
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 16. 

. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
        
 

Leállt a Barátság kőolajvezeték, Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanácsot 
2022. november 15. – MTI, kiszo.net, karpatalja.ma, Index, Magyar Nemzet, Origo.hu 

Az ukrán olajvezetékrendszer irányítójának tájékoztatása szerint orosz tüzérségi találat ért 

Ukrajnában a belorusz határhoz közel egy transzformátor-állomást, amely a Barátság 

kőolajvezeték egyik szivattyúállomásának működtetéséhez szolgáltat elektromos áramot. 

A találat következtében a vezetéken a Magyarország, Csehország és Szlovákia felé történő 

kőolaj-szállítások ideiglenesen leálltak. A vezeték nem sérült meg, csak az energiaellátó. Az 

ellátás egyelőre zavartalan – közölte az MTI. “Figyelemmel kísérjük az eseményeket, és az 

ukrán partnerekkel közösen vizsgáljuk a Barátság-vezeték újraindításának feltételeit” – 

olvasható a Mol közleményében. 

 
A magyar–román stratégiai partnerség fenntartásában állapodott meg a két 
ország külügyminisztere 
2022. november 15. – MTI, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

A gazdasági recesszió elkerülése, az energiabiztonság megteremtése és a bevándorlóáradat 

kezelése terén is nagy segítséget jelent a stratégiai partnerség Romániával, Magyarország ezért 

érdekelt annak fenntartásában – közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter, miután román kollégáját fogadta kedden Budapesten. Bogdan Aurescut 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is fogadta. A minisztérium közleménye szerint a 

tárcavezető a Bogdan Aurescuval tartott közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy éppen 

húsz éve írták alá a stratégiai partnerségről szóló megállapodást, amelynek megőrzése érdeke 

Romániának, Magyarországnak és az egymás területén élő nemzeti közösségeknek is. „Mindig 

vannak ellenérdekeltek, mindig vannak zavarkeltők, akik akkora hangorkánt gerjesztenek, 

hogy úgy tűnik, mintha többen lennének, mint mi. De a helyzet az, hogy a két ország jelenlegi 

kormányainak van egy világos és mindenki számára könnyen érthető és látható célja, ami pedig 

az, hogy ezt a stratégiai partnerséget fenntartsuk, egészen egyszerűen azért, mert a két 

országnak és a két nemzetnek ez jó” – hangsúlyozta Szijjártó.  

 

Aurescu a Krónikának: célkitűzés, de nem tudni, mikor fogadják el a kisebbségi 
törvényt 
2022. november 15. – Krónika 

Mindig vannak zavarkeltők, de fenntartjuk a magyar–román stratégiai partnerséget – ezt 

emelte ki egyfajta fő üzenetként Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a 

román kollégájával kedden folytatott budapesti tárgyalásait követő sajtótájékoztatón. Bogdan 

Aurescu kitérő választ adott a Krónikának a kisebbségi törvény elfogadásának időpontjára 

vonatkozó kérdésére. A parlamenttől, a törvényhozói munka dinamikájától függ, hogy mikor 
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https://kiszo.net/2022/11/15/leallt-a-baratsag-koolajvezetek-orban-viktor-osszehivta-a-vedelmi-tanacsot/
https://maszol.ro/kulfold/A-magyarroman-strategiai-partnerseg-fenntartasaban-allapodott-meg-a-ket-orszag-kulugyminisztere
https://maszol.ro/kulfold/A-magyarroman-strategiai-partnerseg-fenntartasaban-allapodott-meg-a-ket-orszag-kulugyminisztere
https://kronikaonline.ro/kulfold/aurescu-a-kronikanak-celkituzes-de-nem-tudni-mikor-fogadjak-el-a-kisebbsegi-torvenyt
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kerül napirendre a kisebbségi törvény Romániában – jelentette ki a Krónika kérdésére 

válaszolva Bogdan Aurescu román külügyminiszter a Szijjártó Péterrel tartott közös 

sajtótájékoztatóján. A felvetésre, miszerint a hosszú évek óta halogatott jogszabály a 

kormányprogram része, a bukaresti diplomácia vezetője megerősítette: megvalósítandó 

célként tekintenek a törvény elfogadására.   

 

Szijjártó: a kijevi nagykövetség folytatja működését 
2022. november 15. – MTI, Origo, PestiSrácok, karpatalja.ma 

Újabb komoly támadás érte Ukrajna energetika infrastruktúráját, rakétákkal támadták Kijevet 

és több nagyvárost is; a kijevi nagykövetség folytatja működését - közölte Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter kedden este a Facebook-oldalán közzétett videójában. A 

miniszter elmondta, rossz, aggasztó hírek érkeztek az elmúlt órákban Ukrajnából. "Sajnos a 

háború nem csillapodik" - fogalmazott. Szijjártó Péter közölte: telefonon beszélt Íjgyártó István 

kijevi magyar nagykövettel, akinek jelentése szerint három robbanást hallottak Kijevben a 

légiriadó elrendelését követően. A nagykövetség és annak munkatársai épségben vannak, az 

áramellátás akadozik így az internet-szolgáltatás sem stabil - mondta el a miniszter. 

Megjegyezte, napról napra felülvizsgálják a nagykövetség működésére vonatkozó döntést. 

Szijjártó Péter közölte azt is, beszélt Bacskai József ungvári főkonzullal, aki kapcsolatba lépett 

a kárpátaljai kormányzóval. Ő azt közölte, hogy Kárpátalja megyét nem érte rakétatámadás. 

 

Potápi: a szórványnak kulcsszerepe van a magyarság megmaradásában 
2022. november 15. –MTI, Demokrata, ma7.sk, felvidek.ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

gondola.hu, Kárpátalja, kiszo.net, hirek.sk  

A szórványközösségek a magyarság végvárai: kulcsszerepük van az összmagyarság 

megmaradásában - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

november 15-én, a magyar szórvány napján az MTI-vel. Potápi Árpád János felidézte: az 

Országgyűlés 2015. november 3-án a határon túli magyarság iránt viselt, az alaptörvényben 

rögzített felelősségnek megfelelve november 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 

születésének és halálának napját a magyar szórvány napjává nyilvánította. Az államtitkár 

hangsúlyozta: ha a szórványmagyarság meggyengül vagy elvész, utána a tömbmagyarság 

következik, ezért is fordít a magyar kormány kiemelt figyelmet a szórványmagyar közösségek 

megerősítésére, támogatására. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár rámutatott arra, hogy a 

szórványközösségek a Kárpát-medencében a Magyarországon kívüli magyarság csaknem felét 

teszik ki; a 20. században drasztikusan megfogyatkoztak, de az elmúlt bő egy évtized igazolta 

azt, hogy nincs visszafordíthatatlan folyamat. Potápi Árpád János kiemelte: a nemzetpolitikai 

államtitkárság számos szórványban működő intézmény, szervezet, szórványkollégium 

kiszámítható támogatását biztosítja.  

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szijjarto-a-kijevi-nagykovetseg-folytatja-mukodeset/
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Orbánnak is panaszkodott a magyar politikusok „nem megfelelő” erdélyi 
nyilatkozataira a román külügyminiszter 
2022. november 15. – Krónika 

Szóba hozta az Orbán Viktor kormányfővel folytatott budapesti megbeszélésén a 

magyarországi közjogi méltóságok Erdélyben tett „nem megfelelő” nyilatkozatait Bogdan 

Aurescu román külügyminiszter. A magyar miniszterelnök kedden a Karmelita kolostorban 

fogadta a román diplomácia vezetőjét, aki ezt megelőzően Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszterrel folytatott megbeszélést Budapesten. Az Orbán Viktorral való találkozó 

kapcsán kibocsátott kommünikében a bukaresti külügyminisztérium közölte, hogy a 

megbeszélésen szóba került többek között Románia schengeni csatlakozásának kérdése, a 

kétoldalú stratégiai partnerségi viszony, a kereskedelmi és energetikai kapcsolatok, továbbá az 

is, hogy az év vége előtt találkozót tartanak a román–magyar kisebbségi vegyes bizottság 

társelnökei. A román külügyi közlemény végén említést tett arról is, miszerint Bogdan Aurescu 

szóvá tette „bizonyos” magyarországi közméltóságok Romániában tett magánlátogatását, 

továbbá eme politikusok „nem megfelelő” nyilvános kijelentéseit. 

 

 Elismerte a belügyminisztérium: valóban követték Izsák Balázst 
2022. november 15. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Válaszolt a belügyminisztérium Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökének 

beadványára. Ebben elismerik, hogy szeptember 19-én a román rendőrség követte, és úgy 

fogalmaznak: „negatív események megelőzése, a közrend és a közbiztonság fenntartása volt a 

Hargita megyei rendőrök feladata”. Amint arról beszámoltunk, Izsák Balázs októberben tárta 

a nyilvánosság elé, hogy szeptember 19-én a rendőrég autója és egy másik, jelzés nélküli 

gépkocsi követte őket, amikor a makfalvi székely szekérúton haladtak, polgármestereket 

kerestek meg, és az ott élőkkel tanácskoztak Székelyföld jövőjéről. Az SZNT elnöke úgy 

értékelte, valószínűleg a megfélemlítés szándékával követték feltűnő módon, ezért tájékoztatta 

Lucian Bode belügyminisztert az esetről, ugyanakkor magyarázatot is kért a történtekre. 

 

Tovább dagad a hokibotrány, a román szakszövetség felrúgta a megállapodását 
a Novák Eduárd vezette sportminisztériummal 
2022. november 15. – Krónika 

Egyoldalúan szerződést bontott a Román Jégkorong Szövetség (FRHG) a bukaresti 

sportminisztériummal, és ezzel lemondott a költségvetési támogatásról. A döntés előzménye, 

hogy a Novák Eduárd vezette szaktárca felfüggesztette a sportági szövetség szeptemberi 

tisztújító küldöttgyűlésén hozott határozatok hatályát. A szövetség szerint a Hargita és 

Kovászna megyei jégkorongklubok több játékosa bejelentette, hogy a továbbiakban nem 

szerepel a válogatottakban, ami a nemzetközi szervek részéről szankciókat vonhat maga után, 

a FRHG tevékenysége pedig ellehetetlenült a „panaszok és az ellenőrzések” miatt. „Továbbra is 

várjuk Nicolae Ciucă miniszterelnök válaszát a november 4-ei nyílt levelünkre, amelyben 

jeleztük, hogy a sportminisztérium a hatáskörével visszaélve az FRHG jelenlegi vezetőségének 

eltávolítására törekszik” – zárta közleményét a szövetség. 
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Hat helyszínen tartják a Digitális Agrárakadémia előadásait  
2022. november 15. – szekelyhon.ro 

Összesen hat erdélyi megyében szerveznek szakmai előadásokat november 17-19. között a Pro 

Agricultura Egyesülettel, illetve a Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért 

Egyesülettel közösen – jelezte közleményben Becze István, a Székely Gazdaszervezetek 

Egyesületének elnöke. A tíz előadás tematikája érinti a kertészetet, növénytermesztést, illetve 

az állattenyésztést is. A projekt célja a Kárpát-medencei magyar termelők felkészítése a 

digitális megoldások alkalmazására. A Digitális Agrárakadémia tananyaga elkészítéséhez 

hozzájárult a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány, illetve a Székely 

Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászai is. A Digitális Agrárakadémia hivatalos 

weboldalán kilenc modulban 31 online ismeretterjesztő anyag érhető el. Megtalálható 

állattenyésztés, kertészet, szőlészet, borászat, erdészet, precíziós gépek, távérzékelés és 

digitális termelői piac modul is. 

 

70 éves a füleki magyar gimnázium 
2022. november 15. – ma7.sk  

„Vannak iskolák, melyek már száz vagy több éve is ugyanabban az épületben, ugyanolyan név 

alatt léteznek. A mi iskolánk nem ilyen. Viszonylag rövid története alatt immár a harmadik 

helyen van, számos keresztelőt, átszervezést, összevonást, iskolareformot, minisztert és 

fennhatóságot élt meg és át.” Böszörményi István 1996-ban megfogalmazott gondolatait 

idézzük fel az évfordulón, aki a továbbiakban kérdezi:  létezik-e az a bizonyos ALMA MATER, 

a mindenkori helyzettől, körülményektől független, azok fölött álló, láthatatlan és mégis élő 

ISKOLA, melynek „az eljött élet-csaták között” mindig volt diákjaihoz „víg üzenete”, melynek 

öregdiákjai, mint egy anyának a gyermekei, valahogy rokonként viszonyulnak egymáshoz – 

akik félszavakból – persze anyanyelvünkön mondottakból is – megértik egymást?    

 

Diószeg – jó kezekben 
2022. november 15. – ma7.sk  

A számok, a pályázatok és a szervezés világában érzi magát igazán otthon Diószeg új 

polgármestere. Az elmúlt években hivatalvezetőként dolgozó Krommer Gábor már most szép 

eredményekről tud beszámolni. Alapelve, hogy adott helyzetre, problémára hatékonyan, és 

azonnal kell reagálni. Független jelöltként, a Szövetség teljes támogatását élvezve lett Diószeg 

polgármestere Krommer Gábor. A diószegi képviselő-testületbe 11 független képviselő jutott 

be, az új polgármester régebbi funkciójából kiindulva egynek érzi magát közülük. Bízik abban, 

hogy jó lesz az együttműködés, és ezután is mindig megtalálják majd a közös hangot. Krommer 

Gábor mosolyogva fogad, még hivatalvezetői irodájában. Büszkén mutatja, mennyi sikeres 

pályázat megvalósítása vár rájuk az elkövetkező időszakban. Azzal is tisztában van, hogy a 

polgármesteri hivatal alázat és szolgálat a polgárok felé. Krommer Gábor közgazdász 

végzettséggel rendelkezik. A nyitrai egyetemen eltöltött évek után is ezen a szakterületen 
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dolgozott, több mátyusföldi iskolának segített áttérni a jogalanyisággal együtt járó igazgatásra. 

Szakmai tapasztalatokat szerzett Mészáros Alajos európai parlamenti képviselő szlovákiai 

asszisztenseként, majd pénzügyi ellenőrként a magánvállalkozói szektorban is dolgozott. 2013 

óta tagja a diószegi önkormányzati testületnek, a pénzügyi bizottság elnökeként aktív alakítója 

volt a városi költségvetésnek. Az elmúlt három évben hivatalvezetőként dolgozott a 

városházán.  

 

Bauer Ildikó: „A Szövetség nem elvesztette Komáromot, hanem bevennie nem 
sikerült” 
2022. november 15. – felvidek.ma  

A felvidéki közéletben eddig még nem tapasztalt intenzív, masszív és költséges kampány 

ellenére a teljes listát állító komáromi Szövetség nem szerepelt jól az önkormányzati 

választáson Komáromban. A testület zöme, 19 képviselő a regnáló polgármester csapatából 

került be, és Keszegh Bélát sem sikerült leváltani, de még csak megszorongatni sem. Bauer 

Ildikó hétszer kevesebb szavazatot kapott polgármesterjelöltként, mint Keszegh; a testületből 

pedig kiesett – mindössze hét szavazattal kapott többet, mint négy éve. Idén, a magasabb 

részvételi arány miatt ez már nem volt elég a bejutáshoz. Megyén viszont pazar eredményt ért 

el: a Komáromi járásból bekerülő nyolc Szövetséges képviselőből ő kapta a harmadik legtöbb 

szavazatot, sőt az 54 megválasztott képviselőből a negyedik helyen végzett. Bauer Ildikóval 

készített interjúnkból kiderül, hogy bár elismeri, a komáromiak nem voltak vevők a hangos 

kampányra, mégis sikeresnek tartja azt. Bár van benne csalódottság, mégsem érzi a vereséget 

– ezt a szót pedig tudatosan kerüli. Helyette inkább eredményről beszél, amelyet hálás 

kezdetnek tart, merthogy innen lehet építkezni. Bauer Ildikót kérdeztük kudarcról, sikerről, 

felelősségről és arról is, átadná-e parlamenti listás helyét Keszegh Bélának. 

 

Gömör és Nógrád kisiskolái sem szeretnének lemondani a fejlesztésről 
2022. november 15. – felvidek.ma  

Új trendek az oktatásban címmel szerveztek szakmai fórumot Rimaszombatban, a 

Csillagházban az oktatási intézmények vezetői és a fejlesztő-, gyártó- és kereskedő vállalatok 

részére. A konferenciát a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft 

rimaszombati regionális képviselete és a SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai 

Központja szervezte. Hanyus Erik, a CED rimaszombati regionális képviselője elmondta, a 

rendezvény célja volt, hogy a régió magyar nyelvű tanintézményeinek vezetői, pedagógusai és 

az ágazatban érdekelt magyarországi gyártó, fejlesztő és kereskedő vállalatok részére szakmai 

fórumot hívjanak életre. Ismertette a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft. szolgáltatásait. Elmondta, a CED fő tevékenysége ugyan a gazdaságfejlesztés, de 

úgy gondolták: „az oktatás helyzetét és körülményeinek a javítását is a zászlójukra kell tűzni. 

„Annál is fogva, hogy az anyaország nem kevés támogatást nyújtott az iskolák fejlesztésére az 

elmúlt időszakban. A további fejlesztések jó reménység szerint folytatódnak, ezért 

bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk olyan cégeknek, amelyek a jövőbeni beruházásokkor 

jó segítséget tudnak nyújtani” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Hanyus Erik. 

Fe
lv

id
é

k
 

https://felvidek.ma/2022/11/bauer-ildiko-a-szovetseg-nem-elvesztette-komaromot-hanem-bevennie-nem-sikerult/
https://felvidek.ma/2022/11/bauer-ildiko-a-szovetseg-nem-elvesztette-komaromot-hanem-bevennie-nem-sikerult/
https://felvidek.ma/2022/11/gomor-es-nograd-kisiskolai-sem-szeretnenek-lemondani-a-fejlesztesrol/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 16. 

. 

 

 

Nagy reményekkel alakult meg Rimaszombatban az új képviselő-testület és a 
többségi klub 
2022. november 15. – felvidek.ma, ma7.sk  

Rimaszombatban is megtartották a városi képviselő-testület alakuló ülését november 14-én. 

Jozef Šimko újraválasztott polgármester és a városi tanács tagjai is letették esküjüket.  A 

városban 17 834 választópolgár van nyilvántartva. Jozef Šimko 3057 szavazattal kapott újabb 

négy évre lehetőséget a város vezetésére. Az egykori rimaszombati megyeház üléstermében 

tartották meg az alakuló ülést és az eskütételt. Jozef Šimko polgármester után lánya, Anna 

Šimková olvasta elő a képviselők fogadalmát, melyet a képviselők aláírásukkal erősítettek meg. 

Alpolgármesternek továbbra is Jozef Tóthot választották. A többségi képviselői klub 

(„Alternatíva – Za rozvoj mesta/ Alternatíva – Városunk fejlődéséért”) elnökének Cziprusz 

Zoltánt, alelnökének Halász Attilát választották. Előbbi a Szövetség párt országos alelnöke, 

utóbbi a Szövetség párt Rimaszombati járásának elnöke. 

 

Emléktáblát avattak a neves magyar ornitológus, Chrenóczy-Nagy József 
tiszteletére 
2022. november 15. – felvidek.ma, Új Szó  

November 11-én, Márton napján, délelőtt 10 órakor avatták fel Nyitrán a híres ornitológus 

Chrenóczy-Nagy József emléktábláját. A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács céljául tűzte ki 

Nyitra neves magyar szülöttjének a város területén emléket állítani. Ezen szándék megértésre 

lelt a Zoboralja Közhasznú Társaság elnökénél, Ladányi Lajosnál, aki méltó helyet biztosított a 

tábla elhelyezésére a nyitrai óvárosban lévő épület falán, mely a Csemadok Területi 

Választmány titkárságának, a Nyitra és vidéke Célalap és a Zoboralji Kulturális és Információs 

központ otthona. Az emléktábla felavatása ünnepi hangulatban zajlott, majd állófogadással 

folytatódott a Zoboralja Közhasznú Társaság termeiben, ahol Chrenóczy munkásságáról és 

emlékezetéről zajlott kötetlen párbeszéd a résztvevők között. Mészáros András professzor, a 

Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke Chrenóczyt így méltatta: „1842-től tiszteletbeli, 

1847-től 1889-ig rendes megyei főorvos volt.  

      
Topolya: Az 1944-45-ös ártatlan áldozatokra emlékeztek 
2022. november 15. – Vajdasag.ma 

Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Topolyán a Vajdasági Magyar Szövetség Topolyai 

Helyi Szervezetének és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya–Kishegyes Körzeti 

Szervezetének szervezésében. Az 1944/45-ös események mártírjaira a Nyugati temetőben 

emlékeztek. Topolyán a ´90-es évek első fele óta november 14-én emlékeznek az 1944-es 

vérengzések mártírjaira, mivel ezen a napon hurcolták el a legtöbb áldozatot. Október 18-án a 

bolgár és orosz egységek vonultak be Topolyára, ezt ünnepelték sokáig a felszabadulás 

napjaként. Az orosz és bolgár tisztek nem engedték meg az atrocitásokat a lakosság ellen, de 
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amikor tovább mentek, megkezdődött a megtorlás, melynek több száz halálos áldozata volt, 

köztük sok ártatlan magyar ember.  

 

Történelmi siker Kúlán – A szavazók nyolcvanhárom százaléka voksolt a nyugat-
bácskai községben 
2022. november 15. – Magyar Szó 

A Szerbiában élő nemzetiségek legfőbb önigazgatási szervei 2010 óta a nemzeti tanácsok, 

amelyek kulturális autonómiát is biztosítanak. Az idén negyedik alkalommal tartották meg a 

közvetlen nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. Vasárnap reggel 7 órakor Kúlán minden 

probléma nélkül megnyíltak a szavazóhelyek, Kúlán és Bácskeresztúron 4-4 helyen, Veprődön, 

Szivácon, Cservenkán pedig egy-egy helyen voksolhattak azok a polgárok, akik az előző 

időszakban feliratkoztak a külön választói névjegyzékbe. 

 

Őszi forgatag – Vendégségben tartott műsort a kishegyesi művelődési egyesület 
– Fesztivállá szeretnék fejleszteni a rendezvényt 
2022. november 15. – Magyar Szó 

A kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület a hétvégén tartotta Őszi forgatag című 

néptáncos és népzenei műsorát. A rendezvény színhelye ez alkalommal a bácsfeketehegyi 

színházterem volt, mivel a kishegyesi még felújítás alatt áll. A műsor igen népszerűnek 

bizonyult, idén is telt ház üdvözölte a legfiatalabb táncosokat. A közönséget elsőként Linka B. 

Gabriella, a művelődési egyesület elnöke üdvözölte. Linka lapunknak elmondta, hogy komoly 

terveik vannak a rendezvény kapcsán. 

 

Lakossági fórum Horgoson a migránshelyzetről 
2022. november 15. – Pannon RTV 

Horgoson egyre többen érzik úgy, hogy ellehetetlenül a normális élet a faluban a migránsok 

nagy száma miatt. A helyiek csütörtökön lakossági fórumot tartanak a helyzet miatt. Gorácz 

Sándor és családja a horgosi Alkonyat utcában lakik, ahol időnként 50-100 fős csoportokban 

vonulnak az illegális bevándorlók. A gyerekeket sem merik kiengedni. „Nagyon sokan, tehát 

nagyon kellemetlen az élet, tehát az, aki beengedte őket, szeretném, ha idejönne egy hétre, és 

itt lakna, hogy meglássa, milyen az, amikor az ember nem nyugodt.” 

         
ORFK: csaknem 8 ezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. november 16. – MTI, hirado.hu, HírTV 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4509-en léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3263-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 135 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 
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30 napig érvényes. Vonattal 30 ember - köztük 19 gyermek - érkezett Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

     

Bocskor Andrea: a kárpátaljai magyarok a történelmi viharok ellenére talpon 
maradtak 
2022. november 15. – karpatalja.ma, karpataljalap.net 

A kárpátaljai magyarok a történelmi viharok ellenére a mai napig kitartottak, talpon tudtak 

maradni – jelentette ki Bocskor Andrea a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője kedden 

Brüsszelben a Struggle For Survival-The Transcarpathian Hungarians (1944-2022) című angol 

nyelvű tanulmánykötet bemutatásakor. Bocskor Andrea, a HUNINEU iroda 

közreműködésével, az Európai Parlamentben tartott könyvbemutatón hangsúlyozta: a kötet 

célja, hogy a nemzetközi közönség számára is érthetően, de tudományos igényességgel foglalja 

össze a kárpátaljai magyarság történetének a túlélésért és önazonosságért, politikai, nyelvi-

oktatási jogokért folytatott küzdelmeinek legfontosabb, legviharosabb fordulópontjait 1944 és 

2022 között. 

 

Termálvizes rehabilitációs központ létrehozását tervezik Kárpátalján 
A háború után gondoskodni kell a katonák rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról. Kárpátalja 

kormányzója szerint azoknak a katonáknak, akik üzletemberek szeretnének lenni, meg kell 

adni a lehetőséget erre. “Vannak kedvező kamatozású hitelek, állami támogatások, érvényben 

van bizonyos eszközökre a vámmentes import lehetősége, ipari park létrehozásával pedig 10 

évig megspórolható az adó befizetése” – mondta Viktor Mikita. Hozzátette, oda kell figyelni 

azokra a katonákra is, akik fizikailag és mentálisan  sokat szenvedtek. 

 

A háború újabb kárpátaljai áldozatai 
2022. november 15. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Újabb három kárpátaljai áldozata van Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának. Az 

orosz-ukrán háború frontvonalán vesztette életét Jevhen Bodnij. A katona Huszti járás Majdan 

településéről származott. A beregszászi járáshoz tartózó novoszilcei (Sósfalu) Vitalij Jancsik az 

orosz agresszió másik áldozata. A gyászhírt a Nagyberezna-online nevű Facebook-csoportban 

jelentették be kedden – adta hírül a Mukachevo.net. Valentin Kicsera mindössze 26 éves volt. 

A Hrabovo településről származó fiatalember a 128-as brigád tagjaként Herszon közelében 

esett el a csatatéren. Felesége és kisfia gyászolja.  

 

Előrelépés a nagypaládi határátkelőhely ügyében 
Közel egy évtizede van terítéken a Nagyhódos és Nagypalád közötti magyar–ukrán 

határátkelőhely kialakítása. A magyar fél évekkel korábban kiépítette a szükséges úthálózatot. 

Az ukrán oldalon nem haladtak zökkenőmentesen a munkálatok, mostanáig. Tervezetten még 

2022-ben megnyitja kapuit az autósok és gyalogosok előtt. Mustafa-Masi Nayyem ukrán 

infrastrukturális miniszterhelyettes közlése szerint mindkét oldalon elkészült az átkelőhöz 

vezető útszakasz. Az átléptetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása van hátra.  
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Karácsony: egytonnás generátort és két hőlégfúvót küld Kijevnek Budapest 
2022. november 15. – MTI 

Egytonnás generátort és két hőlégfúvót küld Budapest az ukrán fővárosnak, Kijevnek - közölte 

Karácsony Gergely főpolgármester kedden Facebook-oldalán. A főpolgármester úgy 

fogalmazott: "így segítünk helyreállítani a kritikus infrastruktúrát, amelyet háborús bűnt 

elkövetve támad az orosz hadsereg, megfosztva a civil lakosságot, köztük időseket, nőket és 

gyerekeket a fűtéstől és az áramtól, amelyek különösen a közeledő télen az életet jelentenék 

nekik". Együttműködve az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesülettel kedden 

közös segélyszállítmányt indítanak Kijevbe: a több tonna élelmiszer és ruha mellett, a 

vízműveknek köszönhetően, "életmentő" generátort is küldenek - közölte a főpolgármester. 

Karácsony Gergely bejegyzésében köszönetet mondott Demszky Gábor volt 

főpolgármesterének, hogy segít eljuttatni a főváros és az egyesület adományait azoknak, 

akiknek a legnagyobb szüksége van rájuk. 

 

Ukrajnai gyerekeknek gyűjt a Határtalan Segítség Alapítvány 
Ukrajnában élő gyerekeknek gyűjt az anyaországi Határtalan Segítség Alapítvány. A szervezet 

az elmúlt hónapokban többször járt Kárpátalján, egyebek mellett Rátra, Nagydobronyba, 

Beregszászba és Mezőváriba is vittek már tartós élelmiszert és egyéb adományt közel 300 tonna 

mennyiségben. Most azt tervezik, hogy karácsony idején megajándékozzák a nehéz helyzetben 

élő gyerekeket. Ennek érdekében gyűjtést indítanak. A Határtalan Segítség Alapítvány 

munkatársai Európa minden országából várják a felajánlásokat. Kocsik Enikő, az alapítvány 

elnöke elmondta, hogy már 12 éve támogatnak ukrajnai gyermekintézményeket, amelyekben a 

felnövekvő generációnak tudnak segíteni, illetve az idősek otthonát is. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 15. – Kossuth Rádió 

 

Az Országgyűlés 2015. november 3-án a határon túli magyarság iránt viselt, az alaptörvényben 

rögzített felelősségnek megfelelve november 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 

születésének és halálának napját a magyar szórvány napjává nyilvánította. 

A szórvány közösségek a magyarság végvárai, amelyeknek kulcsszerepük van az összmagyarság 

megmaradásában – írta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára idei Magyar Szórvány Napi közleményében.  
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Az államtitkár hangsúlyozta: ha a szórványmagyarság meggyengül vagy elvész, utána a 

tömbmagyarság következik, ezért is fordít a magyar kormány kiemelt figyelmet a szórvány-

magyar közösség megerősítésére, támogatására. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség már 2011-ben határozott arról, hogy november 15-

e legyen a magyar szórvány napja. A döntést azzal indokolta, hogy az anyaország határain kívül 

a tömbben, kisebbségben és szórványban élő magyarok sajátos gondokkal küszködnek, és 

közülük leginkább a szórványban élők veszélyeztetettek. 

Az RMDSZ bihari szervezete jó néhány évvel ezelőtt elindította szórványprogramját. A 

szórványban élő magyar közösségeket szeretnék összefogni, őket a kultúra, az oktatás területén 

támogatni, és kapcsolatokat találni számukra a tömbben élőkkel. Bihar megyének a 2011-es 

népszámlálási adatok szerint közel 600 ezer lakosa van, ennek több mint 25 százaléka magyar. 

A beszélgetéséből megtudjuk, hogy a megyében hol él a magyarság tömbben és szórványban.  

 

A Délvidéken hetedik alkalommal szervez a Magyar Szórvány napja alkalmából központi 

ünnepséget a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Magyar Nemzeti Tanáccsal karöltve.  

 

Szórvány. A magyar nyelv árnyaltságát bizonyítja, amikor a kisebbség megnevezést pontosítja, 

amiben már benne van az is, hogy a magyar közösség számarányát határozza meg.  

 

Arad megyének a Zaránd-hegység nyugati dombságaitól a Béli-hegység lábáig tartó vidéke a 

szórványok szórványa. A trianoni határok meghúzásáig több mint 16 ezer magát magyarnak 

valló élt ezen a vidéken, mára alig éri el a kétszázat a magyarul beszélők száma. Dezsőházától 

Menyházáig járja a vidéket Sztojanovics Péter római katolikus plébános, aki az elmúlt három 

évtizedben tanúja volt a magyar közösség végzetes fogyásának. A dezsőházi pap volt a 

kalauzunk a fél évszázada még színmagyar faluban.  

 

Bizalmat szavaztak a magyar választók a Szövetségnek. Erre bizonyíték, hogy az egy évvel 

ezelőtt sok kínnal és keservvel megalakult egységes magyar párt első nagy próbatétele, az 

október végi összevont megyei és önkormányzati választás eredménye minden várakozást 

felülmúlt. A legfrissebb közvélemény-kutatási eredmények máris azt mutatják, hogy a párt 

bekerülne a parlamentbe, ha most tartanák a választásokat. De hogyan tovább? Erről 

kérdeztük a párt Híd platformjának vezetőjét, Rigó Konrádot. 

 

Az önrendelkezés ügyét csak úgy lehet előrébb vinni, ha a nemzeti kérdésekben az erdélyi 

magyarság összefog. Ugyanakkor fontos újra -  ötödször is - a román parlament elé terjeszteni 

Székelyföld autonómia statútumát - nyilatkozta Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, aki 
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a Sepsiszéki Székely Tanács küldöttjeként részt vett az SZNT múlt hét végi marosvásárhelyi 

Küldöttgyűlésén.  

 

Tavaly szeptemberben adták át Magyarkanizsán a Vajdasági Birkózó Akadémia épületét. Az 

első sportsikereket már learatták, és közben az intézmény vezetése további fejlesztéseken 

gondolkodik. Az energiahatékonyság fokozása vált elsődlegessé.  Bálint Zoltán igazgatót 

kérdeztük. 

 


