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Nyomtatott és online sajtó 
        

Szijjártó: a kormány visszautasítja az orosz narratíva használatával kapcsolatos 

vádakat 
2022. november 14. – MTI, hirado.hu, Origo, TV2, karpatalja.ma, karpat.in.ua, hirek.sk 

Magyarország kormánya felháborítónak tartja és határozottan visszautasítja azokat a vádakat, 

amelyek szerint az orosz narratívát használná az európai uniós szankciók kapcsán - szögezte le 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. A Külgazdasági és 

Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az EU-s külügyi 

tanácsülés szünetében, hogy az ukrajnai eseményekről és azok kihatásáról "érzelmektől 

túlfűtött, ideologikus vita zajlott, ahol a józan észnek és a racionalitásnak nem sok terepe 

maradt". "Felesleges és mesterségesen kialakított versenynek" nevezte azt az összevetést, hogy 

az Európai Unió elegendő támogatást nyújt-e Ukrajnának az Egyesült Államokhoz képest. 

Ennek kapcsán rámutatott, nincs olyan gazdaság a világon, amely a szankcióktól annyira 

szenvedne, mint az EU, ahol az egekbe szökött az infláció. "És azt is pontosan tudjuk 

természetesen, hogy ebből ki az, aki profitál" - mondta. Szavai szerint az elrendelt 

büntetőintézkedések ráadásul legkevésbé sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, nem 

segítettek hamarabb véget vetni a háborúnak, azonban hétfőn már voltak, akik "ennek az 

érvelésnek a meglétét is vitatták". 

 

Az előzetes eredmények alapján mintegy 40 ezer szavazatot kapott a Magyar 

Összefogás lista 
2022. november 15. - PannonRTV.com 

96,88 százalékos feldolgozottságnál tett közzé részeredményeket a Köztársasági Választási 

Bizottság a vasárnapi magyar nemzeti tanácsi választásokról. Ennek értelmében az egyedüli 

induló Magyar Összefogás listára 39 876 választópolgár adott le szavazatot, ez pedig 95,83 

százalékos támogatottságot jelent a Vajdasági Magyar Szövetség által állított listának. Az 

adatok még nem véglegesek, kevesebb mint 4 százaléknyi szavazatot még fel kell dolgozniuk a 

választási szerveknek. 

 

Magyar nyelven is feliratozni kell a magyar kötődésű emléktáblákat, köztéri 

alkotásokat, műemlékeket 
2022. november 14 - Krónika.ro, Maszol.ro, Székelyhon.ro 

Ezentúl magyar nyelven is kötelezően feliratozni kell a kihelyezett emléktáblákat, köztéri 

alkotásokat, műemlékeket, amelyek a magyar közösséghez kötődnek valamilyen formában. 

Kihirdette az államelnök a törvénymódosítást, amely értelmében a kisebbségek nyelvén is 

feliratozni kell ezeket az alkotásokat – áll az RMDSZ hétfői közleményében. Szabó Ödön, az 

RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese kifejtette: „ez egy speciális törvény”, így  
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nemcsak azokon a településeken lesz kötelező az előírás, ahol 20 százalék felett élnek 

magyarok, hanem minden településen, ahol a magyar kissebséghez kötődő alkotást, 

emléktáblát helyeznek köz- vagy magántulajdonban lévő térre. A közlemény szerint a 

törvénymódosítás másik jelentős újítása, hogy nagy részben decentralizálja az ilyen jellegű 

alkotások kihelyezésére vonatkozó procedúrát: a bukaresti jóváhagyást a kulturális 

minisztérium megyei intézményei vagy a köztéri műemlékek országos bizottsága zonális 

testületeinek jóváhagyásával lehet ezentúl megtenni. 

 

Novák Csaba Zoltán exszenátor lett a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet új 

vezetője 
2022. november 14 - Krónika.ro, Maszol.ro, Székelyhon.ro, Bihari Napló  

Lemondott szenátori mandátumáról Novák Csaba Zoltán történész, aki hétfőtől átvette a 

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN) vezetését – közölte az RMDSZ. Novák Csaba 

Zoltánt a Maros megyei szavazók juttatták be a szövetség színeiben a parlament felsőházába. 

Hétfőn mondott le szenátori mandátumáról. Kifejtette: megtisztelő volt számára hat éven át 

képviselni az erdélyi magyarság érdekeit a törvényhozásban, amelynek az oktatási 

szakbizottságában tevékenykedett. „Ezzel a váltással úgy tudok szakmai szinten kiteljesedni, 

hogy közben a tudomány oldaláról segíthetem a szövetség munkáját, és szolgálhatom az erdélyi 

magyarság és a Romániában élő összes nemzeti kisebbség érdekeit. Az új munka szakmai 

vonalon nyit lehetőséget arra, hogy tevékenyen járuljak hozzá a kisebbségi kérdésekhez” – 

fogalmazott Novák Csaba Zoltán, aki a Román Akadémia marosvásárhelyi Gheorghe Șincai 

Kutatóintézetének tudományos munkatársa.  

 

Wisky György főispánhelyettesre emlékeztek Szilágyszentkirályon, ahol átadták 

a felújított művelődési házat 
2022. november 14 - Maszol.ro 

„Kis közösség vagyunk, nem sokan tartanak számon bennünket a nagyvilágban, és mégis 

elértük, hogy ezen a napon közösségünk, településünk minden tagja összegyűlt ünnepelni” – 

hangzott el vasárnap délelőtt a Debren községhez tartozó, közel 180 lelkes 

Szilágyszentkirályon, ahol átadták a felújított művelődési házat, és megemlékeztek néhai 

Wisky György főispánhelyettesről. Seres Dénes Szilágy megyei RMDSZ-es parlamenti 

képviselő beszédében hangsúlyozta, példaértékű, hogy a falu népe felekezeti hovatartozás 

nélkül ilyen szép számban együtt tud ünnepelni, és mindannyian közösen tesznek azért, hogy 

életük szebb, jobb legyen, szeretetben és békességben. Ennek az eredménye a szép gyülekezeti 

ház, a templomok, a járható, aszfaltos utak, a víz- és csatornahálózat – mondta. A faluban sok 

a kisgyerek, „csak haza kell jönni, mert akkor az iskolák is telve lesznek, és a fiatalok itt 

telepednek le”. 
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Válság van, kiürült a Kovászna Megyei Tanács kasszája 
2022. november 14 - Maszol.ro, Székelyhon.ro 

A fejlesztéseket tudják finanszírozni, ám pénzhiány miatt gondot jelent az önkormányzat és 

alárendelt intézmények működtetése – jelentette ki Tamás Sándor, a Kovászna megyei 

önkormányzat elnöke. A tanácselnök szerint, ha a következő hetekben valamilyen előre nem 

látott kiadás merül fel, azt nem tudják kifizetni. Tamás Sándor szerint az áremelkedések miatt 

jelentősen megnőttek a költségeik, ezért nehézségekbe ütközhetnek, ha előre nem látott 

kiadásokkal szembesülnek. Mint mondta: az elmúlt két évben a koronavírus-járvány, majd az 

orosz–ukrán háború és az európai uniós szankciók gazdasági válságot eredményeztek, ami a 

lakosság és az önkormányzatok életében is megmutatkozik. Tamás Sándor példaként említette, 

hogy most egy négycentiméteres aszfaltszőnyeg négyzetméteréért 75 lejt kell fizetni, de 2020-

ban ez fele ennyibe került. A hóeltakarítás két évvel ezelőtt 4600 lej volt kilométerenként, most 

6000 lejbe kerül – sorolta.  

 

A városháza ajtajába tette le a polgármesternek címzett szemetet 
2022. november 14 - Székelyhon.ro 

Vasárnap késő délután a közösségi oldalán tette közé Claudiu Maior, a Népi Mozgalom Párt 

marosvásárhelyi tanácsosa, hogy két zsáknyi szemetet vitt ajándékba Soós Zoltánnak. Mint 

kifejtette, elsősorban így tiltakozik amiatt, hogy az elmúlt napokban az új szolgáltató nem vitte 

el a tömbháznegyedekből a háztartási hulladékot, szemetesen és bűzösen hagyva 

Marosvásárhelyt. Maior azzal fenyegetőzött, hogy amíg a hulladékelszállítás nem rendeződik, 

addig minden nap két zsák szemetet ajándékoz a városvezetőnek, hogy gyarapítsa 

gyűjteményét. A városháza válasza hétfőn reggel érkezett. A helyi rendőrségért felelős Portik 

Vilmos elmondta: az illegális szemétlerakást mind a törvény, mind a városi tanács határozata 

bünteti. A szabályok pedig mindenkire vonatkoznak, ezért a helyi rendőrség Claudiu Maior 

városi tanácsos  nevére bírságot állított ki.  

 

Raktárcsarnokot avattak Paptamásiban 
2022. november 14 - Bihari Napló  

Korszerű raktárcsarnokot avattak pénteken Paptamásiban, ahol termékkiállítást szerveztek, 

illetve b2b-típusú üzletembertalálkozót is rendezett a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési 

Hálózat Nonprofit Kft. nagyváradi irodája. 

A magyar kormány által kiírt pályázat társfinanszírozásával egy közel 1,5 millió euró értékű 

nagyberuházás valósult meg Paptamásiban: több mint 2000 négyzetméter nagyságú korszerű 

raktárcsarnok épült irodahelyiségekkel, melynek köszönhetően a kedvezményezett vállalkozás 

egy mérföldkőhöz érkezett. Nemcsak tevékenysége bővítésére nyílt ugyanis ezáltal lehetőség, 

hanem az eddigi magyarországi és romániai kapcsolatainak a fejlesztésére is. Szabó Ödön 

RMDSZ-es parlamenti képviselő azon meggyőződésének adott hangot: a beruházásnak 

nemcsak a tulajdonosok, a CED és a helyi önkormányzat örülhetnek, hanem mindenki, hiszen 

egy bizalomgerjesztő közösségi tér is létrejött.  
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Kodály lelki szülőhelyként tekintett Galántára 
2022. november 14. – ma7.sk  

Kodály születésének 140. évfordulójára készülnek Galántán. A mátyusföldi várost Kodály 

mester lelki szülővárosának tartotta, díszpolgárrá avatása a település egyik legnagyobb ünnepe 

volt. Kodály szellemi örökségének őrzéséről Józsa Mónika karnagy tartott előadást. A 

Csemadok nemzetközi hegedűversenyre készül. Kodály születésének 140. évfordulója előtt 

hajtanak főt a galántai és mátyusföldi örökségőrző szervezetek, magánemberek, énekkarok és 

oktatási intézmények a novemberi és a decemberi hónap folyamán. Az ünnepségsorozat 

nyitányaként Józsa Mónika Harmónia-díjas karnagy és zenepedagógus tartott előadást a 

Galántai Honismereti Múzeumban. A kórusvezető bemutatta Kodály mátyusföldi kötődéseit és 

Galántához fűződő szeretetteljes viszonyát. Kutatásait nagyrészt Kodály Zoltánné Péczely 

Sarolta, Ittzés Mihály zenepedagógus, Szőke Péter karnagy, valamint a neves galántai Kodály-

kutató Záreczky László levelezésére és írásaira alapozta. Józsa Mónika évek óta aktívan kutatja 

a nagy mester munkásságát és életútját, hiszen példaképeként tekint rá. 

 

Művészeti csoportok összejövetele a zselízi Novemberi Találkozón 
2022. november 14. – ma7.sk  

2022. november 12-én a zselízi Művelődési Otthonban rendezték meg a Csemadok lévai járási 

alapszervezetei mellett működő művészeti csoportok fesztiválját, a Novemberi Találkozót. A 

kétévente megrendezésre kerülő műsorfolyamban a csoportokon kívül fellépési lehetőséget 

kínálnak a helyi és a környékbeli fiataloknak, akik részt vettek, illetve sikeresen szerepeltek a 

Tompa Mihály Országos Versenyen vagy az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen. Ahogy 

azt a szervezők nevében a Csemadok Lévai Területi Választmányának titkára, Duba Ernő 

megfogalmazta, a fesztiválra sajnos nem tudott minden csoport eljönni, de így is 15 

műsorszámban több mint 160 fellépő háromórás műsorát láthatta a közönség. A járási 

rendezvény nyitószámaként a zselízi Cimbora Óvoda néptánccsoportja lépett fel, majd a 

Csemadok Lévai Területi Választmányának elnöke, Török Alfréd köszöntötte a megjelenteket. 

 

Parlamenti küszöb fölött mérték a Szövetséget 
2022. november 14. – felvidek.ma, ma7.sk  

Az önkormányzati és megyei választásokon mutatott teljesítmény immáron a parlamenti 

választásokra vonatkozó felméréseken is megmutatkozik: történetében először az 5 százalékos 

bejutási küszöb fölött mérték az egységes magyar pártot. A kormányváltó hangulatot pedig jól 

jelzi, hogy az első háromban egyetlen jelenlegi kormánypárt sem szerepel. A felmérést a Focus 

ügynökség végezte november 2. és 8. között, 1017 fős mintán a Markíza „Na telo” című műsora 

számára. Ebből világosan kirajzolódik a választóknak a jelenlegi kormányról alkotott 

véleménye: a választásokat magabiztosan az egykori főnökének hátat fordító Peter Pellegrini 

vezette Hlas-SD nyerné 19,4 százalékkal. Második helyen Rober Fico párjta, a Smer-SD 15,6%-
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kal, míg a harmadikon a Progresívne Slovensko liberálisai 10,2%-kal állnak. A 

kormányszétverésben már komoly tapasztalatokat szerzett SaS a szavazatok 8,1 százalékát 

kapná. Ötödik a sorban a Republika mozgalom 7,2 százalékkal, s csak utána következik Matovič 

pártja, az OĽaNO 7 százalékkal. Ami még mindig jobb, mint amit egy másik közvélemény-

kutatás jósolt, mely a küszöb alá mérte az országos főbohóc pártját. A szlovák pártok közül 

bejutna még a parlamentbe a KDH (6,9%) és a Sme rodina (6,6%) is. 

 

Szent Erzsébet jegyében 
2022. november 14. – felvidek.ma  

A Szakrális Művészeti Fesztivál (Festivál sakrálneho umenia) 1990 szeptemberében kezdte írni 

történetét, amikor első évfolyama Egyházi és Népdalénekfesztivál néven zajlott. Alig egy év telt 

el a bársonyos forradalom óta, a műsorban szlovákiai, lengyelországi, magyarországi, ausztriai, 

németországi és norvégiai együttesek léptek fel. Egy évvel később került sor a Szakrális 

Dalfesztiválra. A szervezők gyermek- és ifjúsági kórusokat hívtak meg. 1992 óta a rendezvény 

mai nevén ismert. A fesztivál aktuális időpontja Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódik (11.17.), 

aki a város és székesegyháza védőszentje. Már több éve a rendezvénysorozat kellős közepén 

zajlik ez az ünnepség, amely két hét leforgása alatt különböző műfajú műsorokat kínál: zenei, 

ének- és drámai művészetet, kiállításokat, előadásokat, beszélgetéseket érdekes 

személyiségekkel. A kezdetek óta fellépett a miskolci Reményi Ede Kamarazenekar, a 

nyíregyházi Pro Musica kórus és a budapesti Ad Libitum, hogy csak a magyar vendégeket 

említsük. 

 

A zöldebb és élhetőbb Gömörért/Nógrádért tevékenykedtek a tanulók 
2022. november 14. – felvidek.ma  

A világjárvány után immár élőben november 11-én a régió 17 iskolájából érkező 160 

résztvevővel megvalósult a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati 

Regionális Pedagógiai Központ, a Pro scholis, az SZMPSZ Területi Választmánya és a Bátkai 

Alapiskola és Óvoda közös szervezésében a 15. projektnap, amely a Közös felelősségünk: 

környezetünk – életünk címet viselte. A pedagógiai projekt célja többek között a közösség 

formálása, közös célok megvalósítása egy élhetőbb környezetért, környezettudatos magatartás 

fejlesztése, gyakorlati tevékenység útján történő tanulás, kompetenciafejlesztés, felelős 

közösségi magatartás kialakítása, kreatív, építő jellegű szemléletre nevelés, kritikai 

gondolkodásra, problémalátásra és –megoldásra irányuló cselekvéssorzatok megvalósítása – 

tudtuk meg Ádám Zitától, a pedagógiai projekt főszervezőjétől. Mint kifejtette, a pedagógiai 

projekt témája a környezettudatos magatartás kialakítását szolgálta, olyan kompetenciák, 

problémalátási és -megoldási kreatív készségek kialakítását, megszerzését, ami 

környezettudatos felelős magatartássá szilárdul a felnövekvő nemzedékben. 
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Márton-napi felvonulás Farkasdon 
2022. november 14. – Új Szó  

Új szokást szeretnének bevezetni az Életke Óvodában Márton napja alkalmából. A német 

nyelvterületről származó lámpás felvonulás mellett az óvodapedagógusok fontosnak tartják 

Szent Márton püspök személyének bemutatását is a gyerekeknek. Első alkalommal, de 

hagyományteremtő szándékkal szerveztek lámpás felvonulást a farkasdi Életke Óvodában 

pénteken. Az intézmény igazgatója, Pál Melinda lapunknak elmondta, nagyon örül annak, hogy 

az óvodásokon és szüleiken, nagyszüleiken kívül mások is csatlakoztak a kezdeményezéshez. 

Úgy véli, nehéz megmozgatni az embereket. Az esemény meghirdetésekor hangsúlyozták, hogy 

nem kizárólag az óvodásokat és a falubelieket várják, hanem a környékbeli lakosokat is, 

szeretnék, ha évről évre többen lennének. Az óvoda udvarán libazsíros hagymás kenyérrel, 

süteményekkel és forró teával kínálták a vendégeket. Az óvónők vezetésével a gyerekek együtt 

énekeltek, majd szüleik, kísérőik társaságában felsorakoztak. Sötétedéskor a nagyjából 70 fős 

társaság a többnyire saját készítésű, otthonról hozott lámpásokkal elindult, hogy körbesétálja 

a falut. 

 
Így szavaztak a kisebbségek 
2022. november 14. – Magyarszo.rs 

Vasárnap 19 nemzeti kisebbségi közösség közvetlenül választotta meg nemzeti tanácsának 

következő összetételét, négy pedig közvetetten, azaz elektorok által. A goráni közösség most 

először választott nemzeti tanácsot, egyelőre elektorok által, az orosz közösség viszont először 

választhatta meg közvetlenül kisebbségi önkormányzati szervének következő összetételét. A 

Köztársasági Választási Bizottság honlapján hétfő délután közzétett részeredmény értelmében 

a magyar nemzeti tanácsi választás tekintetében a szavazóhelyek 96,88 százalékát és a 

szavazótestület 97,42 százalékát dolgozták fel, a részvétel 36,69 százalékos volt, a 116 406 

szavazásra jogosult közül 40 382-en szavaztak, közülük 39 876-an a Magyar Összefogás 

elnevezésű listára. A magyar nemzeti tanácsi választáson ezúttal nem indult másik lista. 

 

Nagybecskerek: Energiautalvány a rászorulóknak 
2022. november 14. – vajma.info 

Nagybecskerek város önkormányzata nyilvános felhívás keretében hirdette meg legújabb 

akcióját, amely a rászorultak megsegítésére irányul. Az érintett rászorulók energiautalványt 

igényelhetnek, amellyel aztán az elhasznált energia egy részét tudják törleszteni. A város 

területén élő, szociálisan veszélyeztetett háztartások jelentkezésére számítanak. Az 

energiautalvány értéke 15 ezer dinár, és áram-, gáz- vagy a távfűtési számla törlesztéséhez 

használható fel, azzal, hogy az önkormányzat közvetlenül a szolgáltatónak utalja át az említett 

összeget. A pályázat Nagybecskerek város honlapján található, a jelentkezéseket 2022. 

december elsejéig várják. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28051/Nagybecskerek-Energiautalvany-a-raszoruloknak.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 15. 

. 

 

Magyarkanizsa községben a jogosultak nem egész 40 százaléka szavazott a 

nemzeti tanácsi választásokon 
2022. november 14. – Vajma.info 

Magyarkanizsa községben rendben zajlottak a vasárnapi nemzeti tanácsi választások. Az 

eredményeket Kasza Attila, a községi választási bizottság elnöke ismertette kérésünkre. 

Magyarkanizsa község területén mind a 25 szavazóhelyen vasárnap reggel 7 órakor megnyílt és 

egészen 20 óráig, zárásig zavartalanul folyt a szavazás, mondta kasza Attila. - A 25 

szavazóhelyen legtöbben a magyar választói külön jegyzékre voltak bejegyezve, ezáltal a 

szavazók közül is legtöbben a magyar választói névjegyzék lehetséges listájára adták le 

szavazataikat. A 11.127 bejegyzett választópolgár közül 3.880-an járultak a szavazóurnákhoz, 

ami 38,8 százalékos részvételi arányt jelent. A kimeneteli arány nem túl magas, de elégséges 

ahhoz, hogy egyértelmű eredmények szülessenek. A többi nemzeti tanácsi választás közül a 

második a roma volt, amely tömegesnek mondható. A többi kisebbség esetében elenyésző 

számú szavazó volt Magyarkanizsa községben, a választói külön névjegyzékekre is kevesen 

voltak feljelentkezve. 

 

Egy vetélkedő a barátkozás szellemében 
2022. november 14. – Magyarszo.rs 

Pénteken zárul a kilencedik alkalommal megrendezett Bibliojátékok, az általános és 

középiskolások vetélkedője az óbecsei Népkönyvtárban, amely november első hetében vette 

kezdetét. Az idei rendezvényen összesen több mint száz tanuló méri össze tudását. – 

Intézményünk már több éve megszervezi a Bibliojátékokat. A rendezvény kétnyelvű, a magyar 

és a szerb ajkú diákok külön-külön versenyeznek hat-hat kategóriában: 1-2. osztályosok, 3-4. 

osztályosok, 5-6. osztályosok, 7-8. osztályosok, 1-2. középiskolások, valamint a 3-4. 

középiskolások. A versenyre a gyerekeknek a korosztályuknak megfelelő könyvet kellett 

elolvasniuk, feldolgozniuk, ezt követően pedig csapatjátékok során mérik össze 

felkészültségüket a Bibliojátékokon. A vetélkedő folyamán természetesen nemcsak az adott 

irodalmi alkotást dolgozzuk fel, hanem belecsempészünk egy kis nyelvtörőt, különféle 

mozgásos játékokat is. 

         
ORFK: több mint 8 ezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. november 15. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4960-an léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3168-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 107 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 

napig érvényes. Vonattal 91 ember - köztük 22 gyermek - érkezett Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28050/Magyarkanizsa-kozsegben-a-jogosultak-nem-egesz-40-szazaleka-szavazott-a-nemzeti-tanacsi-valasztasokon.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28050/Magyarkanizsa-kozsegben-a-jogosultak-nem-egesz-40-szazaleka-szavazott-a-nemzeti-tanacsi-valasztasokon.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5084/vajdasag_obecse/275621/Egy-vet%C3%A9lked%C5%91-a-bar%C3%A1tkoz%C3%A1s-szellem%C3%A9ben-%C3%B3becse-n%C3%A9pk%C3%B6nyvt%C3%A1r-Biblioj%C3%A1t%C3%A9kok.htm
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/11/15/orfk-tobb-mint-8-ezren-erkeztek-ukrajnabol-hetfon
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Kárpát-medencei magyar média: jelen és jövő 
2022. november 14. – kiszo.net 

A hétvégén zajlott a II. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozó, ahol  a szakmabeliek 

előadások és kerekasztal-beszélgetések alkalmával folytattak eszmecserét. A külhoni magyar 

sajtó más és más helyzetben van az anyaországtól elszakított területeken. Egyvalami viszont 

mindegyikük esetében közös: a print megmaradásáért küzdenek, illetve az online tér „hétfejű 

sárkányával” próbálják felvenni a harcot. Ezt a hasonlatot Toót-Holló Tamás, a Magyar 

Nemzeti Médiaszövetség elnöke, a Magyar Nemzet főszerkesztője mondta az online médiáról 

szóló előadásában. Kiemelte: az olvasók részéről a márkahűség leköszönőben van, de mi 

legyünk hűek a szakmai normáinkhoz. 

 

Magyar szórvány napja kárpátaljai vendégekkel 
2022. november 14. – karpatalja.ma 

Monoron rendezték idén is a magyar szórvány napját. A november 12-i esemény célja, hogy 

bemutassa a határon túli szórványban élő és alkotó magyar közösségeket. Az időpontot Bethlen 

Gábor egykori erdélyi fejedelem születése és egyben halála napjához (november 15.) közel eső 

hétvégére igazították. Az idei rendezvény kiemelt vendége Kárpátalja volt. A szervezők, a 

határon túli területeket megszólítva, felvidéki és erdélyi fellépőket is hívtak. Az eseménynek a 

Monori Művelődési Ház adott otthont. 

 

Re: Open Zakarpattia – Kárpátalja fejlesztéséről tartottak fórumot az Ungvári 

járásban 
2022. november 14. – karpataljalap.net, kiszo.net 

A rendezvényen kormánytisztviselők, a megyei katonai közigazgatás vezetői, polgármesterek, 

képviselők, önkéntesek találkoztak, hogy ötleteket és megoldásokat dolgozzanak ki régiónk 

fejlesztésére. A fórumot november 13–14-én rendezték meg az Ungvári járásban. Az első panelt 

Viktor Mikita, a megyei katonai adminisztráció vezetője nyitotta, melyben a lakóhelyüket 

elhagyni kényszerült személyek beilleszkedéséről beszélt, kitérve az áttelepült vállalkozások 

szerepére ebben a folyamatban. 

 

Lelkészbeiktatás Bereg megyében 
2022. november 14. – karpatalja.ma 

A Zápszonyi Református Egyházközségben 2022. november 13-án ünnepi istentiszteleten 

iktatták be Orosz Zsolt lelkészt. Isten igéjét főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai 

Református Egyházkerület püspöke hirdette, melyet követően nagytiszteletű Zsukovszky 

Miklós a Beregi Egyházmegye esperese beiktatta a gyülekezet lelkészi tisztébe Orosz Zsolt 

lelkipásztort. 
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https://kiszo.net/2022/11/14/karpat-medencei-magyar-media-jelen-es-jovo-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/magyar-szorvany-napja-karpataljai-vendegekkel/
https://karpataljalap.net/2022/11/14/re-open-zakarpattia-karpatalja-fejleszteserol-tartottak-forumot-az-ungvari-jarasban
https://karpataljalap.net/2022/11/14/re-open-zakarpattia-karpatalja-fejleszteserol-tartottak-forumot-az-ungvari-jarasban
https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/lelkeszbeiktatas-bereg-megyeben/
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Az ungvári Oleg Hubal a háború újabb kárpátaljai áldozata 
2022. november 14. – kiszo.net 

A szomorú hírt az Ukrán Kennelszövetség ungvári regionális központja tette közzé. Mint írták, 

a háborúban életét vesztette az ungvári Oleg Hubal. „Szomorúan és fájdalommal tudatjuk, hogy 

meghalt Oleg Hubal, szövetségünk kárpátaljai tagja. Jó ember volt, kedves, érzékeny, bátor. 

Szerető férj és két gyermek édesapja. Hazafi, a barátunk” – olvasható a közleményben. Néhány 

nappal korábban szintén kárpátaljai származású katona halálhíréről számoltak be. 

 

Újraindult a forgalom a tiszaújlaki hídon 
2022. november 14. – kiszo.net, karpataljalap.net 

November 13-án befejezték a munkálatokat a Tisza-hídon. Mint arról korábban beszámoltunk, 

október 18-án, tervezett javítási munkálatok miatt, lezárták a tiszaújlaki Tisza-hidat. A 

felújítást egy hónapon belül befejezték, friss aszfaltot húztak az átjáróra. Mostantól újra 

megindulhat a gépkocsi- és a teherforgalom, írta a kárpátaljai közútkezelő vállalat. Gyalogosok 

eddig is közlekedhettek a hídon. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 14. – Kossuth Rádió 

Szerbiában vasárnap nemzeti tanácsi választásokat tartottak. 23 kisebbségi népcsoport, köztük 

a magyar közösség választotta meg önkormányzatát. A magyar nemzeti tanácsi választáson 

egyedül a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott Magyar Összefogás Lista indult és a 

magyar választói névjegyzéken szereplők nagy támogatottságával mind a 35 jelöltje bejutott a 

tanácsba. Összeállításunk Pásztor Istvánnak, a VMSZ elnökének a tegnap esti szabadkai 

sajtótájékoztatójáról szól.. 

 

Újraválasztották Izsák Balázst az Székely Nemzeti Tanács elnökévé. A Marosvásárhelyen 

szombaton megtartott tisztújító küldöttgyűlés nagy többséggel szavazott bizalmat az  - 

ellenjelölt nélkül induló -  régi-új elnöknek. A tisztújítást követően az SZNT küldöttgyűlése 

több határozatot fogadott el. Ezek közül az egyik legfontosabb a székelyföldi személyi kártya 

bevezetéséről szól.  

 

A Minority safepack sajátos utat járt be, mióta összegyűlt a kívánt számú aláírás. Az Európai 

Bizottság elutasította, majd az Európai Unió Bírósága a megfogalmazott 11 pontból kilencet 
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https://kiszo.net/2022/11/14/az-ungvari-oleg-hubal-a-haboru-ujabb-karpataljai-aldozata/
https://kiszo.net/2022/11/14/ujraindult-a-forgalom-a-tiszaujlaki-hidon
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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átengedett, vagyis támogatta az uniós szintű jogalkotást az őshonos kisebbségek védelmében. 

Emellett az Európai Parlament nagy többsége is így tett a Bizottság elutasító véleménye 

ellenére is. S amikor már azt gondolná az ember, hogy megkezdődhet a tényleges jogalkotás,  

az uniós törvényszék megváltoztatja a véleményét. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat 

kérdeztük. 

 

A magyar nemzet egységes, 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 hétvégi rendezvény 

házigazdája a Nemzetpolitikai államtitkárság és a Magyar Nemzeti Médiaszövetség volt. A 

Kárpát-medencében mára már egységes a magyar médiatér, és  a média része a nemzetpolitika 

intézményrendszerének – mondta köszöntőjében Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, őt hallják elsőként összeállításunkban.   

 

Az Országgyűlés 2011-ben fogadta el – az Anyanyelvápolók Szövetsége kezdeményezésére - a 

magyar nyelv napjára vonatkozó határozatot, annak emlékére, hogy 1844-ben V. Ferdinánd 

magyar király ezen a napon szentesítette a magyar nyelvet hivatalossá, államnyelvvé tevő 

törvényt.  A magyar nyelv napját vasárnap a Szövetség a Pesti Vigadóban gálával ünnepelte, 

ahol az Anyanyelvápolók Szövetsége a Csemadokkal együttműködési megállapodást írt alá. 

Bereki Anikó összeállításában elsőként Juhász Juditot, a Szövetség elnökét halljuk. 


