, amelynek keretében 2013 óta 661 ösztöndíjast 

küldtek ki a világszerte működő hétvégi iskolákba, egyházi intézményekbe, segítendő a magyar 

kultúra ápolását. Ugyan a világjárvány miatt megszakadt a program, de az idén már 64 

ösztöndíjast küldtek ki 19 ország 95 szervezetéhez - fűzte hozzá. A helyettes államtitkár 

elmondta, hogy oktatást segítő online felületek, segédanyagok készítésével is támogatják az 

iskolákat, illetve kétféléves szakirányú képzést indított a Széchenyi István Egyetem Apáczai 

Csere János Kara a hétvégi iskolákban oktatók számára. A kurzust 2021-ben harmincan 

végezték el. 
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Dunda György kapta az első Kosztolányi-díjat 
2022. november 12. – Magyar Nemzet, kiszo.net, karpat.in.ua 

Mindig szükség lesz a gondolkodó emberekre egy egészséges társadalomban – mondta Siklósi 

Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója a II. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón. 

Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) elnöke, lapunk főszerkesztője 

hangsúlyozta, hogy az ünnepi díjátadás a kárpátaljai újságíró kollégák melletti szolidaritás 

kifejezése. Ezt az ünnepi alkalmat a kárpátaljai kollégáink melletti szolidaritás kifejezésének 

szenteljük. Rajtuk most nagyon sok múlik – hangsúlyozta Toót-Holló Tamás, a Magyar 

Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) elnöke, lapunk főszerkesztője a II. Kárpát-medencei 

magyar médiatalálkozón, majd bejelentette, hogy az MNMSZ által első alkalommal odaítélt 

Kosztolányi-díjat Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója kapja. – A szolgálata, amit 

elvégez, pótolhatatlan – méltatta a díjazottat lapunk főszerkesztője. Kiemelte: „mi, magyarok 

évezredekben mérjük a súlyunkat a Kárpát-medencében és nekünk mindig távlatosan kell 

gondolkodnunk”. Ehhez kellenek az ilyen munkák – tette hozzá. Mint jelezte, üzenetértéke van 

annak, hogy a rendezvény a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságával közösen jött 

létre és a külhoni újságírók köré szerveződött. Továbbá hangsúlyozta, hogy a díj elnevezése 

tisztelgés a kiváló író-újságíró életműve előtt, ami egyfajta hagyományőrzés is, mivel 

elmondása szerint a magyar sajtó legszebb pillanatait azok őrzik, akik egy személyben két 

életművet is létre tudtak hozni.  

 

Lázár János Sepsiszentgyörgyön: az elindított programokat, fejlesztéseket 
folytatjuk 
2022. november 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

„A magyarországi gazdasági kihívások ellenére határozottan elkötelezettek vagyunk a 

megindított programok folytatásában és a megígért fejlesztések teljesítésében”, jelentette ki 

pénteken Sepsiszentgyörgyön Lázár János. Magyarország építési és beruházási minisztere 

csütörtök este Bukarestből érkezett Sepsiszentgyörgyre, majd pénteken Antal Árpád 

polgármesterrel, Tamás Sándorral Kovászna megyei tanácselnökkel és Kató Bélával, az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspökével „vették számba a közös ügyeket”, egyeztettek a város, a 

megye, a Sapientia EMTE sepsiszentgyörgyi fejlesztéséről. A városközpontban tartott 

sajtótájékoztatón Antal Árpád elmondta, biztos abban, hogy a következő években, 

évtizedekben folytatják a nemzetépítést, amit az elmúlt 12 évben elkezdtek. Tamás Sándor úgy 

összegzett, termékeny beszélgetéssorozaton vannak túl. 

        
A nyomtatott Krónika megszűnése is terítékre került a II. Kárpát-medencei 
magyar médiatalálkozón 
2022. november 12. – Krónika 

Az online, valamint a közösségi média térhódításáról, a sajtó előtt álló kihívásokról értekeznek 

az anyaországi és a külhoni magyar sajtó képviselői az ezen a hétvégén a Visegrádon zajló II. 
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Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón. A budapesti Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága, valamint a Magyar Nemzeti Médiaszövetség által rendezett fórum szombati 

megnyitóján Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az elmúlt 12 év legfontosabb 

kormányzati eredményének nevezte a nemzet egységének megteremtését, amiben értékelése 

szerint kiemelkedő szerepet játszottak a határon túli médiumok. Szerinte nélkülük ezeket az 

eredményeket nem lehetett volna elérni. Gulyás Gergely kitért a kárpátaljai magyarság 

rendkívüli helyzetére a háborús helyzetben, megköszönve azoknak a sajtómunkásoknak, akik 

ebben a nehéz időben is sokat tesznek azért, hogy a magyar nyelvű tömegtájékoztatás 

megmaradjon Kárpátalján. A miniszter a jövőbeni kilátásokról szólva kiemelte: miután 

alapvetően gazdasági alapon kell működtetni a médiát, nem lehet eltekinteni azoktól a 

változásoktól, amelyek a fogyasztói szokásokban bekövetkeztek. 

 

 „Soha nem látott kihívások előtt áll a vállalkozói szféra” 
2022. november 11. – Krónika 

„Mi magyarok azt kell mondjuk: a Nyugat csak akkor szeretett minket, amikor hajlandók 

voltunk a saját nemzeti érdekeinket az ő elvárásainak alárendelni” – értékelte Magyarország és 

a brüsszeli hatóságok viszonyát pénteken Kolozsváron Szatmáry Kristóf magyarországi 

országgyűlési képviselő. Az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottságának alelnöke, a 

Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártjának elnöke a Mátis Jenővel, az Erdélyi 

Vállalkozásfejlesztési Egyesület elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján rámutatott: a 

magyar vállalkozói szféra soha nem látott kihívások előtt áll és ez valószínűleg az erdélyiről is 

ugyanúgy elmondható. Mátis Jenő arra is felhívta a figyelmet, hogy a gazdasági válság mellett 

Romániában a jogbizonytalanság, a játékszabályok menet közbeni állandó változása is nehezíti 

a vállalkozók helyzetét. 

 

Válságos időben is sikeres az interetnikai fesztivál – Élénk a kisebbségi színházak 
párbeszéde a szatmári szemlén 
2022. november 11. – Krónika 

Élénk érdeklődésnek örvendenek az Interetnikai Színházi Fesztivál (IFESZT) programjai, a 18 

előadást felsorakoztató, 10. alkalommal szervezett szemlének a Szatmárnémeti Északi Színház 

Harag György Társulata ad otthont. A november 4-én kezdődött, vasárnapig tartó fesztiválra 

természetesen nemcsak szakmabeliek – meghívott színészek, színis hallgatók, rendezők, 

kritikusok –, hanem sok helybeli is ellátogatott és ellátogat. A házigazda szatmári társulat kedd 

esti előadása, a Sardar Tagirovsky által rendezett Csongor és Tünde érezhetően nagy sikert 

aratott, a produkciót állva, hosszasan tapsolta a közönség, akárcsak a marosvásárhelyi Tompa 

Miklós Társulat Doktor úr című produkcióját. De szintén lelkesen fogadta a közönség a 

bukaresti Állami Zsidó Színház szerda esti, dalokból álló, élő zenés előadását is. 
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Első fokon pert vesztett Székelyudvarhely az Udvarhelyi Média Kft. ügyében 
2022. november 11. – maszol.ro 

A Hargita Megyei Törvényszék szerdán alapfokon felmentette az Udvarhelyi Média Kft. 

ügyében az udvarhelyi városvezetés által perbe hívott volt RMDSZ-es önkormányzati 

képviselőket. A döntés nem jogerős, 30 napon belül megfellebbezhető. A számvevőszék 2016-

ban állapított meg többrendbeli szabálytalanságot a Bunta Levente korábbi székelyudvarhelyi 

polgármester által létrehozott, az Udvarhely napilapot kiadó, két és fél év után csődbe jutott 

Udvarhelyi Média Kft. működtetésében. A kivizsgálás során kiderült, hogy a város pénzén 

működtetett cég a többszöri jogtalan törzstőke-emelés, illetve a veszteséges működés 

következtében 2013 és 2016 között több mint félmillió lejes kárt okozott a városnak. A 

számvevőszék Gálfi Árpád jelenlegi polgármestert bízta meg a pénz behajtásával, aki 

polgármesteri rendelettel megállapította a kár nagyságát és a károkozásért felelősök körét. 

Ebből kiderült, hogy a városvezetőnek – kamattal együtt К összesen 787 310 lejt kell 

behajtania, de az Udvarhelyi Média Kft. fizetésképtelenné válásával a kárt azoknak kell 

megtéríteniük saját vagyonukból, akik jogtalanul szavazták meg a többrendbeli alaptőke-

emelést. 

 

Az RMDSZ a magyar szórvány napját ünnepelte a négyszáz éves nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégiumban  
2022. november 12. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Nagyenyeden, az idén négyszáz éves Bethlen Gábor Kollégiumban rendezett egész napos 

ünnepséget szombaton a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a magyar szórvány 

napja alkalmából. A rendezvényt megnyitó Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, a bukaresti 

koalíciós kormány miniszterelnök-helyettese az eseményről közölt Facebook-bejegyzésében 

kiemelte: nemcsak Nagyenyeden volt mozgalmas ez az év, Máramarosszigeten és Medgyesen 

is kerek évfordulót ünnepletek a magyarság szórványiskolái. „Bizakodóvá tesz mindez, 

ahogyan az is, hogy vannak eszközeink oktatási intézmények felújítására és fejlesztésére, 

bölcsődék építésére, működtetjük a délutáni oktatási programot a szórvány megyékben, 

amellyel növelni tudjuk a magyar iskolába járó gyermekek számát, és érvényesíteni tudjuk az 

RMDSZ családtámogatási programját is a kormányban” – mutatott rá az RMDSZ elnöke. A 

rendezvénysorozaton Pánczél Károly, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának 

elnöke is köszöntötte a Nagyenyeden összegyűlt szórványközösségek képviselőit. A magyar 

közmédiának nyilatkozva elmondta: mindent meg kell tenni elsősorban a gyerekekért és 

fiatalokért, hogy tudjanak magyar nyelven tanulni, megtarthassák kultúrájukat, 

hagyományaikat és abban is segíteni kell őket, hogy a szülőföldjükön építhessenek maguknak 

jövőt, otthonosan érezhessék magukat. 

 

Izsák Balázst újabb négy évre megválasztották a Székely Nemzeti Tanács élére 
2022. november 12. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Újabb négy évre szóló elnöki megbízatást adott Izsák Balázsnak a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) szombaton, a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartott tisztújító küldöttgyűlésén. Az 
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SZNT-t csaknem 15 éve – 2008 februárja óta – vezető Izsák Balázs elnöki beszámolójában 

kiemelte: immár egymillió négyszázezer európai ember nevében emelik fel szavukat azért, hogy 

az EU tagállamai a kohéziós források elosztásánál vegyék figyelembe a régiók nemzeti, 

kulturális jellegzetességeit is. Azt ígérte, sikerre fogják vinni az SZNT nemzeti régiókról szóló 

európai polgári kezdeményezését, azzal együtt, hogy az Európai Unió törvényszéke alig néhány 

napja utasította el az RMDSZ és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója keresetét az 

úgynevezett Minority SafePack ügyében, amely a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozók 

védelmének javítására, valamint az unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítésére 

sürgetett – mindeddig eredménytelenül – európai jogalkotást. Az elnök az SZNT előtt álló 

másik nagy kihívásként a székelyföldi személyi kártya intézményesítését említette. Szerinte az 

ennek érdekében kiépítendő informatikai rendszer a Székelyföld önszerveződésének alapja 

lehet. Izsák Balázs egyedüli jelöltként pályázott a – magát a székelység közképviseleti 

testületeként meghatározó, a székelyföldi őshonos közösség területi autonómia iránti 

igényének képviseletére vállalkozó – SZNT elnöki tisztségére. A negyedik mandátumát 

megkezdő tisztségviselő bírálói ezúttal nem állítottak ellenjelöltet. 

 

Családbarát Márton-napi ünnepséget tartottak a Bethlen Gábor Kollégiumban 
2022. november 12. – maszol.ro 

Pénteken délután a torockói Duna-Ház és a nagyenyedi alma mater nagyszabású interaktív 

műsorral és látványos lámpás felvonulással ünnepelte a jeles napot. A Mesepadlás sorozat 

keretében megszervezett eseményre, a Duna-Ház kihelyezett családi programjába a gyerekek 

mellett a szülők és nagyszülők is bekapcsolódtak, így mintegy háromszázra nőtt a résztvevők 

száma. A hangulatos délutánon az óvodások és kisiskolások számára külön-külön interaktív 

zenés és táncos műsorokat, valamint kézműves foglalkozásokat kínáltak a kollégium Apafi 

termében. Mindenki talált kedvére valót: Márton-napi gyermekjátékok, mondókák, ének- és 

tánctanítás, hangszerbemutató, koncert és csoportokra bontott kreatív kézműves 

foglalkozások szórakoztatták a résztvevőket.   

 

Kezdetét vette a 23. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál 
2022. november 11. – felvidek.ma  

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Kassa-környéki Területi 

Választmánya társszervezőivel, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel, a Csemadok Szepsi 

és Buzitai Alapszervezetével, Szepsi Város és Buzita Község Önkormányzatával, a Szepsi Városi 

Művelődési Központtal és a Kazincbarcikai Városi Hivatallal és Önkormányzattal közösen 

megrendezte a 23. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált, amely 2022. november 10. és 

13. között kerül megrendezésre, Szepsiben és Buzitán. A színjátszó csoportok négy műfajban 

jelentkezhettek, úgymint klasszikus színdarab, népszínmű, esztrádműsor és dramatizált népi 

játék. A fesztivál november 10-én, csütörtökön 15:30-kor kezdődött Szepsi város főterén, ahol 

megkoszorúzták a római katolikus templom előtti téren a fesztivál névadójának, Egressy 

Béninek a szobrát. A megjelenteket Mihályi Molnár László, a Csemadok Kassa-környéki 
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Területi Választmánya alelnöke köszöntötte. Őt követően a fesztivál fővédnöke, Hetey Ágota, 

Magyarország kassai főkonzulja tartott ünnepi beszédet. Köszönetet mondott a szervezőknek, 

hogy a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére is életben tartották ezt a fesztivált. 

 

A SZAKC a Csallóközi Múzeumban tartotta közgyűlését 
2022. november 11. – felvidek.ma  

Dunaszerdahelyen tartotta meg soron következő közgyűlését a Szövetség a Közös Célokért 

társulás, melynek tagszervezetei 3-3 küldöttel képviselhették intézményüket. A 

helyszínválasztás nem véletlenül a Csallóközi Múzeumra esett. Gubík László, a SZAKC elnöke 

köszöntőjében mindenek előtt kiemelte, hogy a felvidéki civil szféra egyik fontos 

ernyőszervezetének, a SZAKC-nak is nagyon fontosak a választási eredmények, így szívből 

gratulált a megválasztott önkormányzati képviselőknek az elért eredményekhez, s 

mindenkinek jó munkát kívánt. Forró Krisztián, a Szövetség párt elnöke (a Szövetség is 

tagszervezete a SZAKC társulásnak) hozzászólásában megjegyezte, hogy az elért eredmény a 

közösségünk sikere. Az elkövetkező időszaknak is munkával kell eltelnie ahhoz, hogy a 

parlamentbe is bejusson a párt, mely támogatja az előrehozott választást, mert véleménye 

szerint kormányváltásra van szükség. „Az elkövetkező időszakot is át fogjuk vészelni, s el 

fogunk jutni oda, hogy a közösségünknek lesz parlamenti képviselete is” – szögezte le. A SZAKC 

Királyhelmectől Pozsonyig fogja össze a szervezeteket és több városban területi irodát 

működtet céljai megvalósítása érdekében. A résztvevő küldötteket Gubík László, a SZAKC 

elnöke köszöntötte. A gazdasági beszámolót Losonszky Margit gazdasági vezető tartotta meg. 

Az ellenőrző bizottság nevében Balogh Gábor adott számot. A szakmai tevékenységről 

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója szólt. 

 

Teltházas, mosolygós oktatás - Hagyományközvetítő kurzus Nyitrán 
2022. november 11. – ma7.sk  

Négy évre tekint vissza a Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia a Néphagyomány az 

oktatásban címmel meghirdetett képzése a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-

európai Tanulmányok Karán. Az elmúlt időszakot Dr. Bárczi Zsófia, a kar dékánja értékeli. 

Eredményes négy évre tekinthetünk vissza. A Néphagyomány az oktatásban kurzussal egy 

olyan tantárgyat valósítottunk meg a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákiával, ami mind ez 

ideig nem volt nálunk. A hallgatók rendkívül lelkesen kapcsolódtak be a foglalkozásokba. 

Nemcsak a tartalma miatt kedvelték meg – hiszen óvodapedagógusok és jövendőbeli tanítók 

vettek részt rajta, s a népi kultúrának fontos szerepe van a tudásanyag átadásában szinte 

minden tantárgyon belül – hanem a formája miatt is megszerették. Ezek az összejövetelek a 

tanórai foglalkozásnál sokkal kötetlenebbek, szabadabbak voltak.  
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Berényi a Dunaszerdahelyi járás több városában is megkétszerezte 2017-es 
támogatottságát 
2022. november 11. – ma7.sk  

Bár Nagyszombat megye élén Jozef Viskupič magabiztos győzelmet aratott, a nyomában 

második helyen végzett Berényi Józsefnek a Dunaszerdahelyi járás városaiban, a járási 

székhelyet kivéve, sikerült megkétszereznie korábbi támogatottságát. A két héttel ezelőtti 

megyei választásokon Jozef Viskupič, aki az OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, 

SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS, DS, 

Magyar Fórum pártok jelöltjeként indult, 69 743 szavazattal szerezte meg másodszor is a 

megyefőnöki posztot. Berényi József 31 687 szavazattal lemaradva lett a második, 38 056 

voksot szerzett a Szövetség megyefőnökjelöltjeként. A pozícióért összesen nyolcan indultak, a 

közülük a független Martin Červenkának sikerült majdnem megközelíteni a 30 ezret, 29 157 

voksot kapott, a többiek ennél gyengébben szerepeltek. Berényi öt éve a Magyar Közösség 

Pártja színeiben indult. Dunaszerdahelyen akkor 2023 voksot kapott, míg idén 3761-et, azaz 

1,85-ször többet. A többi városban összejött a duplázás, sőt. Somorján az előző 1078-hoz képest 

most 2365-en szavaztak rá. Nagymegyeren legutóbb 761 voksot sikerült begyűjtenie, amit most 

1944-re tornázott fel, míg a járás legújabb városában, Bősön legutóbb 893-an szavaztak rá, 

most pedig majd' ezerrel többen, 1869-en. 

 

Kétszeri kényszerű kihagyás után végre ismét András-napi vásár Komáromban 
2022. november 11. – ma7.sk  

Ahogy a gyerekek, amikor hosszú idő után visszakapják a korábban elvett kedvenc játékukat, e 

hétvégén úgy örül sok komáromi és a távolabbról érkező érdeklődő a koronavírusjárvány miatt 

kétszer elmaradt, hagyományos András-napi vásárnak. A közkedvelt helyszínen, az Újvár előtti 

parkolóban péntektől három napig tartó eseményen mi is körülnéztünk, s a kellemes 

időjárásban, ínycsiklandó illatorgiában készített, kedvcsináló fotóinkon kívül a 

tapasztalatainkat is megosztjuk az olvasóinkkal. Bár a vásárosok naptárában már régebben 

piros betűvel szerepel a hagyományos András-napi vásár, annak megrendezését a Komáromi 

Városi Hivatal ez alkalommal nyolcadszor vállalta. Az erődfal közelében helyet kapott, színes 

kavalkádban 101 kézműves, 68 étel-ital-, valamint 84 további árus kínálja a portékáit, illetve a 

vidámparki hinták és az adrenalinfokozó attrakciók sem hiányozhatnak. Mindez azonban mit 

sem érne a vidáman sétálgató-vásárolgató-cseverésző látogatók tömkelege nélkül. 

 

Deraj Mihály a bősi erőműről: Kompenzáció lehetséges, az adósság rendezése 
kötelező 
2022. november 11. – Új Szó  

Deraj Mihály, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója nyílt leveles számonkérést választott 

a bősi vízi erőmű megépítésének 30. évfordulójára rendezett ünneplés helyett, amelyet a 

környezetvédelmi minisztérium és a Vízgazdálkodási Építővállalat szervezett. A levél kapcsán 

egyéb tényekről is beszélgettünk. Hosszú huzavonák után 1992 októberberében a mű 

bevégeztetett és visszavonhatatlanul megváltozott a Csallóköz, megszűnt létezni a néhai 
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Aranykert. Ez volt az az időszak, amikor elterelték a Dunát, hogy feltöltődjön a lebetonozott 

felvízcsatorna. Ekkor indult az azóta szisztematikusnak is nevezhető környezetpusztítás, amely 

a kihalás szélére terelte a szárazföldi Duna-delta egyedi élővilágát. Három települést, 

Doborgazt, Nagybodakot és Vajkát végleg elvágtak a Csallóköztől. És ezzel a nappal kezdődött 

a „Csallóközi Klondike”. Az ügyeskedő, megfelelő ismeretségi körrel és jó nagy adag, természet 

iránti arrogáns ignorálással rendelkező polgártársak portyázása. A gazdasági pozitívumokon 

túl, mint az energiatermelés, a hajózási feltételek javítása, valamint az árvízvédelem részleges 

javítása, ez is az elmúlt 30 év hozadéka. Ezt ünnepelte közösen a két állami hivatal. 

 

Választási kudarc után építkeznek 
2022. november 11. – Új Szó  

A Szövetség komáromi helyi szervezete már a lehetséges jövőt tervezi. A párt helyi képviselői 

nem tagadják vagy szépítik a választási vereség tényét, ám bizakodva beszélnek a kampány 

során összekovácsolódó csapatukról. Mint ismeretes, 7121 szavazattal (74,73%) nyerte meg a 

komáromi választást Keszegh Béla (független) a Szövetség által indított és másodikként befutó 

Bauer Ildikó előtt, akire csupán 1031 fő (10,82%) szavazott. A párt általánosságban nagyon 

sikeresnek minősítette a jelöltjei szereplését mind megyei, mind települési szinten – ám ebben 

a tekintetben Komárom egyértelműen negatív kivételt képez. Egy olyan városról van szó, amely 

a szlovákiai magyar közéletben különös jelentőséget élvez, s egyáltalán nem mindegy, hogy a 

magyar érdekképviseletet végző pártok miként szerepelnek itt. Hogy jobban lehessen látni, 

honnan indult a komáromi Szövetség, hogyan élték meg a választást, s merre kívánnak tovább 

építkezni, arról lapunknak Bauer Ildikó, Iván Tamás, a helyi szervezet leköszönő elnöke, ill. az 

egyszerre városi és megyei képviselői posztot is elnyert Andruskó Imre beszélt. 

 

Másodszor adták át a Pogány Erzsébet-díjat 
2022. november 12. – ma7.sk, felvidek.ma  

A dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum kiállítótermében 2022. november 11-én a Szövetség a 

Közös Célokért társulás által létrehozott szakmai kuratórium másodízben adta át a Pogány 

Erzsébet-díjat. A díjjal a felvidéki magyar közösséget önzetlenül szolgáló személyiségeket 

jutalmazzák. Az idei díjazott Takács Zsuzsanna, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének 

országos irodavezetője. A Pogány Erzsébet-díj a háttéremberek díja, akik nincsenek 

reflektorfényben, de hangyaszorgalommal dolgoznak magyarságunkért. Első alkalommal, azaz 

tavaly, rendhagyó módon két díjat osztottak ki, az egyiket a zoboralji szórványmagyarság lelkes 

művelődésszervezőjének, Tóth Klárának ítélték oda posztumusz, a másik díjat pedig Gál 

Piroska, a rimaszombati Wass Albert Nyugdíjasklub elnöke vehette át. Az idei rendezvényt 

Mezei Ernő nyitotta meg zongorajátékával, majd Vass Virág, a Vámbéry Ármin Gimnázium 

negyedik osztályos diákja Wass Albert Szeretném című versét mondta el. 
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Fekete Irén: Felemás négy év után jöhetnek az új kihívások 
2022. november 12. – ma7.sk  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének november 5-ei tisztújító közgyűlésén a 

jelenlévők egyhangúlag ismét Fekete Irént választották meg elnöknek. Folytathatja tehát 

tovább a megkezdett munkát, amit 2020-tól meglehetősen megnehezített a koronavírus-

járvány. Az oktatás volt ez egyik legjobban érintett terület, ahol hatalmas kihívásokkal kellett 

szembenézni. Elég, ha csak az online oktatás bevezetésére gondolunk, ami gyakorlatilag 

néhány röpke hét alatt történt. „2018. októberétől 2019 végéig tulajdonképpen megismertem 

a feladatkörömet, belelendültem a munkába. Már éppen arra készültem, hogy 2020-ban 

megkezdem a terepmunkát, meglátogatom az egyes régiók iskoláit, amikor március közepén 

beütött a Covid-járvány. Az iskolák bezártak és ez az állapot csaknem két évig, kisebb-nagyobb 

megszakításokkal, jellemző volt. Sokkot éltünk át mi is a Szövetségben, nem csupán a gyakorló 

pedagógusok. Egy teljesen új, addig elképzelhetetlen, szürreális helyzet állt elő. Ráadásul csak 

magunkra számíthattunk” – emlékezik vissza Fekete Irén, akit az elmúlt négy év eredményeiről 

és jövőbeli elképzeléseiről faggattunk. 

 

Magyar jelen és jövő – konferenciával emlékezett a Rákóczi Szövetség Halzl 
Józsefre, Felvidék nagy barátjára 
2022. november 12. – ma7.sk, felvidek.ma  

Emlékkonferencia és Díjátadó keretében emlékezett november 12-én a Rákóczi Szövetség 

örökös, tiszteletbeli elnökére. Az édesapja révén szenci gyökerű Halzl József nevéhez és 

életművéhez köthető a Rákóczi Szövetség felépítése, céljainak, tevékenységeinek, 

struktúráinak kialakítása. Ő vezette a Szövetséget 1990 és 2018 között, tevékenységének fő 

célja a külhoni magyarok szülőfölön maradásának és boldogulásának támogatása, az 

anyanyelvi óvoda- és iskolaválasztás előtérbe helyezése volt. A kuratórium a Halzl József-díjat 

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek ítélte oda. A Rákóczi Szövetség tavaly 

első alkalommal ezen a napon az örökös elnök szellemi hagyatékához hűen kárpát-medencei 

magyar nyelvű oktatáshoz és magyar iskolaválasztáshoz kapcsolódó konferenciát szervezett. A 

Szövetség arra törekszik, hogy Halzl József emlékezetét fenntartsa, és mindazt, amit ő a 

Kárpát-medencei magyarságért tett, példaként állítsa a magyar fiatalok számára. Az 2020-ban 

elhunyt elnök hitvallásában a fiatalságot jelölte meg a Szövetség tevékenységének 

célközösségeként.  

 

Ismét zengett a népdal Füleken 
2022. november 12. – ma7.sk  

November 11-én újra felcsendült a népdal Füleken. A pandémia miatti két év kihagyás után a 

Mocsáry Lajos Alapiskola tanárai, illetve a Pro Schola Nostra polgári társulás idén rendezte 

meg a jubielumi XX. „Hallottad-e hírét...?" című regionális népdalversenyt. A hagyományőrző 

seregszemlét a palóc kultúra, a palóc népdalok népszerűsítéséért, minél szélesebb körben való 

megismertetéséért indították.  A Mocsáry Lajos Alapiskola osztálytermei már napokkal a 

verseny előtt daloló gyerekektől volt hangos. Javában zajlott ugyanis a felkészülés a regionális 
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népdalversenyre. „Hál' Istennek a mostani osztályom is nagyon szeret énekelni. Botos Kiara 

volt az egyik továbbjutó a diákjaim közül. Neki medvesalji népdalokat választottam, amit 

nagyon szívesen tanult” – mondta el Benko Tünde, a Mocsáry Lajos Alapiskola pedagógusa, a 

verseny egyik szervezője. Varga Lia, a verseny háziasszonya, szervezője, hosszú évek óta vezeti 

a Foncsik és a Galáris Énekegyütteseket. Ennek is köszönhetően a gyerekek körében egyre 

népszerűbb a népdaléneklés. Lia a hangképzés mellett fontosnak tartja, hogy az énekesek 

megtanulják leküzdeni a félelmüket. „Másképp jön elő a hang, ha az énekes lámpalázas. Ezért 

azt szoktuk mondani a felkészülés során, hogy képzeljék el azt, hogy a szüleiknek énekelnek, 

vagy csak nekem. Ez ugyanis biztonságot ad számukra” – nyilatkozta Varga Lia.   

 

Marad a két lépés távolság a Szövetség és a Magyar Fórum között 
2022. november 13. – Új Szó  

A Szövetség és a Magyar Fórum a megyei és önkormányzati választás után sem közeledett 

egymáshoz. A voksolás a politológus szerint azt mutatja, hogy az előbbi a jelentős magyar 

politikai erő. A Szövetség nyitott mindenki előtt, azért jött létre, hogy a magyar egység 

megvalósuljon, mondta az Új Szó-stúdió legutóbbi adásában Mózes Szabolcs, a párt alelnöke. 

„Az egységbe mindenki beletartozik” – jelentette ki. Arról azonban, hogy a Magyar Fórummal 

milyen együttműködést tud elképzelni, nem akart beszélni. Kijelentette, először ennek a 

szereplőnek kell eldöntenie, akarja-e ezt, vagy sem. „Azok iránt is nyitottak voltunk, akik az 

elmúlt egy évben léptek be a Szövetségbe” – tette hozzá. Arról sem akart nyilatkozni, pártja 

mely szlovák politikai szereplőkkel lépne koalícióra, ha a parlamentbe jutna, de arra 

emlékeztetett, a megalakuláskor kizárták, hogy a szélsőségesekkel működjenek együtt. 

 

Véget ért az 53. Szenczi Molnár Albert Napok rendezvénysorozata 
2022. november 13. – felvidek.ma  

A Csemadok Országos Tanácsának megbízásából a Csemadok Szenci Területi Választmánya 

megtartotta a Szenczi Molnár Albert Napokat, több helyszínen, mégpedig Boldogfán, 

Dunasápújfalun, Hegysúron, Jókán, Szencen és Rétén voltak állomásai a 

rendezvénysorozatnak. Volt koncert, kiállítás, író-olvasó találkozó, megemlékezések, de 

ételkóstoló és színházi előadás is. Az idei rendezvény ismét színes programokkal várta az 

érdeklődőket. Október 1-jén gödöllői tanulmányi kirándulással vette kezdetét a Szenczi Molnár 

Albert Napok rendezvénysorozata, melynek hivatalos megnyitóját október 7-ént tartották meg 

Szenc szülöttének köztéri szobránál. Majd megnyílt Farkas Andrea és Sikula László kiállítása, 

a megnyitón közreműködött Rák Viktória, Horváth József és Lakatos Róbert. Október 8-án 

Boldogfán az aradi vértanúkra emlékeztek, majd Thököly Vajk és Fábián Zoltán előadását 

hallgatták meg az érdeklődők.  

 

Már hívogat a harangszó az ipolysági református templomba 
2022. november 13. – felvidek.ma  

Ünnepi istentisztelet keretében november 13-án első alkalommal szólalt meg az ipolysági 

református templom előtt felállított harangláb több mint százhetven esztendős harangja. A 
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régi-új harang ezentúl szólítja, és egyben szolgálja a templomépítő gyülekezetet az Ipoly menti 

kisvárosban. Mint a harangláb előtt tartott rövid áhítat során nt. Révész Tibor, a Barsi 

Református Egyházmegye esperese megfogalmazta: „Urunk, Istenünk áldunk és magasztalunk 

téged azért, mert az ipolysági gyülekeznek ezt a harangot ajándékoztad. Urunk Istenünk az 

élőket szólítja, s ne süket füleket találjon, hanem hívó szavára siessen néped ebbe a városba, 

jöjjenek a Te igéd hallgatására.” Áldásában az esperes kifejtette: „Hívogassa örömben, 

bánatban Istenhez az ő népét, hogy nála a bánatosok vigasztalást, erőtlenek erőt, 

reménytelenek reménységet, bűnbánók bocsánatot, örvendezők áldást kapjanak.” 

 

Rekordszámú választó támogatta a Magyar Összefogás listáját 
2022. november 13. – Pannon RTV  

A VMSZ elnöke elmondta, hogy az összes mandátumot megszerezték, ami várható is volt, 

illetve kiemelte azt is, hogy a Magyar Összefogás listájára leadott szavazatok száma meghaladta 

a 4 év évvel ezelőtti összes beérkezett szavazat számát. A Magyar Összefogás lista soha nem 

látott, történelmi győzelmet aratott a vasárnapi nemzeti tanácsi választásokon a szavazatok 

számát tekintve - erről számolt be a 20 órai urnazárást követően a VMSZ elnöke. Pásztor István 

elmondta: a választásokon a VMSZ által állított lista több szavazatot kapott, mint az összes lista 

együtt a 4 évvel ezelőtti választásokon. A pártelnök az újvidéki ártatlan áldozatok tiszteletére 

készülő emlékmű kapcsán a vajdasági magyar pártot ért támadásokra is reagált. 

 

40 ezerszer köszönöm megtisztelő bizalmukat, támogatásukat! 
2022. november 13. – Pannon RTV 

Számítunk egymásra - írta tegnap esti Facebook bejegyzésében Pásztor István. A Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke a nemzeti tanácsi választási értékelő sajtótájékoztatót követően 

osztotta meg a posztot. Bár a sajtótájékoztatón számokról nem beszélt, a bejegyzésből arra 

lehet következtetni, hogy a szavazatok száma, amit a VMSZ bezsebelt a választásokon eléri a 

40 ezret. 

 

Folytatódhat a lendületes építkezés 
2022. november 13. – Magyar Szó 

Vasárnap országszerte 949 szavazóhelyen tartottak közvetlen nemzeti tanácsi választást. A 

huszonhárom nemzeti kisebbségi közösség közül 19 szerzett ugyanis jogot arra, hogy 

közvetlenül válassza meg országos kisebbségi önkormányzati szervének következő összetételét: 

az urnákhoz így összesen 456.199 polgár járulhatott vasárnap reggel 7 és 20 óra között. A 

vasárnap esti nem hivatalos adatok szerint 30 százalékos volt a részvételi arány, eredményeket 

azonban a hétfői nap folyamán közöl a Köztársasági Választási Bizottság. 
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A nap folyamán várhatók a részeredmények 
2022. november 13. – Pannon RTV 

Megérkeztek Belgrádba az Észak-bácskai körzet szavazócédulái, részleges eredmények pedig a 

nap folyamán várhatók - nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindítójában Ladóczki 

Gyula. A Köztársasági Választási Bizottság tagja elmondta, a tegnapi nemzeti tanácsi 

választásokon az említett körzetben nem történt nagyobb szabálytalanság. A nap folyamán az 

is kiderül, szükséges lesz-e valahol megismételni a választásokat. Amennyiben nem lesz 

szükség ismétlésre, akkor 96 órán belül közzéteszik a végleges eredményeket és az ezt követő 

30 napon belül megalakulhatnak az új összetételű nemzeti tanácsok. 

 

Betörtek a bácsföldvári templomba 
2022. november 13. – Vajdasag.ma 

Szombaton éjszaka ismeretlen tettesek betörtek a bácsföldvári Szent Mihály római katolikus 

templomba, ahonnan négy darab gyertyatartó és két nagy hangszóró tűnt el, a raktárszobából 

pedig a fűnyírót is elvitték a tolvajok, tudósít a Pannon RTV. 

 

Iskolai fejlesztések Kishegyesen és Bácsfeketehegyen is 
2022. november 12. – Vajdasag.ma 

Folyamatosak a fejlesztések a kishegyesi és a bácsfekehegyi általános iskolákban. Elsősorban a 

tartományi pályázatoknak köszönhetően, most újabb eszközöket biztosítottak, amit a további 

fejlesztésekhez szükséges tervdokumentáció kidolgozására fordíthatnak. A kishegyesi Ady 

Endre Kísérleti Általános Iskola 613 500 dinár értékben a konyha újjáépítéséhez szükséges 

műszaki tervdokumentáció kidolgozási költségeire kapott tartományi támogatást. Fülöp 

Valentin, az iskola igazgatója elmondta, hogy eddig a konyhai részleg csak uzsonna kiadására 

volt alkalmas és így is van regisztrálva. 

 

Szijjártó Péter: Magyarország kétoldalú alapon továbbra is kész Ukrajna 
támogatására 
2022. november 11. – MTI, hirado.hu, Origo, Demokrata, Magyar Nemzet, karpatalja.ma, 

karpat.in.ua 

Magyarország kétoldalú alapon továbbra is kész Ukrajna támogatására - erről írt Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán pénteken. Annalena Baerbock német 

külügyminiszter arra hívta fel ma "kedvesen" a figyelmünket, hogy ne hazardírozzunk az 

Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós pénzügyi segély kapcsán - írta a magyar miniszter. "Nos, a 

külügyminiszter kolléga súlyosan félreérti a helyzetet: az újabb közös európai uniós 

hitelfelvétel elutasítása a részünkről nem taktikai, hanem elvi kérdés. Szerintünk ugyanis nem 

a közös európai eladósodás jelenti a közös európai jövőt. Az európai jövő nem a nagy 

adóssághegyek felé van" - fogalmazott Szijjártó Péter. Hozzáfűzte: "csak a teljes kép kedvéért 

(bár valószínűleg ez nem érdekli a külügyminiszter asszonyt): mi készen állunk Ukrajna 
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támogatásának folytatására". Pontosan úgy, ahogyan tettük eddig is: kétoldalú alapon - húzta 

alá a politikus. 

 

Kárpátaljai résztvevők a II. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozón 
2022. november 12. – karpatalja.ma 

Kárpátalja minden magyar sajtóorgánuma képviseltette magát a második Kárpát-medencei 

Magyar Médiatalálkozón Visegrádon. Az ukrajnai háború miatt a fórum kiemelt témája volt a 

kárpátaljai magyar sajtó helyzete. A helyi sajtóorgánumok vezetői panelbeszélgetéseken 

szólalhattak fel. Hol tartunk és merre megyünk? A Kárpát-medencei magyar média jelenlegi 

helyzete és kilátásai a bonyolult európai erőtérben témában mondta el szakmai véleményét 

Kulin Zoltán, a TV21 Ungvár vezérigazgatója. 

 

Adminisztratív szolgáltatási központ nyílt Nagybégányban 
2022. november 13. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Adminisztratív szolgáltatási központot adtak át a beregszászi járási Nagybégányban. A 

Nagybégányi kistérség megalakulását követően szinte azonnal elkezdték az adminisztratív 

szolgáltatásokat nyújtó központ megnyitásához szükséges feltételek megteremtését. A hivatal 

létrehozása szükségszerű volt azért, hogy a lakosság a kistérségen belül tudja elintézni a 

hivatalos ügyeit, mint például a személyi igazolvány vagy útlevél benyújtása, illetve támogatás 

igénylése. „A Nagybégányi kistérség megalakulásával nagyon fontosnak tartottuk, hogy 

kialakítsunk egy szolgáltatói központot Nagybégány központtal. Jelenleg a központban 106 

szolgáltatást biztosítanak a kistérség lakosai számára” – nyilatkozta a TV21 Ungvár 

riporterének Nagy Anna, a kistérség polgármestere. 

 

Biztos újrakezdések Beregszászban 
2022. november 13. – akiszo.net 

Az orosz–ukrán háború a világ nagy részére kihatással van. Az Ukrajnában, így a Kárpátalján 

élők mindennapjait is bizonytalanság szövi át, joggal féltik jövőjüket. Hatványozottan igaz ez 

az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai, Beregszász városában található Biztos Kezdet 

Gyerekház (BKH) által támogatott anyukákra. Ugyanis az intézmény működését lehetővé tévő, 

határokon átívelő, az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló program 

(HUSKROUA) ukrajnai elemeit is fel kellett függeszteni a háború első napjaiban. Bár a 

bizonytalanság továbbra is nagy, ám a szükség még nagyobb, ezért a beregszászi intézmény 

ismét kinyitotta kapuit a kisgyerekes anyukák előtt. 

 

Elesett katonák családtagjait fogadták az ungvári magyar főkonzulátuson 
2022. november 12. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A csapi Literáti Sándor és a téglási Bobik Román az utóbbi időszakban esett el a fronton, 

mindketten az orosz–ukrán háború áldozatai. Hozzátartozóik november 11-én Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusának épületében kisebb anyagi támogatást vehettek át a magyar 

külképviselet diplomatáitól. Kuti László konzul tudósítónknak elmondta, hogy a külképviselet 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/karpataljai-resztvevok-a-ii-karpat-medencei-magyar-mediatalalkozon/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/adminisztrativ-szolgaltatasi-kozpont-nyilt-nagybeganyban/
https://kiszo.net/2022/11/13/biztos-ujrakezdesek-beregszaszban/
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 11. 

. 

 

a háború minden magyar és magyar kötődésű áldozata családjának igyekszik segítségére sietni 

egy szerény anyagi támogatással. „Az elmúlt időben elég sokszor kellett ilyen eseményen részt 

vennünk, amikor a háborúban elhunyt magyar katonák hozzátartozóinak adtunk át egy kis 

támogatást. A program, amelynek keretében ezt a támogatást átadtuk, azt célozza, hogy egy 

kicsit segítsünk a nagyon nehéz helyzetbe került családokon. Azt is kézzelfoghatóvá szeretnénk 

tenni, hogy Magyarország a nehéz helyzetben is kiáll a kárpátaljai magyarok mellett.  

 

Sikeresen zárultak a beregszászi főiskola által meghirdetett nyelvtanfolyamok 
2022. november 13. – karpat.in.ua 

A tanúsítványok kiosztásával értek véget az idei, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola által meghirdetett magyar és ukrán nyelvtanfolyamok. A beregszászi főiskola a 

2002/2003-as tanévtől kezdődően minden évben meghirdeti angol, német, ukrán és magyar 

alap és középszintű nyelvtanfolyamait.  Az idén nyolcadik alkalommal meghirdetett magyar, 

és negyedik alkalommal megvalósult ukrán nyelvtanfolyamon bárki részt vehetett korhatár, 

foglalkozás és szakképzettségre való tekintet nélkül.  

 

Munkahely keresésében és képzésben segítik a nőket Ungváron 
2022. november 13. – karpat.in.ua 

A VONA HUB projekt képzéseket szervez Ungváron. A korábbi rendezvényekhez hasonlóan 

most is olyan nőknek nyújtanak segítséget, akik családi vagy nemi erőszak áldozatai voltak. A 

Megyei munkaügyi központ szerint jelenleg a kárpátaljai munkapiacon nincs álláshiány, hiszen 

több mint nyolcszáz ajánlat várja a jelentkezőket. A megfelelő munkalehetőség megtalálásában 

a munkaügyi központ szakemberei, valamint a VONA HUB karrier-tanácsadói segítenek. 

Állításuk szerint az átképzésben és a méltó munkahely megtalálásában az új szakma kitanulása 

lehet a megoldás a nők számára. 

 

XIX. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája 
2022. november 12. – karpat.in.ua 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a GENIUS Jótékonysági Alapítvány 

szervezésében, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretein belül került 

megrendezésre a fiatal kárpátaljai magyar kutatók XIX. fóruma. A konferenciára 16 kárpátaljai 

fiatal jelentkezett. Az előadásaikat követően egy szakértői zsüri adott tanácsokat a kutatások 

elmélyítését és tökéletesítését illetően. A 16 résztvevő 7 felsőoktatási intézményt képvisel. 

Lőrincz Ingrid az Ungvári Nemzeti Egyetem mesterképzési szakának másodéves hallgatója. 

Elmondása szerint a konferencia lehetőséget nyújt ismeretei elmélyítésére, valamint a 

kollégákkal való megmérettetésre.  
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Babják Zoltán: Az árvízi tapasztalatoknak köszönhetően sikerült helyesen kezelni 
a menekülthelyzetet Beregszászban 
2022. november 12. – karpat.in.ua 

Mint korábban beszámoltunk róla, az Ungvári járásban kezdetét vette a Re:Open Zakarpattia 

2022 fórum, melynek célja, hogy megoldásokat dolgozzanak ki régiónk fejlesztésére. A fórumra 

meghívást kapott Babják Zoltán, Beregszász polgármestere is, aki elmondta, hogy az 1998-

2000. évi árvizek következményeinek leküzdésében szerzett tapasztalatoknak, valamint a 

humanitárius rakományokkal végzett rendszeres munkának köszönhetően rövid időn belül 

sikerült megfelelő körülményeket teremteni a menekültek számára. „Jelenleg Beregszászban 6 

ezer belső menekült él. Az olyan nagyvárosok, mint Lemberg és Ivano-Frankivszk mellett ez 

nem tűnik nagy számnak. Azonban a mi városunk is kicsi, kistérségünk lakossága körülbelül 

40 ezer fő” – közölte Babják Zoltán. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

 
Kárpát-medence magazinműsor 
 

2022. november 13. – M1  

 

Interjú Juhász Gábor helytörténésszel 

 

 „A garamvezekényi hősi emlékműnél állunk, ami egy országzászlós emlékmű volt 1943-ban 

építette a helyi önkormányzat.” Ez az egykori emlékmű csak egy azokból, amelyek a dicső 

magyar múltat mutatják be a felvidéki Lekér lakóinak, a helyi helytörténésznek, Juhász 

Gábornak köszönhetően. A fiatalember egész életét átjárja a magyar történelem és szűkebb 

hazája iránti szeretet. 

 

Sepsibükszád – falu a Csomád alatt 

 

Ahogy csaknem minden székelyföldi faluban, a fiatalok Sepsibükszádon is megünnepelték az 

őszi szüretet. Bár a vidék korántsem a szőlőtermesztésről híres, a szüreti bál és a multaság előtti 

felvonulás itt sem maradhatott el. Sepsibükszád – ahogy neve is jelzi – a Szent Anna-tavat rejtő 

Csomád-hegység lábánál valamikor itt elterülő hatalmas bükkerdőknek köszönheti létét. A 

Mikó, majd a Mikes családok itt alapítottak és működtettek üveggyárat. 
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Magyar közösségi ház Tiszaszentmiklóson 

 

1280-ban említették először oklevelek a Délvidéken, a Bánátban elterülő Tiszaszentmiklóst. Az 

első világháború előtt még több mint négyezren lakták, mára ez a szám megfeleződött, a 

magyarság lélekszáma az ötödére csökkent. Az itt élő maroknyi magyar azonban erős bástyát 

képez, s most már az anyaországnak és a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően székházuk 

is van. 

 

 

Nehéz tél vár Kárpátaljára 

 

A Németh család beregdédai albérletének udvarán járunk, ahol Katica a fűtéshez szükséges fát 

aprítja fel. Mivel férje jelenleg Magyarországon dolgozik, 5 éves kislánya, Karolina segít neki 

behordani a tüzelőt. Ukrajnára és ezzel együtt Kárpátaljára is nehéz tél vár, a háborúban 

megsemmisült az ország energetikai infrastruktúrájának több mint egyharmada. A lakosságot 

ezért arra szólítják fel, hogy igyekezzenek alternatív megoldásokat találni a fűtési szezonra. 

 

Határok nélkül 
 

2022. november 11. – Kossuth Rádió 

 

Vasárnap tartják meg Szerbiában a kisebbségi önkormányzati választásokat. A Magyar 

Nemzeti Tanács megválasztásán csak a Vajdasági Magyar Szövetség által létrehozott Magyar 

Összefogás lista vesz részt, mely listán párton kívüliek is szerepelnek. Az ellenzéki magyar 

szervezetek nem éltek az indulás lehetőségével. A Magyar Összefogás lista első öt jelöltjét 

mutatjuk be hallgatóinknak.  

    

Magyarország segít a kárpátaljai és ukrajnai intézmények felújításában és újjáépítésében - 

mondta Beregszászon a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszter-helyettese. Magyar 

Levente kiemelte: Magyarország az oktatás területére is kiterjeszti Ukrajnát segítő 

humanitárius tevékenységét.    

 

Jelentősen, az országosnál nagyobb mértékben csökkent a népességfogyás Erdélyben az idei év 

első nyolc hónapjában, de a kép igen árnyalt: Székelyföldön kisebb volt a csökkenés, Közép-

Erdélyben nőtt a legnagyobb mértékben a házasságkötések száma, a Bánságban, ha kis 

mértékben is, de emelkedett az élve születések száma. Ezek előzetes adatok, a végleges 

eredmények még kedvezőbbek lehetnek. A részletekről Lukács Andreát, az Erdélystat 

statisztikai portál munkatársát kérdeztük. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-11-11_18-01-01&enddate=2022-11-11_18-41-16&ch=mr1
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Fogyunk és öregszünk. Ha a statisztikát nézzük, ez igaz lenne, viszont a történelmet nem a 

statisztika dönti el, bár befolyásolja - mondja Gudor Botond gyulafehérvári-szászsebesi lelkész-

esperes, akit munkatársunk a Szászsebesi Magyar Napról kérdezett. Több mint kétszáz 

vállalkozás működik a Gyulafehérvárhoz közeli kisváros vonzáskörzetében, a 

munkalehetőségek magyarokat is erre az egyébként mélyszórványnak számító vidékre 

csábítottak. A helybéliek mellett részben nekik is szólt a rendezvény.  

 

A jól ismert libator, újbor kóstolás, időjóslás, ajándékozás mellett számos népszokás 

kapcsolódott az idők során Márton napjához. Muzslyán például ekkor hajtották haza a legelőről 

a Szent György napján kiterelt jószágot, majd elvégezték a gazdával az elszámolást, ami alapján 

a pásztorok megkapták bérüket, s ha jól teljesítettek, busás ajándékot is. Az új termés és az új 

bor örömére rendszeresek voltak a lakomák, a bálok, a vásárok, még lakodalmakat is tartottak 

ezen a napon. Palatinus Aranka helytörténészt kérdeztük. 

 

Tours-i Szent Márton napját, a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnapot 

Kisiratoson is jegyzik. Hajdan ott is rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok ezen a 

napon. Fő fogás a libasült volt, hiszen a rigmus szerint: „Aki Márton napon libát nem eszik, 

egész éven át éhezik”. Szokás volt, hogy a liba húsából, különösen a hátsó részéből küldenek a 

papnak is, állítólag innen ered a „püspökfalat” kifejezés. 

 

Arad megyében a kisiratosi Szalai család híres jó lúdjairól, még a határon túlról is jönnek a 

kisiratosi libákért. A háziasszonytól, Szalai Karolinától még egy jó kis libasült receptet is kért 

tudósítónk. 

 

 

Határok nélkül 
 
2022. november 12. – Kossuth Rádió 

 

A budapesti székhelyű Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház produkciója a Sors-kanyar 

című előadás, amelyet délvidéki művészek közreműködésével készítettek. A darab a Don-

kanyar katonáinak tragédiájáról szól, amit a két főszereplő, Dajka Margit színművész és férje, 

Lajtos Árpád, pancsovai származású katonatiszt elbeszéléseiből ismerünk meg. Az előadás 

bemutatója egy éve volt, s a Délvidéken a közelmúltban ismét láthatta a közönség. Patyerek 

Csaba koreográfussal és a női főszereplővel beszélgetett munkatársunk. 

 

Egyházaskéren, a közelmúltban két helyi kötődésű könyvvel ismerkedhettek meg az 

érdeklődők. A Forum Könyvkiadó gondozásában jelnet meg Ninkov K. Olga Nemes Fekete Edit 

művészetéről írt könyve, valamint Bogdán József: Még utoljára című kötete. A ,,Könyvet a 

szórványba!” program szervezése közben kiváló kapcsolat alakult ki Egyházaskér, a Vanaticum 

Egyesület és a Fórum Könyvkiadó között – mondja Fehér Viktor, a Vanaticum Egyesület 

elnöke.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-11-12_18-01-03&enddate=2022-11-12_18-41-03&ch=mr1
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Gyurcsík Iván szerkesztésében jelent meg a jogtudós Gyönyör József írásait és az általa felvetett 

kérdésekkel napjainkban foglalkozó kutatók tanulmányait tartalmazó emlékkötet. Alcíme: 

Lesz-e végre igazi hazánk? A közvetlenül Trianon után született felvidéki jogász, jogtörténész 

ugyanis ennek a kérdésnek a megválaszolásával foglalkozott egész életében. Legismertebb 

műve, az Államalkotó nemzetiségek csak a rendszerváltozás után jelenhetett meg. Ennek 

történetét az emlékkötet szerkesztője, Gyurcsík Iván mondta el. 

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi 

Tanszékének szervezésében mutatták be Beregszászban dr. Váradi Natália: Az 1956-os 

forradalom és hatása Ukrajna Állambiztonsági Szolgálata Ungvári Levéltárában őrzött KGB-

dokumentumok tükrében című könyvét. A dr. Váradi Natália történész szerkesztésében 

megjelent forráskiadvány képet ad arról, hogyan zajlott a deportált magyar állampolgárok 

kihallgatása az ungvári börtönben, tetteiket milyen megtorlás követte, továbbá milyen hatással 

volt az 1956-os forradalom a kárpátaljai magyarságra. 

 

Az 1956-os forradalom emlékére szólt a Kossuth nóta Maga Zoltán és zenésztársainak 

előadásában, Washingtonban, a magyar nagykövetség hivatalos ünnepségén. Az eseményen 

Szíjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 

kitüntetést adta át Serényi Gézának, a Magyar-Amerikai Kulturális Egyesület társalapítójának 

a magyar kulturális örökség és értékek egyesült államokbeli népszerűsítéséért. 

 

Az ötvösdi id. Kása Bélát az RMDSZ Temes megyei szervezete Közösségért díjjal tüntette ki. 

Azok részesültek az elismerésben, akik a legtöbbet tették településükért, a magyar közösségért. 

Id. Kása Béla helyi RMDSZ-elnökként, két mandátumon át községi képviselőként is hozzájárult 

a magyarság gyarapodásához, de arra is büszke, hogy ő készíttette el a kommunizmus éveiben 

felépített katolikus templom keresztjeit. 


