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Orbán Viktor: Magyarország támogatja Ukrajnát, de azt nem, hogy az EU 

eladósítsa magát 
2022. november 24. – MTI, hirado.hu, HírTV, Origo, Magyar Nemzet, Mandiner, 

karpat.in.ua 

Magyarország támogatja Ukrajnát pénzügyileg, erre a pénzt már el is különítette, de azt nem 

támogatja, hogy az Európai Unió eladósítsa magát - mondta a kormányfő csütörtökön a 

szlovákiai Kassán. Orbán Viktor kiemelte: az ukránok pénzügyi támogatását illetően 

Magyarország időben jelezte az álláspontját az Európai Bizottságnak, "előre szóltunk, hogy mi 

támogatjuk Ukrajna pénzügyi megsegítését", ez helyes és szükséges. Azt is jelezték, hogy 

Magyarország az ebből ráeső pénzügyi terhet vállalja - tette hozzá. Hangsúlyozta: 18 milliárd 

euróról van szó, az ebből Magyarországra eső részt a kormány már elkülönítette a 

költségvetésben, és ezt a pénzt oda fogják adni az ukránoknak. Az erről szóló tárgyalásra 

pedig már felhatalmazták a külügyminisztert - közölte. Kijelentette: "de mi nem fogunk 

támogatni semmilyen olyan megoldást, amely az Európai Uniót az adósságközösség irányába 

viszi tovább". Tehát "mi vállaljuk a ránk eső terhet, de nem az unión keresztül akarjuk ezt 

lebonyolítani, mert szerintünk nem jó irány az unió számára, hogyha egyre több ügyben, 

egyre nagyobb összegekkel adósítja el magát, meg a tagállamait a jövő felé" - fogalmazott. 

Orbán Viktor azt mondta: ez rossz irány, "ezt mi sosem fogjuk támogatni", mindegy, hogy 

Ukrajnáról vagy bármilyen más pénzügyi kérdésről van szó. 

 

Egyetértettek a visegrádi négyek kormányfői az ukrajnai háborút érintő 

alapvető kérdésekben 
2022. november 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, PannonRTV, PestiSrácok, 

karpat.in.ua 

Egyetértettek a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) 

kormányfői az ukrajnai háborút érintő alapvető kérdésekben, abban, hogy Ukrajna területi 

egységét meg kell őrizni, az ott dúló háborút minél hamarabb be kell fejezni, s hogy 

Oroszország nem jelenthet veszélyt Európára - állapította meg a négy miniszterelnök 

egybehangzóan a kassai találkozó után tartott közös sajtótájékoztatón csütörtökön. A V4-es 

országok kormányfői több mint féléves szünet után ültek közös tárgyalóasztalhoz, a kassai 

találkozón az ukrajnai háború és azzal összefüggő kérdések, az energetikai válság, az illegális 

migráció, valamint az európai uniós források témája került terítékre. A V4-ek kormányfői 

fontosnak és a jövőt tekintve is szükségesnek nevezték a visegrádi országok együttműködését, 

valamint hangsúlyozták, hogy a bizonyos kérdésekben meglévő álláspontbeli különbségek 

dacára mindannyian alapvetően azonos módon ítélik meg az ukrajnai háborút. Mateusz 

Morawiecki lengyel kormányfő, aki rendkívül konstruktívnak nevezte a találkozót, azt 
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mondta: annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban leginkább arról lehetett hallani, hogy 

miben különbözik a V4-es országok véleménye, a kassai találkozón megerősítést nyert, hogy a 

visegrádi partnereknek nagyon is szükségük van egymásra. "A visegrádi országok mindig 

győztesek voltak, amikor együtt tartottak" - fogalmazott Morawiecki. 

 

Szijjártó: hazugság, hogy Magyarország blokkolná Ukrajna európai uniós 

támogatását 
2022. november 24. – MTI, hirado.hu, Origo, PannonRTV, Mandiner 

Hazugság, hogy Magyarország bármikor is blokkolta volna azt, hogy az Európai Unió 

támogassa Ukrajna működőképességének fenntartását, a kormány pusztán az újabb közös 

hitelfelvételt ellenzi - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön 

Brüsszelben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-

s energiaügyi miniszterek rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatóján aláhúzta: a kormány 

világossá tette, hogy a tervezett 18 milliárd euró hazánkra eső részét kétoldalú alapon kész 

megadni Ukrajnának, de a közös hitelfelvételt valóban nem támogatja. "Szemenszedett 

hazugság, hogy Magyarország bármikor is blokkolta vagy ellenezte volna azt, hogy az Európai 

Unió támogatást biztosítson Ukrajnának az ország működőképességének fenntartásához" - 

emelte ki. "Aki azt állítja, hogy mi ezt bármikor is elleneztük vagy blokkoltuk volna, az 

hazudik" - mondta. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy nem a közös adósság jelenti az 

európai jövőt, ez ellentétes lenne a közösségi szerződésekkel és Magyarország víziójával 

egyaránt. "Az Európai Unió nem azért jött létre, hogy adósságunió legyen, erről szó sem volt 

korábban. Tehát ez megint egy olyan lépés, ami ellentétes az európai szerződésekkel és 

ellentétes azzal a vízióval, amit mi Európa jövőjéről gondolunk" - hangsúlyozta. 

        
Hamarosan ismét pályázni lehet a 12 kulturális útvonalon szereplő műemlékek 

népszerűsítésére 
2022. november 24. – Krónika 

Az európai beruházások és projektek minisztériuma harmadik alkalommal hirdeti meg a 12 

kulturális útvonalon szereplő műemlékek népszerűsítésére és felújítására szánt pályázatát. Az 

RMDSZ csütörtöki közleménye szerint az országos helyreállítási terv révén lehívható közel 50 

millió eurós támogatási keretből 2-2 kastély, kúria, kolostor, római castrum és vár, illetve 5-5 

fatemplom és bojárház, 56 hagyományos falusi ház felújítására van lehetőség. Megjelent a 

pályázathoz tartozó módszertan. Ennek alapján a potenciális pályázók előkészíthetnek egy 

előzetes pályázati dokumentációt. A kiírásra az önkormányzatok, egyházi- és civil szervezetek, 

a hagyományos falusi házak felújítása esetében az önkormányzatok pályázatait várjuk. A 

pályázati útmutatót a tervek szerint december 5-én bocsájtják közvitára. A pályázatokat 

előreláthatóan december 12-től lehet majd benyújtani. 
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Jogállam kérdőjelekkel – Interjú a húsz éve alakult diszkriminációellenes tanács 

elnökével 
2022. november 24. – maszol.ro 

Amikor magyarok, a magyar közösség fordul a román igazságszolgáltatáshoz hátrányos 

megkülönböztetés vagy gyűlöletbeszéd kérdésében, a kulcsügyekben a román 

igazságszolgáltatás nem objektív, és nem tudja megmagyarázni, miért nem az – mondta a 

Maszolnak Asztalos Csaba, aki 2005 óta vezeti az idén húsz éve létrejött Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsot (CNCD). Az intézményt a Năstase-kormány hozta létre 

2002-ben az európai integrációs folyamat részeként azzal a céllal, hogy biztosítsa az emberi 

méltóság és egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartását az ENSZ és az Európai Unió 

ajánlásainak megfelelően. 2002 augusztusa óta bárki, aki úgy érzi, hogy hátrányosan 

megkülönböztették vagy emberi méltóságában megsértették, panasszal fordulhat a 

testülethez. 

 

„Az elszakított országrészeket elválasztó árkok fölé hidakat ácsolnak” 
2022. november 24. – Nyugati Jelen 

Az Új Ezredév Református Központ alagsorában november 22-én, kedden este került sor a 

Magyarság Háza utóbbi tíz évben folytatott hídépítő tevékenységét, a Kárpát-medencében élő 

magyarság kulturális örökségét felmutató vándorkiállítás megnyitójára. Az első tíz év című 

utazó kiállítás ötödik állomása – Budapest, Dunaszerdahely, Eszék és Adyfalva 

(Érmindszent) után – Temesvár, ahol a tárlat 2022. december 5-ig megtekinthető az Új 

Ezredév Központban. A kiállításmegnyitó közönségét Gazda István lelkipásztor köszöntötte, 

aki elmondta, hogy a Magyarság Háza tízéves tevékenységének a lenyomatát láthatjuk ezen a 

professzionális kivitelezésű kiállításon. „A Magyarság Háza azzal az igénnyel jött létre, hogy a 

Trianon után elszakított országrészeket elválasztó árkok fölé hidakat ácsoljon, kapcsolatokat 

teremtsen, fölmutatva a magyarság közös értékeit” – mondta Gazda István. „Ez a kiállítás 

ízelítőt kínál abból a mérhetetlenül gazdag kincsből, amelynek létrehozói mi magyarok 

vagyunk. Olyan sokat kellett élnünk, járnunk behúzott nyakkal. Olyan sok volt a 

megaláztatás, a szégyen, legyünk büszkék nyelvünkre, kultúránkra, az értékeinkre.” 

 

Új irodát nyitott az RMDSZ Székelyudvarhelyi szervezete  
2022. november 24. – szekelyhon.ro 

Megnyitotta az RMDSZ Székelyudvarhelyi szervezete új, KözTérnek elnevezett irodáját 

csütörtökön délelőtt. A Kisköved utca 6. szám alatt található iroda számos közösségi 

tevékenységnek fog otthont adni, de még nem kapta meg a végleges formáját. Mint a 

helyszínen elhangzott: a most kialakított két terem továbbiakkal fog bővülni, ezzel nagyobb 

teret adva színes tevékenységek megvalósítására, és felületet biztosítva a lakosoknak, hogy 

kérdéseikkel és ötleteikkel a szervezet felé fordulhassanak. Antal Lóránt szenátor szerint a 

szervezet legfontosabb célkitűzése az kell legyen, hogy tágra nyissa kapuit, és az emberekkel 

erősítse a kapcsolatot. Mint mondta, a legutóbbi szavazások alkalmával tudomásul vették, és 

tanultak abból, hogy az emberek a városvezetést nem az RMDSZ-re bízták, ezért úgy 
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gondolják, hogy az embereket meghallgatva kell politizálni. Antal közölte, a legutóbbi 

tisztújítások során vált bizonyossá, hogy létrehozzák az említett irodát, ezzel teret adva az 

embereknek, hogy kérdéseikkel, meglátásaikkal a szervezet felé forduljanak.  

 

Tolódik a szejkefürdői ivó- és szennyvízhálózat átvétele – elköltözhet a Mini-

Erdély Park  
2022. november 24. – szekelyhon.ro 

Megelégelte, hogy három éve húzódik az ivó- és szennyvízhálózat átvétele, illetve 

beüzemelése a Szejkefürdőn, így a Mini-Erdély Park máshová költöztetésében gondolkodik 

Fazakas Szabolcs, a projekt ötletgazdája. Mint lapunknak elmondta: jelenleg 

ülepítőtartályokat használnak a szennyvíz tárolására, ám azokat hetente többször is üríttetni 

kell, ami jelentős anyagi terhet jelent számukra, alkalmanként 3-4 ezer lejt. Emellett, hálózat 

hiányában a park zöldövezetének locsolására és tisztálkodásra sincs lehetőségük – sorolta, 

egyúttal érzékeltetve, hogy mik kényszerítheti az elkeserítő döntés meghozatalára. 

Hozzátette: noha sebességcsökkentésre kötelező táblákat – illetve az átjáróra figyelmeztető 

villogó jelzést – ugyan kihelyeztek a közelben lévő 13A jelzésű országúton a polgármesteri 

hivatal közreműködésével, sajnos ez sem hatásos, így attól tart, hogy előbb-utóbb 

megsérülhet valaki a környéken. Úgy érzi, hogy ellenségként kezeli létesítményüket a 

városvezetés, annak ellenére is, hogy utakat újítottak fel, illetve parkolókat építettek saját 

forrásaikból a helyszínen, mindemellett pedig évente 120 ezer turista látogatja a Mini-Erdély 

Parkot. Fazakas kihangsúlyozta: egyszerűen elegük lett a szélmalomharcból, ezért úgy 

határoztak, hogy márciusig adnak határidőt a városvezetésnek a helyzet megoldására, és ha 

nem rendeződik a helyzet, kénytelenek lesznek tárgyalásokat kezdeményezni más 

önkormányzatokkal a létesítmény elköltöztetése érdekében.  

 

Székelyudvarhelyen is bemutatták a Tőkés László életművének emléket állító 

könyvet  
2022. november 24. – szekelyhon.ro 

Idén ünnepli hetvenedik születésnapját Tőkés László, a romániai erdélyi magyar politika 

egyik legmeghatározóbb alakja. Hivatásában való kitartásának és politikai helytállásának 

tiszteletére, válogatott beszédeiből, prédikációiból és méltatásokból állítottak össze egy 

életrajzi kötetet, mely életének meghatározó történéseit dokumentálja. A könyvet 

Székelyudvarhelyen csütörtökön 18 órakor mutatták be a városháza Szent István termében. 

Tőkés László korábban nagy meglepődéssel fogadta az életútja előtt tisztelgő könyvet: 

Egyfelől nem érdem az, hogy hány évesek vagyunk másfelől, ha valami indokolttá teszi egy 

ilyen rendezvény megtartását az csak a könyvnek a tartalma és mondanivalója lehet – 

jelentette ki. Tőkés a könyvbemutatón leszögezte, fontos tudatosítanunk, hogy 

Székelyudvarhely az erdélyi magyarság utolsó tartóoszlopa, ekképpen kell tekinteni rá. 

Beszédében a kivándorló magyarság, a rossz autonómia-politika és a kedvezőtlen román-

magyar viszonyok problémájáról is beszélt. 
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Szórványcsoda a Zoboralji Kulturális Esteken 
2022. november 24. – ma7.sk 

Romkocsmává varázsolják át az alsóbodoki kultúrházat minden novemberi hétvégén. A 

Csemadok helyi alapszervezete a középkorosztályt célozza meg a Zoboralji Kulturális Esték 

rendezvénysorozattal. Közéleti előadók, humoristák és régióbeli zenészek szórakoztatják a 

közösséget Alsóbodokon, ahol megtörtént a „szórványcsoda”. Színültig megtelt az alsóbodoki 

kultúrház zoboralji magyarokkal a Zoboralji Kulturális Estek rendezvény során. A Csemadok 

alsóbodoki alapszervezetének vezetői nagyot alkottak, amikor egy jó ötlettől vezéreltetve 

kitalálták, változzon a falusi kultúrház nem mindennapi előadóteremmé, ízlésesen 

berendezett romkocsmává, és hívjanak olyan közéleti szereplőket előadni, szórakoztatni és 

zenélni, akik a középkorosztályt szólítják meg. Így lett a Zoboralji Kulturális Estek a 

zoborvidéki magyarok találkozóhelye, a kultúra, a stand up comedy és a könnyűzene 

központja novemberben.   

 

Országos elsők lettek az alapiskolák közül a szenci magyar tanulók a digitális 

alkalmassági teszten 
2022. november 24. – ma7.sk  

Az internet és az informatika nélkül ma már szinte elképzelhetetlen az életünk. Az 

informatikai ismeretek olyan gyorsan fejlődnek, hogy nem egyszerű lépést tartanunk az 

állandóan változó digitális technológiákkal. Az interneten keresztül pedig annyi 

információhoz jutunk, amit képtelenség az agyunkban tárolni. De melyik a fontos és valós 

információ, képesek vagyunk-e azt megkülönböztetni az álinformációktól, és tudunk-e 

szelektíven, okosan befogadni? Többek közt ezekre a kérdésekre is választ adhat az IT Fitness 

Test, amely a diákok és pedagógusok, illetve a nyilvánosság digitális képességeinek a 

felmérésére szolgál, s amelybe az elmúlt tíz év alatt mintegy 300 ezer válaszadó kapcsolódott 

be. Az idei, 11. évfolyam azonban újdonságokkal is szolgált, ezek közül számunkra talán a 

legjelentősebb az volt, hogy első ízben magyar nyelven is elérhető volt a teszt. Tavaly ugyanis 

a Visegrádi Alap támogatásával kibővítették az IT Fitness Testet a visegrádi országokra, és a 

feladatokat lefordították cseh, magyar és lengyel nyelvre, illetve angolra is.   

 

Ady-napok a párkányi alapiskolában 
2022. november 24. – ma7.sk  

Párkányban 1993-tól szerveznek Ady-napokat. A programban a helyi hagyományokra, 

kultúrára és a magyar történelemre helyezik a hangsúlyt. „Ezek a napok november 22-éhez, 

Ady Endre, a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költőjének születésnapjához 

vannak igazítva, aki egyben iskolánk névadója. A napok programjaiba minden osztály 

belekapcsolódik, helyi előadókat szoktunk meghívni, akik érdekes témákkal érkeznek. 

Ilyenkor a gyerekek élményszerűen tanulnak, szélesítik tudásukat” – sorolja Bacsó Péter, az 
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iskola igazgatója. Szilva Mónika helyettes asszony hozzáteszi, érkezik hozzájuk Böde Péter 

vándor mesemondó, valamint a Mária Valéria híd jelenlegi hídőre. Lesz néptáncfoglalkozás a 

Pásztortűzzel, a kilencedikesek Grönlandra látogatnak Bokor Klára utazóval. Az osztályok 

részt vesznek az adventi készülődésen, ismerkednek a középkori gasztronómiával.   

 

„Ilyen arányú újraválasztásra még nem volt példa Komáromban” – megalakult 

az új képviselő-testület 
2022. november 24. –felvidek.ma, ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

agyományosan a Tiszti pavilonban tartotta Komárom város önkormányzata első alakuló 

ülését. Az ünnepi eseményen a város díszlobogóját követve a Klapka-indulóra vonult be a 

város vezetése, majd elhangzott a szlovák himnusz. Az ünnepi ülésen jelen voltak az egyházi 

méltóságok, a városi intézmények, szervezetek képviselői, illetve a komáromi lakosok. Az 

alakuló ülésen a városi választási bizottság ismertette a választások eredményét, majd átadta 

a megbízóleveleket a polgármesternek és a képviselőknek, akik ezt követően letették az esküt. 

A képviselő-testület az alábbi képviselőkből áll: Ondrej Gajdáč, Vetter János, Ruman Patrik, 

Bujna Zoltán, Bende Štefan, Szabó Csilla, Szayka Róbert, Ryšavý Baltazár, Filkóová Gabriela, 

Horváth Attila, Ipóth Szilárd, Vlček Erik (igazoltan hiányzott), Varga Tamás, Kovács Dávid, 

Keszegh Margit, Stubendek László, Szénássy Tímea, Kopják Angelika és Molnár Marian – ők 

mindannyian a Függetlenek Komáromért – 4KN csoport tagjai. Független képviselőként 

került be az új testületbe Feszty Zsolt és Korpás Péter képviselő. A Szövetség színeiben 

Andruskó Imre, Orosz Örs és Tárnok Magda kerültek be a komáromi képviselő-testületbe.   

 

Dráfi Mátyás: „zavarban vagyok, 80 éves még nem voltam” 
2022. november 24. –felvidek.ma 

A felvidéki magyar színjátszás ikonikus alakját, a 80 éves Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas 

színművészt köszöntötték tegnap este Komáromban. A város, a Jókai Színház és az Egressy 

Béni Városi Művelődési Központ szervezésében meghitt, könnyeket fakasztó, de sok 

nevetéssel is tűzdelt, derűs ünnepi műsorral köszönték meg a színművész eddigi munkáját. 

Keszegh Béla polgármester mellett jelen volt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága képviseletében Czimbalmosné Molnár Éva főosztályvezető, Gál Tamás, a 

Komáromi Jókai Színház igazgatója és a társulat, Czajlik József, a kassai Thália Színház 

igazgatója, Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, Becse Norbert, a Szövetség komáromi járási 

elnöke, Juhász György, a Selye János Egyetem rektora, Bárdos Gyula, a Csemadok országos 

elnöke, Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke, Mézes Rudolf, a SZMSZSZ elnöke, illetve 

családtagok, barátok és a művész tisztelői. Dráfi Mátyást Lakatos Róbert brácsaművész, az 

Egressy Béni VMK igazgatója köszöntötte, és „elhúzta” neki egyik szerepe, Tevje dalát. Ezt 

követően a Jókai Színház fiatal színművésze, Matusek Attila méltatta Dráfi Mátyás 

előadóművész, színházalapító, érdemes művész több mint hat évtizedes színészi pályáját és 

ismertette életrajzát.  
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A Szövetség a költségvetés-tervezet veszélyeire figyelmeztetett  
2022. november 24. –felvidek.ma, bumm.sk  

A 2023-as költségvetés-tervezet hiányosságaira mutatott rá mai pozsonyi sajtótájékoztatóján 

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, az oktatásüggyel kapcsolatos problémákra pedig Mózes 

Szabolcs figyelmeztetett. Forró Krisztián szerint ez a költségvetés-tervezet is jól mutatja, 

milyen állapotban van Szlovákia kormánya. Az elszalasztott lehetőségek költségvetése ez – 

mondta a pártelnök, aki arra is kitért, hogy rendkívül magas, 6,4 százalékos a költségvetési 

hiány. A költségvetésben nyoma sincs annak, hogy bármi is jutna a nemzeti kisebbségek 

jogainak bővítésére, erre – sajnos – ma Szlovákia kormánya részéről nincs politikai akarat. 

Ismét bebizonyosodott, hogy a nemzeti kisebbségek és a régiók nem jelentenek prioritást a 

kormány számára. A pártelnök figyelmeztetett arra is, hogy további nagy gondok 

jelentkezhetnek az egészségügy és az oktatásügy terén, de veszélybe kerülhet az 

önkormányzatok működése is. Mózes Szabolcs elmondta, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségével együtt vizsgálták meg a költségvetés oktatásügyi adatait. Szlovákiában 

alulfinanszírozott az oktatásügy, még a V4-es országok között is – mutatott rá az alelnök. 

Mindez olyan időszakban történik, amikor az energiaválság miatt további infláció 

veszélyezteti az országot. 

    
Új bejárati kaput kapott az Egység Művelődési Egyesület 
2022. november 24. – Magyarszo.rs 

Az elmúlt egy-másfél évben a nagykikindai Egység Művelődési Egyesület épületén 

folyamatosan folyt valamiféle felújítás. A sikeres pályázatoknak köszönhetően, amelyeket az 

Anyaországhoz, illetve a Magyar Nemzeti Tanácshoz nyújtottak be, teljesen új köntösbe 

öltöztették az épületet. A nemrég beállított új bejárati kapuval, melyre a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt.-nél pályáztak sikeresen, megkoronázták eddigi munkájukat, tudtuk meg Tóth 

Ramónától, az egyesület elnökétől. – Erre a célra valamivel több mint 200.000 dinárt 

hagytak jóvá egyesületünknek. Tavaly több mint 5,5 millió dinárt fektettünk be. A 

támogatások legnagyobb részét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosította, de a 

nagykikindai önkormányzattól is kaptunk egy egymillió dináros hozzájárulást az ablakok 

cseréjére. Ebből az összegből tizenhat nyílászárót sikerült kicserélnünk – kezdte el 

beszámolóját az elnöknő, majd kitért a legfontosabb rekonstrukciós munkálatokra is. 

 

Magyar József Magyarország új belgrádi nagykövete 
2022. november 24. – PannonRTV 

Hamarosan megérkezik állomáshelyére. Az 55 éves Magyar József 2020-tól 2022-ig volt az 

európai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Nagy tapasztalata van a balkáni 

országokkal: korábban volt szerb, macedón és horvát referens, több időszakban dolgozott a 

zágrábi nagykövetségen, majd horvátországi nagykövet is volt. Potápi Árpád János, magyar 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár Facebook-posztban kívánt jó munkát a leendő belgrádi 

nagykövetnek. Potápi Pirityiné Szabó Judittal, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
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Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetőjével fogadták a leendő belgrádi 

nagykövetet. Magyar József elődje Pintér Attila szeptember elején köszönt le. Ő nyolc éven át 

töltötte be a belgrádi nagyköveti tisztséget. 

   

Kovács Elvira: Fontos, hogy az EP képviselőinél nyitott fülekre találjunk 
2022. november 24. – PannonRTV 

Az ukrajnai háború kitörését követően megváltozott a világ, de Szerbia külpolitikájának az 

összehangolása az Európai Unióéval nem írhatja teljesen felül és nem rekesztheti meg a 

csatlakozási folyamatot. Ezt írta Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági 

parlamenti képviselője, a Szerbiai Parlament alelnöke a Facebookon. A politikus 

Strasbourgban a stabilizációs és társulási egyezmény megvalósításával foglalkozó vegyes 

bizottság ülésén vesz részt. A bejegyzésében leszögezte: „fontos, hogy az Európai Parlament 

képviselőinél nyitott fülekre találjunk, mert ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy ők a 

legkritikusabbak a bővítést illetően, és nem igazán értik meg Szerbia specifikus helyzetét”. 

Kovács Elvira arra is felhívta a figyelmet, hogy a csatlakozási folyamat mellett felszólalásában 

kitért a november 13-i nemzeti tanácsi választásokra is. 

 

Új irodalmi műsorral jelentkezik vasárnaptól a Szabadkai Magyar Rádió 
2022. november 24. – PannonRTV 

Az Olvasónapló szerkesztő-műsorvezetője Bencsik István lesz, aki maga is évek óta szaval, és 

aktív tagja az Életjel Csáth Géza Művészetbaráti Körnek. Mint azt elmondta, az 

összeállításokban hétről hétre sokrétűen foglalkozik majd a magyar költészettel, prózával, a 

mese- és mondavilággal. Az első műsor, amelyben Ács Károly Advent című verse is szerepel, 

most vasárnap, november 27-én lesz hallható reggel 8 óra 15 perctől a 107,1 MHz-en. 

   

Elkészült a tározó és az odavezető út is 
2022. november 24. – Magyarszo.rs 

Elkészült a kishegyesi tározó, jöhet bele a víz. Kishegyes és Szeghegy között, az úgynevezett 

Potok határrészben kialakították a mesterséges tó medrét, amely több mint félmillió 

köbméternyi, öntözésre használható víz tárolására alkalmas. Egy nagy, átfogó, 

öntözőrendszerek kiépítésére vonatkozó, valamint új öntözési lehetőségeket teremtő projekt 

keretében elkészült a kishegyesi község területén, a szeghegyi kataszteri község területén 

található, Kishegyes és Szeghegy közötti határrészen a tározó. A jelentős beruházás 

eredményeképpen gátat emeltek, megépítették a szükséges infrastruktúrákat, a tölcsért és 

más szükséges tereptárgyakat, valamint megtörtént a szivattyúk telepítése. A napokban pedig 

az odavezető útvonalat is kiaszfaltozták. A gát most már Szeghegy északi részéről a 

szeméttelep bejárata előtt elhaladva, szilárd burkolattal ellátott úton keresztül érhető el. A 

bejelentések szerint hamarosan megkezdődhet a tározó feltöltése is.  
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Az aracsi kő Óbecsén 
2022. november 24. – PannonRTV 

Az aracsi romtemplomot és az aracsi kő másolatát bemutató kiállítás nyílt szerdán este az 

óbecsei Városi Múzeumban. A tárlat ideje alatt az intézmény és a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet munkatársai műhelymunkákat is szerveznek majd diákoknak. A 13. 

század első harmadában Törökbecse határában épült aracsi pusztatemplomnál végzett 1896-

os ásatások során került elő az a domborműves kőlap, amely aracsi kő néven vált ismertté, és 

amelynek eredetijét a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. Az óbecsei Városi 

Múzeumban a kő másolata mellett az aracsi romtemplom történetét is megismerhetik a 

látogatók. 

  

Migránsok lövöldöztek Horgos központjában 
2022. november 24. – Vajma.info, PannonRTV 

Csütörtök délután Horgos központjában migránsok csoportja verekedett össze, majd a kora 

esti órákban a viszály folytatódott, több lövést is lehetett hallani a falu központjában az 

egészségház és az óvoda előtt. Nem hivatalos jelentések szerint az Akácfa és a Kertész utcákat 

lezárták, ahol rendőrségi akció folyik. Ezek a Kamarási erdő közelében találhatóak. A 

szomszédos egykori Bácska birtokon mintegy 300 migráns tanyázik. Közben lövéseket 

lehetett hallani este fél 10 tájban a labdarúgó pálya környékéről is, ami a falu másik felén van. 

A falu központjában a lövöldözésről videofelvétel készült. Ezen az látszik, hogy a lövések 

eldördülése után többen futni kezdenek a falu központjából a Bartók Béla utcán. 

 

November 25-e tartományi jelentőségű nap Vajdaságban 
2022. november 25. – PannonRTV 

104 évvel ezelőtt ezen a napon tartották a nagy nemzetgyűlést Újvidéken a Sloboda 

szállodában, amikor döntés született Bácska, Bánát és Baranya Szerb Királysághoz való 

csatolásáról. A vajdasági képviselőház november 25-ét 2018-ban jelölte meg Vajdaság jeles 

dátumaként. Egyébként a tartományi jelentőségű különböző dátumok egyike, augusztus 20-a 

is, a magyar államalapítás ünnepe, Szent István napja. 

       
ORFK: több mint kilencezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. november 25. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4589-en léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 4533-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t. A 

beléptetettek közül a rendőrség 127 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal csütörtökön 68 ember, köztük 31 gyermek 

érkezett Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 
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Kárpátaljai és felvidéki pedagógusok találkoznak hétvégén Sátoraljaújhelyen 
2202. november 24. – karpatalja.ma 

A Rákóczi Szövetség találkozóinak őszi sorozatában a következő hétvégén – november 25-27. 

között – kárpátaljai és kelet-felvidéki óvónők és tanítók találkoznak. A sátoraljaújhelyi 

Rákóczi Táborba Kárpátaljáról 60-an, a Felvidék keleti részéről 90-en érkeznek. A Rákóczi 

Szövetség idén ősszel többszáz külhoni magyar óvónőnek és tanítónak szervezett hétvégi 

találkozókat azzal a céllal, hogy kifejezze az óvónők és tanítók iránti megbecsülését, különös 

tekintettel a magyar iskolaválasztásban betöltött meghatározó szerepükre.    

 

Öt hónap alatt közel 2 000 autót vámoltak le Kárpátalján 
2202. november 24. – karpatalja.ma 

Az elmúlt 5 hónapban 1 447 külföldön vásárolt járművet vámoltak le Kárpátalján – tudatta 

november 24-én a Zakarpattya Online internetes hírportál. A külföldi autók után az állami 

költségvetés közel 148,5 millió hrivnyával gazdagodott.    

 

Influenza elleni védőoltásokat kapott Kárpátalja 
2202. november 24. – karpatalja.ma 

Elkezdődött a járványszezon megyénkben. Az epidemiológusok elmondták, hogy a betegek 

száma még nem érte el a járványküszöböt Kárpátalján, azonban számítani kell rá. Miroszlav 

Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal helyettes vezetője elmondta, 

hogy influenza elleni védőoltásokat kaptak. Kétféle vakcina közül választhatnak a lakosok: 

VAXIGRIP és JCI FLU 5410-es oltás érkezett. Az elsőből 5 410, a másodikból 3 800 adag, 

melyeket már el is osztottunk a régió egészségügyi intézményei között – mondta el Miroszlav 

Bileckij.   

 

Kárpátalján három határátkelő ideiglenesen leállt 
2202. november 24. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Átmenetileg zárva tartanak Kárpátalján a magyar és román határon lévő átkelők. Erről az 

Ukrajna-Nyugati Határszolgálat Nyugati Regionális Osztálya tájékoztat. A Magyarországra és 

Romániába tartó állampolgárok tájékoztatására közölték, hogy áramhiány miatt a személy- és 

járműnyilvántartás a román határon lévő aknaszlatinai, valamint a magyar határon lévő 

kaszonyi és haranglábi ellenőrző pontokon ideiglenesen nem működik. 

 

Laptopokat adott át a Lemberg megyei iskoláknak a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet 
2022. november 24. – karpat.in.ua 

November 23-án 100 darab laptopot adott át a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a 

Lemberg megyei iskoláknak. Összesen 31 oktatási intézmény vehetett át laptopokat. „Több 

mint 1300 iskola van a megyénkben. 100 laptop kevésnek tűnik, de a mai valóságban ez 

jelentős segítség. Az orosz agresszió, az energiarendszer instabil működése közepette 
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fontosnak tartom oktatási intézményeink ilyen jellegű támogatását. Köszönjük külföldi 

partnereinknek, hogy támogatják az ukránokat ebben a nehéz időszakban” – közölte Roman 

Kokotajlo, a Lembergi Megyei Tanács ügyintézője. 

 

A város 31 évvel ezelőtti ostromának magyar áldozataira emlékeztek 

Vukováron 
2022. november 24. – Kepesujsag.com 

Múlt szerdán a vukovári emléktemetőben, majd az ovčarai vesztőhelynél a város elestének a 

31. évfordulóján a Vukovári Magyarok Egyesülete és a velük közösen emlékezők lerótták 

tiszteletüket és kegyeletüket a hősies harc, illetve az azt követő öldöklés magyar áldozatai 

előtt is. November gyászos hónap a horvátországi emberek számára, a honvédő háború 

szörnyűségei ugyanis 1991-ben ebben a hónapban öltötték a legnagyobb méreteket. Ekkor 

esett el 87 napnyi kemény ostrom után a Duna jobb partján elterülő Vukovár is. A három 

hónapig tartó ostrom lekötötte az ellenséges erőket, így másutt meg lehetett szervezni a 

védelmet, úgyhogy az ország belsejébe már nem tudtak behatolni a szerb csapatok. De 

mindezért Vukovár nagy árat fizetett, több mint másfélezer ember vesztette életét. Az elesett 

honvédők számára külön temetőt hoztak létre. A fekete és szürke márványból készült 

egyensírok az emberi kegyetlenség és gonoszság mementójaként sorakoznak a temetőben. 

 

Báli hangulatban zárult a Fiumei Magyar Napok rendezvény 
2022. november 24. – Kepesujsag.com 

Filmvetítés, képkiállítás, szentmise és bál. Mindez a magyar nyelv és kultúra megőrzése és 

bemutatása jegyében. Ilyen programelemekkel zajlott a sorrendben 6. Fiumei Magyar Napok, 

amely a HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének egyik kiemelt rendezvénye. A 

fiumei rendezvénysorozat célja, hogy a tengerparti kikötőváros horvát és más nemzetiségű 

lakosaihoz közelebb vigyék a magyar kultúrát és hagyományokat. 

   

A szórvány napja Vukováron 
2022. november 24. – Kepesujsag.com  

A magyar Országgyűlés 2015-ben november 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 

születésének és halálának napját a magyar szórvány napjává nyilvánította. Ezt a napot 

Vukováron is megünnepelték, ahol Bódi Viktória, a Petőfi-program ösztöndíjasa előadását 

hallgathatták meg a Vukovári Magyarok Egyesületének tagjai. A szórványban élő magyar 

kisebbség a többségi nemzethez képest hátrányos nyelvi, oktatási helyzetben van, ki van téve 

az asszimilációnak és az elvándorlásnak. A népességfogyás legnagyobb arányban a 

szórványban mutatkozik meg, ezért a szórványközösségek számára rendkívül fontos a 

hagyományápolás, a kultúra átadása és az utánpótlás-nevelés. A magyar kormány kiemelt 

figyelmet fordít a szórványmagyar közösségek megerősítésére, támogatására. Kifejezetten a 

szórványközösségek támogatására hozta létre 2015-ben a Petőfi Sándor-programot, amelynek 
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során népművelői vénával rendelkező ösztöndíjasokat küldenek a szórványban működő 

magyar szervezetekhez.  

 

Kisebbségi egyesületek találkozója Verőcén 
2022. november 24. – Kepesujsag.com 

A Verőce-Dráva Mente Megyei Magyarok Közössége szervezésében szombaton került sor a 

kisebbségi egyesületek találkozójára, amelyen a régió nemzetiségi egyesületei mutatták be 

hagyományőrző tevékenységüket. Verőcén (Virovitica) és környékén egykor szép számban 

éltek nemzettársaink, mára viszont a helyi magyar közösség pár száz főre zsugorodott. Őket 

szándékozik összefogni a Verőce-Dráva Mente Megyei Magyarok Közössége; az egyesületben 

aktívan őrzik hagyományainkat és ápolják magyarságtudatukat. 

   

A csúzai HMDK-alapszervezet saját otthonaként tekint a Kossuth-házra 
2022. november 24. – Kepesujsag.com 

A HMDK csúzai alapszervezete a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően tudja 

felújíttatni a Kossuth-ház verandájának mennyezetét. Az egyesület a legtöbb programját 

ebben a közösségi épületben rendezi, amely székhelyeként is szolgál. A HMDK 2019 tavaszán 

vásárolta meg a falusi családi házat és bocsátotta a helyi civil szervezetek rendelkezésére. A 

közösségi épületet azóta mindenki Kossuth-házként ismeri. Az ingatlanon az elmúlt években 

számos fejlesztésre került sor a HMDK-nak köszönhetően. Az istállóból rendezvénytermet 

alakítottak ki, parkoló épült, megszépült az udvar, és a szobák is új berendezést kaptak. Tánc- 

és színjátszópróbák, kulturális és szórakoztató programok zajlanak itt folyamatosan. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 24. – Kossuth Rádió 

 

A MÁÉRT zárónyilatkozata is rögzíti: elvárják a szlovák kormánytól, hogy teljesítse a 

kormányprogramban a magyar közösség jogbővítésére vonatkozó ígéreteit. A legfontosabb 

megoldásra váró feladatok között van a kettős állampolgárság kérdésének megnyugtató 

rendezése, illetve a Beneš-dekrétumokra hivatkozó utólagos vagyonelkobzások leállítása - 

fogalmazta meg az ülés után Forró Krisztián, a Szövetség elnöke. Ez utóbbi kérdés kapcsán 

kérdeztük Csáky Pál volt európai parlamenti képviselőt. 

 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

https://kepesujsag.com/kisebbsegi-egyesuletek-talalkozoja-verocen/
https://kepesujsag.com/a-csuzai-hmdk-alapszervezet-sajat-otthonakent-tekint-a-kossuth-hazra/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 25. 

 

 

"A kürtőskalácstól a normalitásig, avagy miről szól(jon) az együttélés?" címmel tartanak 

konferenciát holnap  Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-

termében. A meghívott előadók és a konferencia résztvevői arra keresik a választ, hogy az 

egyre gyakoribbá váló, állampolitikává emelt, magyarellenes megnyilvánulások sorozatában 

milyen lehetőség nyílik a normalitás és a valós párbeszéd kialakítására, valamint a békés 

együttélés feltételeinek biztosítására. Sándor Krisztina főszervezővel beszélgettünk a 

konferencia időszerűségéről. 

 

 

Kutatások, elemzések, háttéranyagok, publikációk, konferenciák, no és az oktatás. Ez távirati 

stílusban a Nemzetpolitikai Kutatóintézet elmúlt 10 éve. A 2011-ben alapított intézet tavaly a 

corona-vírus járvány miatt nem ünnepelhetett, szerdán fújták el a születésnapi torta 10 

gyertyáját. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkája jelentősen hozzájárult a nemzetpolitikai 

államtitkárság eredményeihez – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára. Potápi Árpás János államtitkárral és Kántor Zoltán igazgatóval az ünnepség 

előtt beszélgettünk. Elsőként az államtitkárt halljuk.  

 

 

Befektetési lehetőségek a határ  menti régióban címmel szerveztek magyarországi és 

vajdasági vállalkozók számára konferenciát Horgoson. A társszervező Lakitelek volt. Számos 

területen van lehetőség befektetésre és együttműködésre, például a mezőgazdaság mellett az 

energiatermelés terén is. Elsőként Molnár Csaba magyarországi vállalkozót kérdeztük.  

 

Ady Endre születésének 145. évfordulója alkalmából felavatták az Emlékmúzeum megújult 

névtábláját a költő szülőfalujában, Érmindszenten. A névtábla L. Simon László 

kezdeményezésére és támogatásával újult meg. Látva a régi tábla megkopottságát újat 

készíttetett, mert úgy érezte, hogy ez méltó a költő hagyatékához. A Kárpát-medencei 

Művészeti Népfőiskola által szervezett eseményen a debreceni Szent József gimnázium 

diákjai tartottak előadást a helyi református templomban. Összeállításunk a táblaavató 

ünnepségen készült.   

 

Székelyudvarhelyen  másodszor rendezik meg a Könyvünnepet. Az előttünk álló hétvégén 

anyaországi és helyi írókkal-költőkkel találkozhatnak az érdeklődők. A szervezők azt remélik, 

hogy egyre többen, akár nem rendszeres olvasók is kedvet kapnak az esemény révén, hogy a 

jövőben gyakrabban elmerüljenek a betűk, történetek birodalmában. 


