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Nyomtatott és online sajtó 
 

          

Orbán Viktor: a legfontosabb feladat Magyarország energiaellátásának 

biztosítása és a szankciós energiafelárak letörése 
2022. november 23. – MTI, Hirado.hu, Hír TV, Demokrata, Mandiner, ORIGO, 

MagyarNemzet 

Az energiaárakról, Magyarország energiabiztonságáról és az Energiaügyi Minisztérium 

felállításával kapcsolatos teendőkről tárgyalt Orbán Viktor vezetésével szerdai ülésén a 

kormány – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A 

kormányülésről Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta: a brüsszeli szankciók az egekbe 

emelték az energiaárakat Magyarországon. December 1-től ezért önálló Energiaügyi 

Minisztérium segíti majd a kormány munkáját. Hozzátette: a legfontosabb feladat most 

Magyarország energiaellátásának biztosítása és a szankciós energiafelárak letörése. Ezen 

dolgozunk - írta a miniszterelnök. 

 

Semjén Zsolt: négyezer milliárd forintnyi veszteséget okozott a magyar 

költségvetésnek az EU szankciós politikája 
2022. november 23. – MTI, Magyar Nemzet, Ma7.sk, ORIGO, Ripost.hu 

Legalább négyezer milliárd forintnyi veszteséget okozott eddig a magyar költségvetésnek az 

Európai Unió elhibázott szankciós politikája - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes szerdán a Győr-Moson-Sopron megyei Csornán. Semjén Zsolt a Mondj nemet a 

szankciókra! című országjárás keretében tartott fórumot megelőző sajtótájékoztatóján azt 

hangsúlyozta: nem lehet csupán az orosz-ukrán háborút okolni az energiaárak drasztikus 

emelkedéséért; a háború miatt felment a gáz ára 100 dollárra, de amikor Brüsszel "elkezdte 

pengetni a szankciókat", az szinte azonnal 200-350 dollárra emelkedett. Hozzáfűzte: látszik, 

hogy Oroszországot nem rendítették meg a szankciók, hiszen az olajat gond nélkül eladják 

Kínának és Indiának, abból pedig, hogy kevesebb gázt értékesítenek, nem lesz kisebb a 

bevételük; a magasabb árak miatt kétszer akkora lett a hasznuk, mint amekkora korábban volt. 

 

Novák Katalin a Sándor-palotában fogadta a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnökét 
2022. november 23. – MTI, Karpat.in.ua, Karpatalja.ma, Hirado.hu, ORIGO, PannonRTV, 

Demokrata 

Novák Katalin államfő a Sándor-palotában fogadta szerdán Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökét. Brenzovics László a találkozó után a helyszínen 

a közmédiának azt mondta, hogy a kárpátaljai magyarság és Kárpátalja helyzetéről is szó esett 

a köztársasági elnökkel folytatott megbeszélésen. Kiemelte, a háború miatt hatalmas a 
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szenvedés, és rendkívül nehéz tél előtt állnak, ezért még sokáig szükségük lesz a támogatásra 

és szolidaritásra. Elmondta, megköszönte Novák Katalin szolidaritását és támogatását, és azt, 

hogy odafigyel a kárpátaljai magyarságra. Brenzovics László emlékeztetett arra, hogy az 

ukrajnai háború idején Magyarország egyik legnagyobb humanitárius programját folytatja, a 

kárpátaljai magyarság sok támogatásban részesült, és a köztársasági elnök külön is támogatott 

kárpátaljai árvaházakat. Kárpátalja messze van a frontvonaltól, de a gazdasági válság, az 

áramkimaradások, a légiriadók rányomják a bélyegét a kárpátaljai magyarok életére is - 

mutatott rá Brenzovics László. 

 

Potápi Árpád: a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkája jelentősen hozzájárult az 

eredményekhez 

2022. november 23. – MTI, Hirado.hu, Korkep.sk, Magyar Hírlap, Demokrata  

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkája jelentősen hozzájárult a nemzetpolitikai 

államtitkárság eredményeihez - erről a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára beszélt szerda este Budapesten, az intézet fennállásának 10. évfordulója 

alkalmából tartott ünnepségen. Potápi Árpád a rendezvényen, amelynek megtartását tavaly a 

pandémia miatt kellett elhalasztani, kiemelte: a kutatóintézetnek is köszönhető, hogy az 

államtitkárság szinte minden területen naprakész információkkal rendelkezik.  Az intézet 

munkatársai a Kárpát-medencei óvodafelújítások kapcsán kimutatták, hogy a Felvidéken nőtt 

a magyar óvodások és kisiskolások száma, de hasznos kutatásokkal járultak hozzá a szlovákiai 

önkormányzati választásokon induló magyar párt tevékenységével vagy a szerbiai 

választásokkal kapcsolatos kérdésekhez is - mondta az államtitkár. Hozzátette: az intézet meg 

tudta szólítani a határon túli és a magyarországi közvéleményt, illetve a fiatalokat is.   

"Mindannyian büszkék lehetünk a munkájukra" - közölte Potápi Árpád. Kántor Zoltán, a 2011-

ben létrejött Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, fontos a 12 éve szilárd 

alapokon nyugvó nemzetpolitikai stratégia folyamatossága, s annak kialakításában az intézet 

is részt vehetett. 

          
Orbán sálja: a román miniszterelnök „nem játszadozik”, a szlovákok még 

rugóznak az ügyön 
2022. november 23 - Krónika.ro, Székelyhon.ro, Maszol.ro 

Dan Tanasă szerint az SZNT egy mélységesen románellenes szervezet 

2022. november 23 - Krónika.ro, Székelyhon.ro, Maszol.ro 

Bírálta szerdán a Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT) Dan Tanasă, a Románok Egyesüléséért 

Szövetség (AUR) képviselője, mivel az SZNT a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának 

hiányosságaira hivatkozva kérte a schengeni övezet tagállamait, hogy Románia felvétele előtt 

tájékozódjanak erről a kérdésről. ,,Megtudtuk, hogy egy Romániában törvényesen be nem 

jegyzett szervezet, a Székely Nemzeti Tanács arra kérte az EU tagállamait, amelyek a schengeni 
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övezethez tartoznak, hogy ne engedjék be Romániát a schengeni övezetbe. Indoklásukban a 

nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatos állítólagos törvényi 

hiányosságokra hivatkoznak, ami állítólag jellemző Romániára. Valójában Románia 

modellállam a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása tekintetében, az SZNT viszont 

mélységesen románellenes szervezet" – jelentette ki Tanasă egy sajtótájékoztatón az Agerpres 

beszámolója szerint. https://szekelyhon.ro/vilag/dan-tanas-szerint-az-sznt-egy-melysegesen-

romanellenes-szervezet 

 

Schengeni csatlakozás: pár lépésre a döntéstől 
2022. november 23 - Nyugati Jelen  

Rohamosan közeledik a Románia schengeni csatlakozására vonatkozó döntés meghozatala, jó 

és rossz híreket egyaránt kaptunk a schengeni csatlakozás kapcsán – mondta el Winkler Gyula, 

az RMDSZ EP-képviselője. „Jó hír az, hogy az Európai Bizottság határozott elvárásként 

fogalmazta meg, hogy Románia, Bulgária és Horvátország azonnal csatlakozzon a schengeni 

övezethez. A rossz hír az, hogy régi ellenlábasunk, Hollandia mellett újabban Svédország és 

Ausztria is jelezte fenntartásait” – részletezte. „Nem világos, hogy ezek az aggályok személyes 

véleményeknek számítanak vagy kormányzati hivatalos álláspontok is. Mind Hollandiában, 

mind Svédországban színes a parlament politikai összetétele, a kormánykoalíciók nagyon 

vékony többséggel kormányoznak, sőt, utóbbiban kisebbségi kormány van. Ausztriában pedig 

nem kevesebb, mint 14 kormányátalakítás volt 2019 óta. Tehát az akadékoskodó országokat 

egy dolog köti össze biztosan, a kemény belpolitikai harcok” – árnyalta a képet Winkler Gyula.  

 

Távozik a Transtelex éléről Kertész Melinda főszerkesztő 
2022. november 23 - Krónika.ro, 

Személyes okokra hivatkozva távozik a szerkesztőség éléről Kertész Melinda, a Transtelex 

főszerkesztője – tudatta szerdán a hírportál. Mint írták, Kertész Melinda távozása közös 

megegyezéssel történik, feladatait megbízott felelős szerkesztőként az eddigi főszerkesztő-

helyettes, Gyöngyi Annamária veszi át. „A Transtelex indulásakor kitűzött céljaink 

változatlanok maradnak, egy független, kritikus és kíváncsi újság akarunk maradni, amely a 

gondolat és a kérdezés szabadsága mellett köteleződött el” – jelentik ki a szerkesztőségi 

közleményben. Hozzáteszik, hogy a portál „továbbra is mindenféle politikai és gazdasági 

befolyástól mentesen” működik és fennmaradása elsősorban az olvasók támogatásaitól függ. 

Mint ismeretes, a Telex „erdélyi kistestvére” a Transindex megszűnése után jött létre, miután 

az ottani munkatársak februárban testületileg felmondtak. 

 

Székelyudvarhely: megkérdezték az embereket, hogy mi a problémájuk 
2022. november 23 - Maszol.ro 

Felmérést készített októberben Székelyudvarhelyen a helyi RMDSZ megrendelésére az 

Avangarde közvéleménykutató intézet. Mind a városvezetőség, mint a helyi tanács tagjai 

iránytűnek tekinthetik azt, amit az emberek elmondtak, a kutatást összesítették, az összkép 

pedig kétségkívül dehonesztáló az aktuális városvezetőségre nézve. Az utóbbi években 
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nagymértékben változott a politikai széljárás a székelyföldi városban, ugyanis ha most 

vasárnap lennének a választások, a politikai opcióval rendelkező válaszadók 68 százaléka már 

az RMDSZ-re adná a voksát. ,,(..) Komoly szakértői csapat dolgozik azon, hogy Udvarhely 

számára 2024-ben egy olyan ajánlatot fogalmazzon meg a Szövetség, amiben megtalálják a 

városlakók saját boldogulásukat és Székelyudvarhely ismét Székelyföld iránymutató pontjává 

válik.”- forgalmazott a felmérés kapcsán Antal Lóránt, a székelyudvarhelyi RMDSZ elnöke. 

 

Irdatlan mennyiségű pénzre lehet pályázni az új fejlesztési ciklusban 
2022. november 23 - Székelyhon.ro 

Az állampolgárok jóléte, a települések fejlesztése, a beruházások támogatása a célja annak a 

programnak, amely megvalósítására rendkívüli összeg, 1,4 milliárd euró jut a 2021. és 2027. 

közötti időszakban, és amelyet szerda délelőtt mutatott be Marosvásárhelyen a Központi 

Fejlesztési Régió igazgatótanácsa. Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke elmondta: 

majdnem kétszer annyi pénz jut a megyei önkormányzatoknak, az intézményeknek, a kis- és 

közepes vállalkozásoknak, mint az előző pályázati időszakban. Ami a Székelyföldet – Kovászna, 

Hargita és Maros megyét – illeti, Péter Ferenc a Székelyhonnak kifejtette, leghamarabb az 

infrastrukturális projektek fognak elindulni. „Mindhárom megye nagyon komolyan készül, 

több megbeszélést is tartottunk, hogy hogyan nyújtsuk be a pályázatokat, hogy arányaiban 

mindenki megközelítően egyformán részesüljön ezekből a pénzekből"- fogalmazott.  

 

Félidős ellenzéki értékelés Gyergyószentmiklóson 
2022. november 23 - Székelyhon.ro 

Eltelt két év azóta, hogy Gyergyószentmiklós jelenlegi polgármestere, Csergő Tibor elkezdte a 

hivatali munkáját. A mandátum fele lejárt, félidőben tartott helyzetértékelést az 

önkormányzati képviselő-testület EMSZ-frakciója – a meglátásaikat szerdán sajtótájékoztatón 

ismertették. Elfecsérelt örökség: ez áll azon a táblázaton, amelyet az EMSZ-frakció készített, és 

amely a korábbi városvezetés által hátrahagyott huszonnégy fontosabb fejlesztési projekt 

állapotát mutatja be. A legtöbb esetben csúsztak a határidők, mások el sem kezdődtek, és 

nagyon valószínű, hogy lesznek olyanok, amelyek egyáltalán nem fognak megvalósulni – 

mutattak rá a frakció képviselői. „Focis hasonlattal élve, azt látjuk a mérkőzés félidejében, hogy 

a csapatkapitány folyamatosan rúgja az öngólokat, a csapattársai pedig nem tudják, merre az 

irány” – fogalmazott Kémenes László tanácsos.    

 

Kézdin ünnepelnek a románok: Orbán Viktornak is üzent a Mihail Tîrnoveanu 

vezette magyarellenes szervezet 
2022. november 23. – Krónika 

A román nemzeti ünnep alkalmából újra székelyföldi felvonulásra toborozza híveit a Nemzet 

Útja (Calea Neamului) szélsőségesen magyarellenes szervezet, ezúttal december 1-jén 

Kézdivásárhelyre készülnek. Mihail Tîrnoveanu, a szervezet elnöke – aki már több provokatív 

akciót szervezett Úzvölgyében és a székelyföldi városokban – közösségi oldalán tette közzé 

felhívását, melyben adományokat gyűjt, és segítséget kér, hogy Brassóból, Bákóból és 
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Kovásznáról Kézdivásárhelyre szállíthassák az embereket, a román zászlókat és a 

felszereléseket, ugyanis „nagy erejű hangosítást szeretne, hogy a rendezvény egész ideje alatt 

harsogjon a román himnusz, és zengjenek a hazafias dalok”. Bokor Tibor polgármester a 

Krónikának elmondta, nem látják szívesen ezeket a „vendégeket”, de a törvény nem teszi 

lehetővé, hogy letiltsák a rendezvényt, amely nem engedély-, hanem csak bejelentésköteles. 

      
Forró: Valós problémák helyett Orbán-fóbia 
2022. november 23. – ma7.sk 

A ta3 Nap témája című műsorának vendégei Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, Gyimesi 

György, az OĽaNO parlamenti képviselője és Martin Klus korábbi külügyi államtitkár, 

független parlamenti képviselő volt. Azt is mondhatnánk, a vita kiegyenlített volt, hiszen a 

műsorvezető szinte végig Martin Klusszal összhangban támadta az Orbán-kormányt, és 

félelmekről beszélt az Orbán Viktor miniszterelnök Nagy-Magyarország sálja miatt kirobbant 

ügy kapcsán. Forró Krisztián és Gyimesi György ezzel szemben elutasította az irredentizmus 

vádját. Ugyanakkor a vita a két magyar politikus között is az adok-kapokról szólt. Első 

megszólalóként az OĽaNO magyar nemzetiségű parlamenti képviselője elmondta, a pártja által 

jelölt Rastislav Káčer külügyminiszter felfújta a témát, személyeskedő megjegyzésével ő 

provokált, és nem Orbán. Gyimesi emlékeztetett rá, európai „szent háború” folyik Orbán ellen, 

a cél a V4 szétverése. Forró a magyar kormányfőt ért bírálatok kapcsán kiemelte a horvát elnök 

reakcióját, aki szerint Horvátország legjobb szomszédja Magyarország. 

 

Gútai testületi alakuló ülés: mikrofonvégen Halász Béla és Viola Miklós 
2022. november 23. – ma7.sk, felvidek.ma  

Gútán, akárcsak Naszvadon, november 22-én alakult meg az új városi önkormányzat. A 

Felvidék korábbi „legmagyarabb városának” képviselői természetesenek tartották azt, hogy az 

ünnepi ülésükön a kötelező szlovák himnuszon kívül a magyar nemzeti imánkat is elénekeljék. 

A helyi lakosok a városi TV közvetítésének köszönhetően, első ízben követhették élőben a 

testületi ülést. Az alakuló ülésen sor került a Horváth Árpád MKP-s, majd Szövetség-es 

polgármestert a posztján 16 év után váltó Halász Béla független polgármester és a 17 tagú városi 

képviselőtestület eskütételére. Továbbá a város első embere javaslatáta új alpolgármesterként 

beiktatták Kárpáty Ernőt, aki polgármesterjelöltként Halász (1548 voks) és Horváth (1437) 

után harmadikként, 781 szavazattal az utolsó helyen végzett. A leköszönő és az új polgármester 

beszéde után döntöttek arról, hogy a következő négy évben is hat taggal működik majd a Városi 

Tanács, amely tagjai Kárpáty Ernő alpolgármester mellett a Szövetség részéről Koczkás Beáta 

és Viola Miklós, valamint a Gútaiak Gútáért színeiben Németh Iveta és Lengyel István, illetve 

függetlenként Angyal Béla. 
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A bírósági beadvány ellenére megalakult a városi önkormányzat Naszvadon 
2022. november 23. – ma7.sk 

Annak ellenére, hogy az ellenzéki polgármesterjelölt, Oslanec Zoltán korábban panaszt 

nyújtott be az ügyben illetékes Legfelsőbb Közigazgatási Bírósághoz az október 29-i 

önkormányzati választások naszvadi eredményével kapcsolatban, s a beadványára még nem 

érkezett válasz, november 22-én a Komáromi járás legifjabb városában megalakult a 12 tagú 

városi önkormányzat. A részletekről Molnár Zoltán régi-új polgármester tájékoztatta a Ma7-et. 

Tudvalevő, hogy a 12 tagú testületben 10 képviselő a Szövetség jelöltje volt, ketten pedig 

függetlenek. Megtudtuk: az alpolgármester az új önkormányzatban is Molnár Zoltán eddigi 

helyettese, Sárai László (Szövetség) lesz, Városi Tanács eddig sem működött, s most sem 

alakult. 

 

Cserkészvezetői konferencia Kassán 
2022. november 23. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség november 18-20. között Kassán rendezte meg éves 

cserkészvezetői konferenciáját és tisztújító közgyűlését. A konferencia szakmai programját 

Gál-Várady Tamara, az SZMCS mozgalomért felelős vezetője állította össze, míg a helyszínt és 

a kísérőprogramokat a kassai 17. számú II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat biztosította. 

Pénteken megnyitóval kezdődött a rendezvény. A cserkészszövetség vezetősége üdvözölte a 

résztvevőket, majd köszöntőt mondott Buczkó István, Magyarország Kassai Főkonzulátusának 

első beosztott konzulja. Beszédében kiemelte a cserkészet fontos szerepét a nevelésben és a 

szabadidő hasznos eltöltésében, és személyes tapasztalatairól is mesélt. Megemlítette a 

cserkészek kötődését Esterházy Jánoshoz is, rámutatva példaértékű életére. A következő 

cserkészév országos rendezvényeinek megtervezése mellett nagy hangsúlyt kapott a jövő 

nyáron megrendezendő Szövetségi Nagytábor. Az ötévente megszervezett, nagyszabású nyári 

tábor előkészületeiről Horváth Dániel, a tábor főszervezője számolt be a jelenlévőknek. 

 

Boráros Imre: „ennyi év után a pályámon boldog vagyok, hogy van energiám, 

hogy még adhatok” 
2022. november 23. – felvidek.ma  

Jövendölés címmel készített irodalmi összeállítást a Boráros Imre Színház Petőfi Sándor 

bicentenáriuma alkalmából a költő verseiből. Tegnap a szentpéteri Kossányi József Alapiskola 

és Óvoda felső tagozatos tanulói, ma délelőtt pedig a komáromi Selye János Gimnázium diákjai 

előtt mutatta be az előadást a társulat, Boráros Imre Kossuth-díjas színművész, a Komáromi 

Jókai Színház örökös tagja és Tarics Péter narrátor-előadóművész szereplésével. Mint 

elhangzott, Petőfi Sándor az a költő, akit az egész világ elismer és becsül és akit a magyar 

nemzet is mindenkinél jobban magáénak vall. „Változnak az idők, változnak az irodalmi 

szokások, de Petőfi Sándor csaknem kétszáz esztendeje a magyar nemzet legkedvesebb költője 

maradt” – mutatott rá bevezetőjében Tarics Péter. Hangsúlyozta, Petőfi élete nemzeti 

történelmünk része, annak egyik legszebb emberi teljesítménye. „Nincs még egy költő a 
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világirodalomban, akinél az élet és a költészet olyan tökéletes egységet alkot, mint Petőfinél. 

Költeményei egyszersmind verses önéletrajzoknak is tekinthetők” – húzta alá, hozzátéve, ebből 

készült egy kis ízelítő Boráros Imre Kossuth-díjas színművész tolmácsolásában. 

 

Andruskó: nem feleslegesek a platformok, mert a Szövetség egy gyűjtőpárt 
2022. november 23. – Új Szó  

Andruskó Imre hosszú közéleti – ahogy ő fogalmaz – „hibernáció“ után vállalt ismét 

komolyabb politikai tisztségeket: ő a Szövetség új Nyitra megyei elnöke, s mint ismeretes, 

bekerült a megyei képviselő-testületbe is. Ebben a tisztségében egyebek mellett a párt megyei 

mozgásteréről, s a Szövetség platformjai között kiújulni látszó belharcokról is kérdeztük. 

„Mindig is vállaltam politikai funkciókat, sőt, 2006 és 2010 között az MKP parlamenti 

képviselője voltam. Ennél erősebb pozíció nem kell, s akkor is dolgoztam igazgatóként. 

Megnéztem a gimnáziumunk régi évkönyveit, amikor a bencés atyák vezették az iskolát. 

Egyiküknek 15 különböző funkciója volt, bár nem politikai. Én abszolút transzparens módon 

élem az életemet. Már 20 éve vállalok politikai funkciót, ha van rá lehetőségem. 2010-ben nem 

tetszett, hogy a szétesés nyomán létrejött az MKP és a Híd. Azóta »hibernált« állapotban 

voltam, helyileg vállaltam pozíciót, de semmilyen más szinten nem." – mondta Andruskó.  

      
Jó munkát kívántak a leendő belgrádi nagykövetnek 
2022. november 23. – Magyarszo.rs 

Budapest és Belgrád kapcsolata az elmúlt években nagyon szorossá vált, a magyar-szerb 

kapcsolatok történelmi csúcson vannak, nyilatkozta dr. Pintér Attila, Magyarország 

szeptember elején leköszönt belgrádi nagykövete, aki nyolc éven át töltötte be a tisztséget. Idén 

ősszel Isztambulba helyezték át. Helyébe Magyar József volt helyettes államtitkár érkezése 

várható. Erről tanúskodik Potápi Árpád Jánosnak, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkárának a Facebook-posztja, miszerint Pirityiné Szabó Judittal, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának 

vezetőjével fogadták a leendő belgrádi nagykövetet, miközben jó munkát kívántak neki. Az 55 

éves Magyar József 2020-tól 2022-ig volt az európai kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkár. 

 

Čanak Pásztornak is nekiesett 
2022. november 23. – vajma.info 

Azzal vádolta meg, hogy Vajdaságból „szerb-magyar ügyet csinált, és a nacionalista Belgráddal 

egyetértésben teljesen eltörli Vajdaság polgári jellegét” Nenad Čanak, a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga (LSV) immár volt elnöke visszautasította a pártját ért bírálatot, amiért 

koalícióra lépett a Szerb Haladó Párttal (SNS) helyi szinten. Majd feltette a kérdést: miért 

hibáztatják ekkora mértékben az LSV-t, a Demokrata Pártot (DS) viszont nem, miközben az 

akkor hatalmon lévő DS „hozta létre az SNS-t és írta alá a megbékélésről szóló nyilatkozatot a 
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Szerbiai Szocialista Párttal (SPS)”. „Mi voltunk azok, akik az SPS, a Szerb Radikális Párt és más 

pártok betiltását kérték, amelyek nem is pártok, hanem bűnszervezetek volt. Ezt ki ellenezte? 

A DS meg a többiek. Mi ma valamiféle árulnak számítunk, a DS viszont, amely létrehozta az 

SNS-t, nem, és azok sem számítanak árulónak, akik profitáltak az SNS-ből”, jelentette ki Čanak 

az LSV újvidéki ülésén a Beta jelentése szerint. Szerinte azért volt fontos, hogy találjanak 

valamilyen kifogást az LSV-vel szemben, mert ez a párt „foltként éktelenkedik minden belgrádi 

csaló és szélhámos lelkiismeretén”. 

 

Újra megnyílt az iskola főbejárata 
2022. november 24. – Magyarszo.rs, Vajma.info 

A tartomány és az önkormányzat hozzájárulásával befejeződött a nagybecskereki Nikola Tesla 

elektrotechnikai és építészeti középiskola homlokzati részének a felújítása. Az épület egy része 

visszakapta eredeti arculatát, de ami fontos: hat év után az iskolába a főbejáraton is újra be 

lehet jutni. Tegnap a kétnyelvű iskolában tett látogatást Szakállas Zsolt, a tartományi kormány 

alelnöke, tartományi oktatási és kisebbségügyi titkár. Négy festő konzervátor is dolgozott az 

idén azon, hogy visszakapja eredeti kinézetét a nagybecskereki középiskola épületének 

főbejárata és középső szárnya. Az 1892-ben épült létesítmény rekonstrukcióját a tervek szerint 

jövőre tovább folytatják, mivel az épület jobb és bal szárnya még roskatag állapotban van. 

        
Ukrajnai háború - ORFK: több mint kilencezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. november 24. – MTI, Hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5333-an léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3817-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 173 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

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

Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges 

okmányok beszerzéséért. Vonattal 113 ember - köztük 42 gyermek - érkezett Budapestre az 

ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a 

police.hu oldalon azt közölte, hogy a Készenléti Rendőrséggel segíti az Ukrajnából vonattal 

érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is. 

 

Zelenszkij az ENSZ BT összehívását követeli a rakétatámadások miatt 
2022. november 23. – MTI, Karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította Ukrajna ENSZ-nagykövetét, hogy a szerdai orosz 

rakétacsapások miatt követelje a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésének összehívását. Ezt 

Zelenszkij maga közölte a Twitteren. „Civilek meggyilkolása, a polgári infrastruktúra 

lerombolása terrorcselekmények. Ukrajna továbbra is határozott választ követel a nemzetközi 

közösségtől ezekre a bűncselekményekre” – szögezte le az elnök bejegyzésében. Valerij 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

V
a

jd
a

sá
g

  

https://www.magyarszo.rs/hu/5092/vajdasag_nagybecskerek/276242/%C3%9Ajra-megny%C3%ADlt-az-iskola-f%C5%91bej%C3%A1rata-nagybecskerek-Szak%C3%A1llas-Zsolt.htm
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/11/24/orfk-tobb-mint-kilencezren-erkeztek-ukrajnabol-szerdan
https://karpatalja.ma/haboru/zelenszkij-az-ensz-bt-osszehivasat-koveteli-a-raketatamadasok-miatt/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 24. 

. 

 

Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon ítélte el a szerdai orosz 

rakétatámadásokat. „Az ukrán hadsereg legyőzésére képtelen ellenség civilek, hőerőművek, 

egészségügyi intézmények, sőt csecsemők ellen is hadat visel” – fogalmazott a főparancsnok, 

utalva arra, hogy egy szerdára virradóra végrehajtott orosz rakétatámadás során találat ért egy 

szülészeti osztályt Zaporizzsja megyében, és meghalt egy újszülött. 

 

Élelmiszer csomagokat osztott a Máltai Szeretetszolgálat Beregszászon 
2022. november 23. – karpat.in.ua 

Az elmúlt negyedév során több mint két tucat kiadó napot szervezett a Beregszászi Járási 

Máltai Szeretetszolgálat, akik csaknem 100 tonnányi élelmiszer csomagot osztottak ki azoknak, 

akik rendelkeznek a Beregszászi Kistérségben elérhető szociális kártyával. Mivel egyre 

kevesebb támogatás érkezik a máltaiakhoz, ezért a mostani kiadó napra csak a leginkább 

rászoruló, 75 év feletti egyedülállókat várták. A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál 

természetesen gondolnak a belső ukrajnai rászorulókra is, ezért holnap Herszonba indítanak 

egy kamionnyi élelmiszert és higiéniai termékeket. A tervek szerint, amennyiben lesz rá 

kapacitásuk, a későbbiek során újabb segélycsomagokat fognak szétosztani a rászorulók között. 

 

Soron kívüli ülést tartott a Beregszászi Városi Tanács 
2022. november 23. – karpat.in.ua 

Soron kívüli ülést tartott a VIII. összehívású Beregszászi Városi Tanács. Az ülésen többek 

között megszavazták 25 „Legyőzhetetlenségi pont” kialakítását a város és a kistérség falvai 

területén: 11-et Beregszászban, 14-et pedig a településeken. „Lezajlott a VIII. összehívású 

Beregszászi Városi Tanács 22. soron kívüli ülése. A képviselők támogatták a 25 

„Legyőzhetetlenségi pont” kialakításával és szolgáltatásával kapcsolatos programot a 

Beregszászi kistérség területén, amelyek ideiglenes pihenőhelyként működnek majd, el lesznek 

látva fűtéssel, forró italokkal, továbbá ezeken a helyeken feltölthetjük majd elektromos 

készülékeinket is a hosszabb áramkimaradások esetén. Emellett a város költségvetéséből 1,5 

millió hrivnyát különítünk el Herszon megye megsegítésére, melyben Kárpátalja is szerepet 

vállalt. A pénzt a harcok következtében megsérült lakóépületek és egyéb infrastrukturális 

létesítményeinek sürgősségi javítási munkálataira fordítják. 

 

Üzent az uniós biztos: ezért kell Ukrajnának az új hitelkeret 
2022. november 24. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Létfontosságú, hogy az Ukrajnának nyújtandó mintegy 18 milliárd eurós pénzügyi támogatási 

csomagot minél hamarább elfogadják az uniós tagállamok, ez nemcsak Ukrajna megsegítése, 

hanem az egész EU hitelessége szempontjából szükségszerű – jelentette ki Virginijus 

Sinkevicius uniós biztos szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén. A biztos az Ukrajna 

hosszútávú finanszírozásról szóló parlamenti vitában elmondta: Oroszország a háború kezdete 

óta akkora károkat okozott Ukrajnában, hogy május végére az újjáépítés és a helyreállítás 

becsült költsége 349 milliárd dollárra rúgott. 
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Folytatódik a kárpátaljai iskolák digitalizációja 
2022. november 23. – Kárpátalja 

Kárpátalja folytatja a vezeték nélküli internet bevezetését az iskolai óvóhelyekre. A folyamat 

szeptember 1-jén indult az oktatási-, valamint a Digitalizációs Minisztérium 

kezdeményezésére. Jelenleg a megye több mint hétszáz oktatási intézményének fele 

rendelkezik interneteléréssel. Olekszandr Packan, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás 

helyettes vezetője szerint fontos, hogy elérhető legyen a világháló minden oktatási 

intézményben, amikor a gyerekek az óvóhelyen vannak. Az internetelérés a tanároknak is 

fontos lehet, hiszen az jól jöhet az órák megtartásához a légiriadó idején. 

 

A vészleállási ütemterv megvalósítására utasították Kárpátalját 
2022. november 23. – karpatalja.ma 

A vészleállási ütemterv mind a 10 szakaszát végrehajtják Kárpátalján. A Zakarpattyaoblenerho 

közlése szerint az infrastrukturális létesítmények ellen indított országos támadás miatt az 

Ukrenerho állami szolgáltató a vészleállási ütemterv minden szakaszának alkalmazására 

utasította a megyét. A megyei áramszolgáltató figyelmeztetése szerint az ütemezés a helyzettől 

függően módosulhat. 

 

Öt új áramfejlesztőt kapott a kárpátaljai tűzoltóság 
2022. november 23. – karpatalja.ma 

Öt új áramfejlesztőt adományozott a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a Rendkívüli 

Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének. A hírt a tűzoltóság 

hivatalos oldalán osztották meg. A háború kezdete óta már számos adományt kaptak a 

kárpátaljai tűzoltók: legutóbb két új tűzoltóautót, melyet az Ungvári és a Dombói kistérség 

használhat.  

 
Magyarul a Muravidéken: 63 gyermek jogosul a támogatásra 
2022. november 23. – Nepujsag.net 

Ahogy ezt megtudtuk Pisnjak Andreától, a Magyarul a Muravidéken projekt kivitelezésére 

megbízott Muravidéki Pedagógusok Egyesültének elnökétől, az illetékes bírálóbizottság 

döntése értelmében az idén 63 gyermek jogosul a 300 eurós egyszeri támogatásra. A jogosultak 

között 13 középiskolás van, a többi általános iskolás. Az összegek december 31-ig, tehát még az 

idén kifizetésre kerülnek. Kivételt képeznek a végzős középiskolások, akik csak a sikeresen 

elvégzett záróvizsga vagy érettségi vizsga után várhatják a támogatást.  A támogatást, amely a 

magyar nyelv mint anyanyelv tanulását kívánja ösztönözni a Muravidék nemzetiségileg 

vegyesen lakott területén az általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi 

szinten tanuló iskolásai, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola I. osztályos, a magyar nyelvet 

anyanyelvi szinten tanuló diákjai jogosultak, illetve azok a diákok, akik a kétnyelvű általános 
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https://karpataljalap.net/2022/11/23/folytatodik-karpataljai-iskolak-digitalizacioja
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-veszleallasi-utemterv-megvalositasara-utasitottak-karpataljat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ot-uj-aramfejlesztot-kapott-a-karpataljai-tuzoltosag/
https://nepujsag.net/muravidek/13352-magyarul-a-muravid%C3%A9ken-63-gyermek-jogosul-a-t%C3%A1mogat%C3%A1sra.html
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iskolában a magyart – legalább a második és harmadik oktatási-nevelési szakaszban – 

anyanyelvi szinten tanulták, és középiskolai tanulmányaikat olyan szakon folytatják, amely 

nincsen a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, de anyanyelvi szintű fakultatív magyarórákat 

látogatnak, amelyek kivitelezője a Lendvai Kétnyelvű Középiskola, vagy magyar anyanyelvi 

lektori órákat látogatnak, amelyek kivitelezője a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszéke. 

 

Lendván második kör, Hodoson az ország legfiatalabb polgármestere 
2022. november 23. – Nepujsag.net 

A nyolcadik helyi önkormányzati választásokon Szlovéniában az öt muravidéki nemzetiségileg 

vegyesen lakott község közül Dobronakon, Hodoson, Marácon és Salban az első körben 

megválasztották a polgármestert, míg Lendván december 4-én második kör lesz. Dobronakon, 

Marácon és Salban maradnak a régi polgármesterek: Kardinar Marjan Dobronakon, Glavač 

Alojz Morácon és Fartek Iztok Salban. Hodoson új polgármestert választottak Tamaško Denis 

személyében,   míg Lendván lesz második forduló, melyben Magyar Janez, az SDS és az NSi 

pártok közös jelöltje (48,82 százalék) és Koncut Ivan, az SD jelöltje (28,93 százalék) méri össze 

erejét. A részvétel a nemzetiségi községekben a Muravidéken Hodos községben volt a 

legmagasabb (63,75 százalék), a legalacsonyabb pedig Dobronakon (40,82 százalék). 

 

Megválasztottuk a magyar önkormányzatok tanácstagjait 
2022. november 23. – Nepujsag.net 

 A 2022-es szlovéniai helyhatósági választások keretében a nemzetiségi választási 

névjegyzéken szereplő személyek a kisebbségi magyar önkormányzatok tanácstagjait 

választották meg. Az öt kétnyelvű községben: Lendván, Dobronakon, Marácon, Salban és 

Hodoson tehát a közeljövőben megalakulnak a községi magyar önkormányzatok tanácsai, 

amelyek megválasztják az elnökeiket.  Lendva Községben, a Lendva Községi Magyar Nemzeti 

Önkormányzati Közösség Tanácsa (LKMNÖK) 12 tagból áll. Összesen 3934 fő volt jogosult a 

választásra, ebből 2096 jelent meg az urnáknál, ami 53,28 százalékos részvételt jelent. Az 

LKMNÖK Tanácsba négy választókerületből kerülnek be a jelöltek, mindegyikből hárman.  Az 

I. választókerületben, amely Lendva városát és Hármasmalom falut foglalja magába négyen 

indultak a választásokon, a legtöbb szavazatott pedig Požonec Robert kapta, aki összesen 360 

szavazattal a választópolgárok 32,46 százalékát nyerte meg. A második helyen 287 szavazattal 

Vida Törnar Judit végzett, ami 25,88 százalékot jelent, míg harmadikként, új tanácstagként 

Bence Szeréna 251 szavazattal, vagyis 22,63 százalékkal futott be. 

 

Lehetőségek Háza Radamosban 
2022. november 23. – Nepujsag.net 

Korai fejlesztés, különböző gyógytornák, masszázsok, műhelymunkák, gyerek- és családi 

programok, szervezett gyerekzsúrok – a tevékenységek széles skálája, amelyek mostantól a 

radamosi Lehetőségek Házában is elérhetők lesznek. Az MMÖMK szervezésében múlt héten 

bemutatkoztak a tervezett programok szakmai kivitelezői.  - A korai fejlesztés mellé szeretnénk 
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https://nepujsag.net/muravidek/13365-lendv%C3%A1n-m%C3%A1sodik-k%C3%B6r,-hodoson-az-orsz%C3%A1g-legfiatalabb-polg%C3%A1rmestere.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13362-megv%C3%A1lasztottuk-a-magyar-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok-tan%C3%A1cstagjait.html
https://nepujsag.net/muravidek/13360-lehet%C5%91s%C3%A9gek-h%C3%A1za-radamosban.html
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plusz programokat szervezni a házban, amelyek nemcsak egyszeri alkalommal valósulnak meg, 

hanem folyamatos tevekénységet biztosítanának. Nagyjából olyan kivitelezőket választottunk, 

akik az egészséges életmóddal, a személyi fejlődéssel foglalkoznak. A célunk a házat minél több 

tartalommal gazdagítani – nyilatkozta Vida Timea, az MMÖNK munkatársa a 

programbemutató kapcsán. Az érdeklődők körbejárva a standokat személyesen 

megismerkedhettek a szakmai kivitelezőkkel, valamint feliratkozhattak a műhelymunkákra, 

programokra, illetve testmozgásra. Az órarend nagyjából már kialakult, a hét minden napján 

történni fog valami. A legnagyobb érdeklődés a natúrkozmetikumot övezte, a decemberben 

szervezett műhelymunkára például többen feliratkoztak. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 23. – Kossuth Rádió 

 

Makszim Timcsenko, az ukrán energia vállalat vezérigazgatója szombaton arra a kijelentésre 

ragadtatta magát, hogy vészhelyzet lesz áramellátás terén Ukrajnában, ergo aki tud, menjen 

világgá. Még ugyanezen a napon azt nyilatkozta, hogy Ukrajna energetikai rendszere stabil, 

„nincs nálunk olyan vészhelyzet, amely miatt az ukránoknak távoznunk kellene”. A WHO 

előrejelzései szerint  Ukrajnában 2-3 millió ember hagyja el  majd otthonát meleget és 

biztonságot keresve. Kárpátalján sok otthonban csak az idősek, gyerekek és a nők maradtak. 

Az utóbbiakra nemcsak a fizikai, de lelki teher is hárul a kilenc hónapja tartó háború miatt.  

Lelkileg is készülnek a télre az ugocsai görög katolikusok. A Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetsége támogatásával 44 édesanya imádságos hétvégén vett részt.  

 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott nemrégiben tett moldvai útja után a napokban Szilágyi 

Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár járt Forrófalva-Nagypatakon, ahol átadta 

a Csángómagyar Házat. Útja tapasztalatairól kérdeztük. 

 

Ha az édesanya magyar, akkor lehet, hogy a gyerek is tud magyarul. Ha az édesapa magyar, 

akkor kevésbé valószínű, hogy a gyerek megtanul magyarul. Nyelvileg vegyes családból 

származó gyerekek is tanulnak a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány szórvány kollégiumában. 

Van, aki már négyévesen bentlakásos lesz. Most munkatársat, nevelőt keresnek a szórvány 

oktatási központba.  

 

A koronavírus-járvány miatti két év kényszerszünet után a romániai iskolákban idén ismét 

megszervezték a zöldség- és gyümölcsgyűjtő akciót. Az országos kampány keretében 

felhalmozott adományokat egy-egy szociális intézményhez, gyermek- vagy öregotthon 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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lakóinak juttatják el. Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium diákjai hétfőn, illetve kedden 

mintegy négy mázsa friss zöldséget és gyümölcsöt gyűjtöttek össze. A magyar iskolaközpont 

vezetősége szokás szerint a dévai Szent Ferenc Alapítvány által Kisiratoson működtetett Pio 

Atya Gyermekotthonnak ajánlotta fel az adományokat.  

 

Marosvásárhelyen a napokban mutatták be Fodor Imre  - a város néhai polgármestere  - írásait 

tartalmazó: Tanulságaink kézikönyve című kötetét. A politikus 1996 és 2000 között volt 

Marosvásárhely polgármestere, majd négy évig alpolgármestere. 2006 és 2008 között a 

Székely Nemzeti Tanács elnökeként tevékenykedett. 2015-ben hunyt el. 

Kéziratait, családtörténeti  és közéleti írásait Tófalvi Zoltán történész, író szerkesztette kötetbe, 

kiegészítve saját kutatásaival, jegyzeteivel és bevezető tanulmánnyal. A marosvásárhelyi 

könyvbemutatón készült összeállításunk. 

 

25. alkalommal rendezték meg Nagyszalontán az Arany László Mesemondó és Rajzversenyt. A 

rendezők szándéka idén is az volt, mint két és fél évtizeddel ezelőtt, hogy minél több könyv 

kerüljön az óvodás és általános iskolás diákok kezébe, és minél többen olvassanak meséket. A 

nagyszalontai döntőbe 25 gyerek került. 


