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Nyomtatott és online sajtó 
 

      

Orbán Viktor: több kihívás éri Európát, de Magyarország nem hagyja magát 
2022. november 26. – MTI, Hirado.hu, HírTV, Mandiner, Demokrata, Index.hu, Ripost, 

Telex.hu, Origo.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Kereszténydemokrata Internacionálé (CDI) alelnöke 

szombaton videókonferencia keretében részt vett a jobboldali világszervezet Panamavárosban 

zajló vezetőségi ülésén - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. 

Európai politikai helyzetértékelésében elmondta: a földrészt többfajta kihívás éri egyidejűleg, 

az ukrajnai háború és a nyomában járó gazdasági válság, az illegális és egyre erőszakosabb 

migráció, valamint a nyugati neomarxista ideológia terjedése. A háborúról szólva Orbán Viktor 

elmondta: Európa egységes a célok tekintetében, a legfontosabb az, hogy Oroszország ne 

jelentsen veszélyt Európa biztonságára, és ehhez szükség van egy szuverén Ukrajnára. Az 

eszközök, különösen a szankciók kapcsán azonban eltérnek a vélemények - fejtette ki, 

hozzátéve: ezek a viták továbbra is velünk maradnak. A gazdasági kérdésekkel kapcsolatban a 

kormányfő kiemelte: a rövidtávú célkitűzés a recesszió elkerülése. Közép-Európa 

gazdaságainak szerinte sikerülni fog, ugyanakkor a háború és a brüsszeli szankciók miatt 

megemelkedett energiaárak ezt nagyon megnehezítik. 

 

Novák Katalin: a szükséget szenvedők mindig számíthatnak a magyarokra 
2022. november 26. – MTI, Magyar Nemzet, Hirado.hu, HírTV, Demokrata, Mandiner, 

Index.hu 

A szükséget szenvedők mindig számíthatnak a magyarokra, ezért jöttem ma Kijevbe és ezért 

támogatjuk a Gabona Ukrajnából elnevezésű kezdeményezést is - mondta el Novák Katalin 

köztársasági elnök szombaton Kijevben, ahová Voldomir Zelenszkij ukrán elnök meghívására 

érkezett. Az államfő a Grain from Ukraine (Gabona Ukrajnából) programban részvételre kapott 

meghívást. A holodomor 90. évfordulóján elindított humanitárius program keretet teremt 

arra, hogy ukrán élelmiszereket szállítsanak az éhezés által leginkább sújtott afrikai és ázsiai 

országokba. Novák Katalin hangsúlyozta: Ukrajnával szomszédos ország elnökeként a béke és 

a stabilitás alapvető fontosságú számára. Emlékeztetett arra, hogy az 1932/1933-as nagy 

éhínség borzalmas volt és mi, magyarok nemcsak tudatában vagyunk ennek, hanem azon kevés 

nemzetek közé tartozunk, amelyek megemlékeznek a tragédiáról. Így teszünk többek között 

Budapest szívében, az Erzsébet hídnál található holodomor emlékműnél is és az Országgyűlés 

is megemlékezik az 1932/33-as évek eseményeiről - közölte. Az államfő leszögezte: 

Magyarország és Ukrajna szomszédok, a szomszédunk számíthat a segítségünkre, és ez így is 

marad. Reményének adott hangot, hogy míg 2022 a háború éve volt, addig 2023 a béke éve 

lesz. 
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https://www.origo.hu/itthon/20221126-orban-viktortobb-kihivas-eri-europat-de-magyarorszag-nem-hagyja-magat.html
https://www.origo.hu/itthon/20221126-novak-katalin-ukrajna-kijev.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 28. 

. 

 

Novák Katalin: itt van velem lélekben tizenötmillió magyar ember 
2022. november 27. – MTI, hirado.hu, Ripost, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, 

Index.hu 

Itt van velem lélekben tizenötmillió magyar ember - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági 

elnök kárpátaljai látogatásának első helyszínén, a beregszászi református templomban tartott 

adventi ünnepi istentiszteleten és kijelentette, hogy kiváltságként éli meg, hogy a kárpátaljai 

magyarokkal közösen gyújthatja meg az adventi koszorú első gyertyáját. A köztársasági elnök 

együtt imádkozott a beregszászi református gyülekezet tagjaival az advent első vasárnapján 

tartott ünnepi istentiszteleten, amelyen Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház 

püspöke hirdetett igét. Köszöntőjében Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy legutóbb 

márciusban, a háború kitörését követő napokban ugyanebben a templomban hetven 

református lelkésszel közösen imádkoztak a mielőbbi békéért. Most "lélekben itt van 

tizenötmillió magyar ember Magyarországról és a Kárpát-medence minden részéről és a 

diaszpórából" - fogalmazott. Novák Katalin arról biztosította a jelenlévőket, hogy "együtt 

vagyunk és együtt leszünk, legyen bármilyen nehéz is az élet Kárpátalján, legyen bármilyen 

nehéz, kihívásokkal teli magyarnak lenni". Az államfő kiemelte, hogy kilenc hónapja tart a 

háború, amennyi idő alatt egy új emberélet kifejlődik. De látjuk, hogy kilenc hónap alatt 

rengeteg mindent le lehet rombolni, tönkre lehet tenni - mondta. 

 

Novák Katalin: legyen békés jövő a magyaroknak is Kárpátalján! 
2022. november 27. – MTI, hirado.hu, origo.hu, M1, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Legyen béke! Legyen békés jövő a magyaroknak is Kárpátalján! - jelentette ki Novák Katalin 

köztársasági elnök a beregszászi járási Csepében, ahol vasárnap ünnepélyesen átadták a 

Tulipán Tanoda épületét, ahol a gyerekek ápolhatják a népi hagyományokat, népzenei és 

néptáncoktatásban részesülhetnek. Novák Katalin kifejtette, hogy "azért kell ez a hely, hogy 

megtanulják a legkisebbek is közös kultúránknak a kincseit, hogy aztán ők is tovább tudják 

majd adni a gyerekeiknek". A köztársasági elnök aláhúzta, hogy az Ukrajnában dúló háború 

ellenére, amikor az intézmények általában bezárnak, Kárpátalján ennek az ellenkezője 

történik. A kárpátaljai magyarok tudják, mit jelent túlélni, mit jelent küzdeni, de "nem csak 

túlélni kell - élni kell" - mondta Novák Katalin. "Ez az intézmény a bizonyítéka annak, hogy 

van, hogy lesz magyar jövő itt, Kárpátalján is" - fogalmazott az államfő, hozzáfűzve, hogy ehhez 

most és a jövőben is számíthatnak Magyarország támogatására az ott élők. 

 

Szijjártó: újabb szankciós csomag helyett békét kell teremtenünk 
2022. november 26. – MTI, Index.hu, Hirado.hu, HírTV, Mandiner, Demokrata, Ripost 

Ukrajna közvetlen szomszédja vagyunk, a háború hatásai ránk nézve azonnaliak és súlyosak, 

újabb szankciós csomag helyett békét kell teremtenünk - jelentette ki Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter a France24 csatorna Talking Europe című politikai 

műsorában. A tárcavezető a hivatalos Facebook-oldalára feltöltött interjúban beszámol 

egyebek mellett arról, hogy már egymillió menekültet engedtünk be Ukrajnából, az infláció az 

egekbe szökött, tavaly 7 milliárd eurót fizettünk az importált energiáért, míg az idén már 19 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/11/27/novak-katalin-legyen-bekes-jovo-a-magyaroknak-is-karpataljan
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milliárdot. Hozzátette, hogy kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Arra 

a kérdésre, hogy Magyarország megvétózza-e a kilencedik szankciós csomagot, amelyet az 

orosz olajra vonatkozó korlátozással egy időben akarnak bevezetni, Szijjártó Péter azt mondta: 

még semmilyen javaslat nincs az asztalon. Kijelentette: az energiakérdésre mindig fizikai 

kérdésként gondoltunk, aminek semmi köze az ideológiai, politikai megközelítéshez. Az, hogy 

együttműködünk Oroszországgal energiakérdésekben, nem a politikai ízlésünk vagy 

szórakozásból van, hanem az infrastruktúra adottságai miatt a régióban. 

 

Szijjártó Péter: elfogadhatatlan a magyar vállalatok ukrajnai működésének 

ellehetetlenítése 
2022. november 25. – MTI, Origo, TV2, Ripost, kiszo.net 

Elfogadhatatlan, hogy miközben Magyarország mindent megtesz Ukrajna támogatása 

érdekében, több magyar vállalatot is ellehetetlenítenek a szomszédos országban pusztán azért, 

mert Oroszországban is jelen vannak - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter pénteken Brüsszelben. A tárcavezető a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó 

európai uniós miniszterek tanácsülését követő sajtótájékoztatóján sérelmezte, hogy a 

Richternek számos termékét kitiltották az ukrán piacról, az Egis esetében is megindították ezt 

az eljárást, valamint egyesek bojkottra szólítottak fel a Mollal szemben. "Ezek a cégek teljesen 

törvényesen működnek, semmifajta jogszabályt nem sértettek meg, működésük szabályos, 

egyetlen 'bűnük', hogy mivel nemzetközi vállalatok, ezért Oroszországban is van jelenlétük" - 

hangsúlyozta. Hozzátette: utóbbi ugyanakkor semmilyen nemzetközi jogszabályt nem sért, 

hiszen a részvétel a gyógyszeriparban és az energiaágazatban nem ütközik szankciós 

rendelkezésekbe. "Ezért elvárjuk az Európai Uniótól, hogy lépjen fel az ukrán hatóságoknál 

annak érdekében, hogy EU-s tagországból érkező vállalatokat ne lehetetlenítsenek el" - húzta 

alá.  

 

Új óvoda alapkövét tette le Tusnádfürdőn Potápi Árpád 
2022. november 25. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu 

Magyar állami támogatással felépítendő új óvoda alapkövét tette le péntek délután 

Tusnádfürdőn Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 

Az esemény előtt az MTI kérdésére telefonon elmondta: korábban a magyar állam képviselői 

elmondták, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben nem indítanak új beruházásokat 

Erdélyben, ez azonban nem minősül új beruházásnak, hiszen az erre szánt forrásokat már 

korábban biztosították a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ). A 

pedagógusszövetség telket vásárolt, megterveztette az épületet, és beszerezte a felépítéséhez 

szükséges engedélyeket. Hozzátette: ilyenformán a magyar államnak nem kell már több forrást 

biztosítania a tusnádfürdői óvoda felépítéséhez. Az államtitkár megjegyezte: ha már a 

fürdőváros évről-évre vendégül látja a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort 

(Tusványos), és a magyar nemzetpolitika fontos helyszínévé vált, a magyar államnak más 

területen is támogatnia kell a település fejlődését. „Az elmúlt időszak eredményei azt 

bizonyítják, hogy ha összefogásra vagyunk képesek, akkor minden célt amit magunk elé 
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https://kiszo.net/2022/11/25/szijjarto-peter-hagyjanak-fel-a-magyar-cegek-vegzalasaval-ukrajnaban/
https://kiszo.net/2022/11/25/szijjarto-peter-hagyjanak-fel-a-magyar-cegek-vegzalasaval-ukrajnaban/
https://maszol.ro/belfold/Uj-ovoda-alapkovet-tette-le-Tusnadfurdon-Potapi-Arpad


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 28. 

. 

 

kitűzünk, meg tudunk valósítani. Nem kell kishitűnek lenni és megijedni, ha valami nehézség 

jön, mert nehézségek mindig voltak” - nyilatkozta a politikus. 

 

Potápi: a ló szeretete hozzátartozik a magyar, a székely identitáshoz 
2022. november 25. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu, Demokrata, gondola.hu 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, valamint a 

három székely megye önkormányzati vezetői a Harmadik Székelyföldi Lovasfórumon mondtak 

beszédet pénteken, a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A lovasfórum az Erdélyi Lovas 

Programot zárta, amelynek keretében a Nemzetpolitikai Államtitkárság az év folyamán közel 

220 millió forinttal támogatott 80 erdélyi lovas egyesületet. Támogatásban részesültek 

lovasterápiával, lovassporttal, lovas hagyományőrzéssel, fogatsporttal foglalkozó egyesületek 

egyaránt. Felszólalásában Potápi Árpád János elmondta: a lovas program nemcsak a 

lótartásról szól, hanem hozzájárul az identitás megőrzéséhez és megerősítéséhez, ezért 

olyanokat is megszólít, akik lehet, hogy nem foglalkoztak a lovakkal, akinek a sport sem fontos, 

de látják, hogy ez a magyar identitás fontos eleme.  

 

Teljesen megújult a kászonjakabfalvi óvodát is magába foglaló tanintézet 
2022. november 25. – szekelyhon.ro 

Korszerűen felújított iskolaépületben kezdhették meg az idei tanévet a kászonjakabfalvi 

gyermekek. Az elemi iskolát és az óvodát magába foglaló tanintézet felújításának ünnepélyes 

átadóját pénteken tartották. A beruházást a magyar kormány támogatta. Az átadó ünnepségen 

jelen volt Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is. 

Mint ünnepi beszédében kiemelte: több mint 110 éves épület felújításáról van szó, amelyet 

annak idején a magyar kormány segítségével építettek itt Kászonban, Kelet-Erdélyben, 

Székelyföldnek az egyik legeldugottabb vidékén. „Az itteni emberek kiállásának, helytállásának 

köszönhetően a magyarság, székelység megmaradt ezen a tájon, és azzal, hogy óvodákat, 

iskolákat újítanak fel, azzal, hogy templomokat újítanak, újítunk fel közös erővel, vagy akár 

újakat építenek, ez azt bizonyítja, hogy az itt élő magyarság itt jövőt képzel el magának és 

szülőföldjén, Erdélyben, Székelyföldön akar boldogulni.” – fogalmazott Potápi.  

 

Szilágyi Péter: kötelességünk a cselekvő szolidaritás kinyilvánítása és a segítség 

nyújtása 
2022. november 26. – MTI, Hirado.hu, Karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Munkácsy 

Mihály Magyar Házban Matl Péter Po pjaty, Ötösével című kiállításának megnyitóján 

kijelentette, hogy az elmúlt eseményeknél az emlékezés, a jelen nehéz valóságánál pedig a 

cselekvő szolidaritás kinyilvánítása és a segítség nyújtása a kötelességünk. Matl Péter 

Munkácsy-díjas képzőművész tárlata annak a több tízezer kárpátaljai magyarnak és németnek 

állít emléket, akiket 1944 novemberében sztálini lágerekbe hurcoltak el kényszermunkára. 

Köszöntő beszédében Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára - párhuzamot vonva a 78 évvel ezelőtti események és a jelen nehézségei között - 
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https://maszol.ro/belfold/Potapi-a-lo-szeretete-hozzatartozik-a-magyar-a-szekely-identitashoz
https://szekelyhon.ro/aktualis/kivul-belul-teljesen-megujult-a-kaszonjakabfalvi-ovodat-is-magaba-foglalo-tanintezet
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/11/26/szilagyi-peter-kotelessegunk-a-cselekvo-szolidaritas-kinyilvanitasa-es-a-segitseg-nyujtasa
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/11/26/szilagyi-peter-kotelessegunk-a-cselekvo-szolidaritas-kinyilvanitasa-es-a-segitseg-nyujtasa
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úgy fogalmazott, hogy "az elmúlt eseményeknél az emlékezés, a nem feledés, a megőrzés az, 

ami kötelességünk. A jelen nehéz valóságánál pedig a cselekvő szolidaritás kinyilvánítása és a 

segítség nyújtása." Szilágyi Péter aláhúzta, hogy "a nehézségekben Magyarország 

felelősségvállalása minden egyes magyar emberért fokozott mértékben kell, hogy 

megjelenjen". 

 

Szilágyi Péter: ma szobrot állítani vagy szobrot dönteni hitvallás 
2022. november 27. – MTI, Hirado.hu, 

Ma szobrot állítani vagy szobrot dönteni hitvallás; a szoborállítás egy közösség és egy kultúra 

megtestesült életjele, míg a szobordöntés a rombolást hirdeti - jelentette ki vasárnap Szilágyi 

Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Beregszentmiklósi 

Szoborpark Alkotóház épületének átadásán. "A rombolás lehet indokolt, ahogy 1956-ban a 

Sztálin szobor ledöntése volt, de lehet provokáció is, ahogy ez Munkácson történt közel egy 

hónapja" - utalt a munkácsi turul szobor eltávolítására a politikus. Szilágyi szerint a most 

átadott alkotóház kettős szerepet tölt be: gyűjti a magyarság életjelét hordozó szobrokat, 

továbbá teret kínál annak, hogy mindenféle alkotásban utat találjon magának a kortárs kultúra 

művészi igényű ága. "Az itt született alkotások segíteni fogják, hogy a helyi magyarság 

egyetemes érvénnyel örökítse meg értékítéletét és üzenetét a jelennek és az utókornak" - 

hangoztatta a helyettes államtitkár. Nagyon fontos ennek a kultúrának az éltetése olyan időben, 

amikor sok szempontból beszűkülnek a lehetőségek - mondta a politikus. "Ilyen időkben a 

kultúra a magyarság mentsvára" - szögezte le Szilágyi Péter. 

 

Erdélyi gyógyszerészek vehettek át magyarországi szakgyógyszerészi 

bizonyítványt Székelyudvarhelyen 
2022. november 26. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Erdélyi gyógyszerészek vehettek át szakgyógyszerészi bizonyítványt szombaton 

Székelyudvarhelyen a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a budapesti Semmelweis 

Orvostudományi Egyetem, valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamara közös hároméves 

képzése végén. A 2019-ben kezdődött gyógyszertár-üzemeltetés, -vezetés, valamint 

gyógyszerészi gondozás szakképesítésre 42 erdélyi gyógyszerész iratkozott be, a 36 hónapos 

képzés végén 34-en tettek sikeres záróvizsgát. A végzősöket a diplomaosztó rendezvényen Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott is köszöntötte. Elmondta: az egyéni karrierépítést segítették 

azzal, hogy magyarországi segítséggel lehetővé tették, hogy a szülőföldön maradva, magyar 

nyelven folytathassanak posztgraduális tanulmányokat. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet elnöke, Udvarhely korábbi polgármestere azt hangsúlyozta: a 

Székelyudvarhelyen szerzett szakgyógyszerészi bizonyítványok egyben tisztelgést jelentenek a 

város nagy gyógyszerészdinasztiái előtt, ugyanakkor elismerést jelentenek a szolgálatot 

végzőknek, és biztatást a jövőnek. 
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Teljes arzenálját felvonultatná december elsején Csíkszeredában a román 

hadsereg, francia erősítés is lesz 
2022. november 25. – Krónika, szekelyhon.ro 

Minden eddiginél nagyobb szabású ünnepséggel készülnek a hatóságok a román nemzeti 

ünnepre Csíkszeredában: idén először katonai repülőgépeket és helikoptereket is 

„felvonultatnak”. A harci arzenálnak akár erőfitogtatásként is felfogható bemutatójára azonban 

csak jó idő esetén kerülhet sor, amennyiben a csíki köd megengedi. Az Agerpres beszámolója 

szerint akárcsak más években, az ünnepség idén is az Ismeretlen katona szobránál kezdődik, 

ahol a tisztelgés után elhangzik majd a román himnusz, illetve vallási szertartásra és 

koszorúzásra kerül sor. Este újabb felvonulás lesz, ezúttal a város fő sugárútján haladva, 

fáklyásmenetben búcsúznak a székelyföldi város lakóitól a román nemzeti ünnepre érkezett 

katonák, hatóságiak. Petres Sándor prefektus a december elsejei ünnepségek kapcsán 

elmondta, hogy több Hargita megyei településen román népzenei műsor lesz, november 29-én 

például Csíkszeredában is így emlékeznek a Nagy-Egyesülésre. A megyeközpont mellett 

Székelyudvarhelyen is lesz katonai felvonulás és egyházi szertartás és a román katonák sírját is 

megkoszorúzzák a városi temetőben, este Monica Anghel korábban népszerű román énekesnő 

ad koncertet a székely anyavárosban. 

 

Erdély legrégebbi tetőszerkezetét azonosították Magyarvistán 
2022. november 25. – maszol.ro 

Erdély vélhetően legrégibb máig fennmaradt tetőszerkezetét azonosította a kalotaszegi 

Magyarvista református templomában a Teleki László Alapítvány. A tető-, illetve 

födémszerkezet felfedezése a templom rendkívül értékes falképeinek kutatásában is új 

eredményeket hozhat. A csütörtöki sajtótájékoztatón jelen volt Perényi Lóránt, az Építési és 

Beruházási Minisztérium építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkára, dr. Diószegi 

László, a Teleki László Alapítvány igazgatója. A magyarvistai felfedezésről Kiss Lóránd 

restaurátor, Weisz Attila művészettörténész és Tóth Boglárka dendrokronológus szakértő, 

valamint Csók Zsolt régész számolt be. Perényi Lóránt tájékoztatásából kiderült, hogy a 

református templom faszerkezetének évgyűrűit vizsgáló Teleki László Alapítvány 

megállapította, a templomhajó egykori famennyezete és tetőszerkezete, valamint az azokat 

alátámasztó oszlop és mestergerenda 1330-ban épült, így Erdély máig fennmaradt legrégibb 

tető-, illetve födémszerkezetéről van szó. A dendrokronológiai vizsgálatok során 

bebizonyosodott, hogy a templomhajóban a mestergerenda az 1320-as, 1330-as évekből 

származik. 
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Szejkefürdő tündöklése, bukása és kalváriája 
2022. november 27. – maszol.ro 

Vitától hangos és gyakran orrfacsaró bűztől szagos a Székelyudvarhelyhez közeli Szejkefürdő. 

Az egykor szebb napokat is megélt üdülőtelep közművesítése körüli végtelen herce-hurca a 

Mini Erdély Park ötletgazdájánál, Fazakas Szabolcsnál is betette az ajtót, aki közösségi oldalán 

jelentette be: ha nem javul a helyzet, odébb állnak. Alig néhány órával később, Gálfi Árpád 

polgármester szintén közösségi oldalán reagált Fazakas Szabolcs posztjára. Gálfi Árpád szerint 

az őt célba vevő rendszeres kritikák politikai megrendelésre készülnek, és úgy véli, ezúttal is 

erről van szó. „Sajnálom, hogy Szabolcs végül mégis engedett a politikai nyomásnak, és egy 

ilyen értéket létrehozó csapat a helyi politikai játszmák eszközévé vált” – fogalmazott a 

polgármester, akit saját bevallása szerint „ledöbbentett” Fazakas Szabolcs nyilatkozata.  

 

Erdély legjobb pálinkáit díjazták Sepsiszentgyörgyön 
2022. november 27. – maszol.ro 

„Jó pálinka csakis jó gyümölcsből és szakértelemmel készülhet, Erdélyben pedig mindkettőből 

bőven van”, hangzott el a Sepsiszentgyörgyön első alkalommal megrendezett Transylvanian 

Spirit versenyen. A pálinka és párlatversenyre 14 megye magánfőzői és kereskedelmi főzdék 

összesen 868 pálinkamintát neveztek be. A 20 fős szakmai zsűri szigorú kritériumok alapján 

28 Champion díjat, 127 arany, 192 ezüst és 196 bronz oklevelet osztott. Tamás Sándor 

háromszéki tanácselnök, a verseny fővédnöke kiemelte, hogy a minőségi pálinkakészítésre és 

a pálinka kulturált fogyasztására szeretnék ráirányítani a figyelmet. Az erdélyi 

pálinkakultúrában az elmúlt egy évtizedben fordulat történt: a lehangoló, ízesített, égetett 

szeszektől eljutottunk oda, hogy egyre másra bukkannak fel a válogatott, ropogós-egészséges 

gyümölcsből készült, valódi gyümölcspálinkák – emelte ki a háromszéki tanácselnök. Borboly 

Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a pálinka tudatos fogyasztását szorgalmazza, hogy 

az ne válhasson káros szokássá. Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke szerint a 

pálinka olyan gasztronómiai érdekessége Székelyföldnek, mint a székely káposzta, a pityókás 

kenyér vagy a kürtőskalács. Potápi Árpád a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára szerint legyünk büszkék, hogy a pálinkakultúra Erdélyben is ilyen nagyot fejlődött, 

hiszen a jó pálinkának nincsen párja. 

 

EMNT: javítaná Románia schengeni csatlakozásának esélyeit, ha a kormányzat a 

magyar kérdések rendezését is elfogadná 
2022. november 27. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) állásfoglalásban rögzítette, hogy támogatja 

Románia csatlakozását a schengeni térséghez. Azonban a testület szerint nagyban javítaná a 

csatlakozási esélyeket, ha a kormányzat a magyarság szempontjából fontos sorskérdések 

rendezését is elfogadná. Az EMNT Választmánya által jegyzett állásfoglalás szerint a magyar 

sorskérdések rendezése csakis őszinte párbeszéd által lehetséges, melynek ki kell terjednie a 

közösségi önrendelkezés, az autonómia megvalósítására is. Az EMNT egyben megemlítette, 

hogy Románia 2007-es EU-csatlakozásakor az Európai Unió feladatlistát szabott az országnak, 
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melynek több, a nemzeti közösségeket is érintő vonatkozása volt. „Szomorúan kell 

megállapítanunk, hogy a restitutio, az állami magyar nyelvű egyetem és felsőoktatás, valamint 

a csángó-magyarok oktatása kapcsán sem teljesítette Románia a vállalásait” – áll az 

állásfoglalásban. A tanács azonban azt tartotta a legaggasztóbbnak, hogy az elmúlt harminc 

évben az integrációs bizonyításkényszer ellenére sem csökkent a magyarellenesség, és a 

magyarellenes uszítások különösebb szankciók nélkül maradtak. 

 

Emlékezés Kubička Kucsera Klárára 
2022. november 25. – ma7.sk 

A kegyetlen halál széles rendet vág mostanában sorainkban. Az elmúlt hónapokban, években 

sok kiváló felvidéki magyar távozott közülünk, a felsorolás hosszú és fájdalmas lenne. Kubička 

Kucsera Klára művészet- és építészettörténész halálhíre is megdöbbentett, mivel évtizedek óta 

ismertem őt, sőt voltak olyan ügyek is, amelyek sikeréért közösen fáradoztunk. A nagy 

komáromi generáció egyik tagja volt, hiszen az 1950-es évek legjelentősebb magyar 

gimnáziumában Turczel Lajos irányításával olyanokkal tanult együtt, mint Nagy János, Tőzsér 

Árpád, Zs. Nagy Lajos, Koncsol László és még jó néhányan a felvidéki szellemi élet kiválóságai 

közül. Léván született 1936. augusztus 15-én és az érettségit követően a pozsonyi Comenius 

Egyetemen, majd a prágai Károly Egyetemen művészettörténetet és esztétikát tanult. 1959-ben 

szerezte meg az oklevelet, később (1973-ban) elnyerte a kandidátusi fokozatot is. 1959-től a 

műemlékvédelem területén kamatoztatta tudását: Bajmócon, majd Besztercebányán kapott 

feladatokat.  

 

Megfeledkeztek a kisebbségi törvényről? 
2022. november 25. – Czímer Gábor – Új Szó  

Nem került bele a kormány jövő évre vonatkozó törvénykezési tervének tervezetébe a 

kisebbségek jogállásáról szóló jogszabály, hívta fel erre a figyelmet a Bél Mátyás Intézet. A 

kisebbségi törvény annak ellenére maradt ki a törvénykezési tervből, hogy a nemzetiségek 

jogait rendező és bővítő jogszabály tervezete már készen van. A törvény előkészítési és 

elfogadási folyamatáért a kormányhivatal és annak vezetője, Július Jakab, valamint a 

kisebbségi kormánybiztos Bukovszky László a felelős. A jogszabály elfogadása egyébként a 

kormányprogramban, sőt, az idei törvénykezési tervben is szerepel. Bukovszky az Új Szó-

stúdióban arról beszélt, legfőképpen a külügyminisztériumnak vannak kifogásai a tervezettel 

kapcsolatban. Ravasz Ábel, a Bél Mátyás Intézet elnöke elmondta, tömeges véleményezési 

eljárást indítottak, hogy a kisebbségi törvény tervezete belekerüljön a törvénykezési tervbe. Az 

aláírásgyűjtés online történik, a MojaPetícia.sk oldalon. Ha összegyűlik legalább 500 támogató 

aláírás, a beterjesztőnek foglalkoznia kell a kezdeményezéssel. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/aktualis/emlekezes-kubicka-kucsera-klarara
https://ujszo.com/kozelet/megfeledkeztek-a-kisebbsegitorvenyrol


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 28. 

. 

 

Szövetség a Republikával, vagy mégsem? 
2022. november 25. – Czímer Gábor – Új Szó 

A Szövetség elnöke, Forró Krisztián (MKP-platform) szerint pártja még nem döntött arról, 

kizárja-e a szélsőjobboldali Republikával való együttműködést. A Szövetség alelnöke, Mózes 

Szabolcs (Összefogás-platform) viszont arról beszél, nem is lesz ilyen döntés, mert már most 

világos, a Republika nem lesz partnere a pártnak, ahogy Rigó Konrád, a Híd-platform vezetője 

is kizárta ezt. Forrót még a hét elején, az Aktuality politikai vitaműsorában kérdezték egyebek 

mellett arról, hogy a Szövetség, ha a parlamentbe jutna, együttműködne-e a fasisztaĽSNS-ből 

kivált, szintén szélsőjobboldali Republikával. A pártelnök azonban erre nem adott egyértelmű 

választ, azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy ki jut be a törvényhozásba, ezért nem szeretne 

belemenni abba, kivel zárják ki már most az együttműködést. Így lényegében nem zárta ki a 

Milan Uhrík és Milan Mazurek nevével fémjelzett Republikával való kooperációt sem. Ezzel 

együtt azonban arra emlékeztetett, már a Szövetség megalakulásakor elhatárolódtak az ĽSNS-

től és a Smertől. 

 

Csallóközcsütörtökben ismét elkészült az ország legnagyobb adventi koszorúja 
2022. november 25. – ma7.sk, felvidek.ma  

Az idei évben immár 16. alkalommal készült el Szlovákia legnagyobb adventi koszorúja a felső-

csallóközi településen. A koszorú 15 méter átmérőjű, a gyertyák magassága pedig több mint 2 

méter. A község központjában található koszorút évekkel ezelőtt a Szent Jakab polgári társulás 

kezdeményezte és a községi önkormányzattal közösen valósította meg. Az elmúlt években 

viszont a előkészítésbe bekapcsolódtak a helyi társadalmi szervezetek is. A koszorú hivatalos 

avatásra november 26-án, délután 4 órakor kerül sor. A rendezvény keretében a helyi lakosság 

által készített koszorúkat is megáldja a község esperese, Masicza Robert. Csallóközcsütörtök 

önkormányzata immár hagyományosan, advent első szombatján színvonalas vásárt is tart a 

község központjában, melyen a helyi társadalmi szervezetek, az egyház, az iskola és óvoda 

megsegítésére árusítják termékeiket. 

 

A művek beszélnek önmagukért 
2022. november 25. – ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága az Őszi Írófesztivál keretében 17. alkalommal ítélte oda 

irodalmi díjait. A füleki ünnepi eseményen átadták a Forbáth Imre-, a Talamon Alfonz-, és a 

Turczel Lajos-díjat, illetve líra és próza kategóriában gazdára talált az Arany Opus Díj is. Az 

ünnepély kezdetén Visnyai Attila alpolgármester örömét fejezte ki, hogy ez a rangos, országos 

jelentőségű esemény Füleken valósul meg. Elsőként a Forbáth Imre-díjat adták át Hodossy 

Gyula József Attila-díjas költőnek, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnökének Minden 

addig c. kötetéért. A 16 éves kora óta publikáló Hodossy rögtön az első versével feltűnést keltett. 

Már akkoriban is elütött környezetétől, és máig ez jellemzi pályáját. Költőként és íróként is 

„kilóg a sorból”. A verseskötet Hodossy Gyula hatvanadik születésnapjára jelent meg, 

válogatott verseit tartalmazza, amelyek filozófiai gondolatokat, tűnődéseket, kimondott 

igazságokat tárnak az olvasói elé, hangzott el Tóth László méltatásában.  Kiemelkedő prózai 
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munkásságáért, Holdfényben című novelláskötetéért Talamon Alfonz-díjban részesült Száraz 

Pál. 

 

Beszélgessünk és borozgassunk együtt 
2022. november 25. – ma7.sk, felvidek.ma  

Tegnap hivatalosan is átadták Párkányban a Borok Házát, amely magyarországi támogatással 

a Schams Ferenc Terv részeként jött létre. Közösségi tulajdon, a Szlovákiai Magyar Borászok 

Polgári Társulása kezeli. Geönczeöl Attila, a Szlovákiai Magyar Borászok Polgári Társulásának 

elnöke üdvözölte a vendégeket, kifejtve, szerencsés a helyválasztás, hiszen Párkány a felvidéki 

borvidék legismertebb központi települése, melynek vonzáskörzetében sok az aktív magyar 

borász. Ökrös Oszkár a Magyar Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkára ünnepi beszédében kifejtette, a borkultúra látványos felívelésének vagyunk tanúi, 

újabb székhelyek nyílnak, ahol bemutatkozhatnak olyan borászatok is, akik nem ipari 

mennyiségben, de kitűnő minőségben állítanak elő borokat. Pozsonytól a Bodrogközig minden 

számottevő magyar borászat lehetőséget kap a bemutatkozásra, ez még inkább kiemeli ennek 

az intézménynek a jelentőségét és egyediségét. 

 

Reviczky Társulás – A 115 éve született Taby Icára emlékezve 
2022. november 26. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztálya 2022. november 24-én tartotta 

117. helytörténeti témájú előadását. Ezúttal – születésének 115. évfordulója alkalmából – Taby 

Ica (1907–1974) szobrászra és formatervezőre emlékeztek. A lévai Reviczky Házban 

megjelenteket a szakosztály vezetője, Müller Péter köszöntötte, majd a lévai Barsi Múzeum 

nyugalmazott régész-történészének, Novák Margarétának adta át a szót, aki számtalan 

kordokumentumot felvonultatva mutatta be a lévai születésű képzőművész életútját. Taby 

Ilona – Taby Lajos postahivatalnok és Hagara Júlia első gyermekeként – 1907. március 19-én 

született Léva városában. 1931 és 1935 között a pozsonyi Iparművészeti és Reklámművészeti 

Iskolában tanult, ahol a rajz és szobrászat mellett a kerámia szakot is elvégezte; szakmai 

gyakorlatot a modori kerámiagyárban szerzett. Szülővárosában szobrászattal, 

formatervezéssel, plakáttervezéssel és egyéb képzőművészeti tevékenységgel foglalkozott. 

 

Emléktáblát kapott szülővárosában Éger Edit Éva 
2022. november 26. – ma7.sk, felvidek.ma  

Emléktáblát avattak Éger Edit Éva pszichológus, holokauszt-túlélő tiszteletére Kassán, a 

szülőháza, az Andrássy-palota falán. Az emléktábla Szabó Ottó képzőművész alkotása. Éger 

Edit Éva 1927-ben született Kassán, szülei Elefánt Lajos és Ilona, magyar származású zsidók. 

1944-ben családjával együtt Auschwitzba deportálták. Túlélte a koncentrációs táborok 

kínzásait, a háború után Csehszlovákiában élt, majd 1949-ben az Egyesült Államokba emigrált. 

Gyári munkásként kezdett dolgozni, majd pszichológus diplomát szerzett. Még ma, 95 évesen 

is praktizál, segítve az embereknek veszteségeik feldolgozását. A döntés című könyve 

világszerte elismert szerzővé tette. A kötetben többször említést tesz az Andrássy-palotáról, 
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gyerekkora helyszínéről, amelyhez sok kedves emléke fűződik. Ennek az épületnek a falán 

avattak tiszteletére emléktáblát, amelyet Jaroslav Polaček, Kassa főpolgármestere és Hetey 

Ágota, Magyarország kassai főkonzulja leplezett le. 

 

Kodály Zoltán lelki szülővárosa – Galánta 
2022. november 26. – ma7.sk 

Kodály Zoltán Galántája különleges hely volt: a legszebb hét esztendő városa. Ízlelgetjük a 

szépen csengő jelzőket, ha az álmos mátyusföldi várost Kodály mesterrel emlegetjük. 

Lelkünkben felcsendül a Galántai táncok, és egy izgalmas időutazás kezdődik a múlt század 

Galántájára, ahol a vasútállomás épületéből kiszűrődő kamaramuzsika zengi: történelem 

íródik. Kodály Zoltán születésének 140. évfordulóját ünnepli Galánta. Rangos hangversenyek, 

előadások, események sora követi egymást. Az újságíró ezeken természetesen jelen van, 

magába szívja a hangulatot, a tudást, felcsipegeti az apró információmorzsákat, hogy aztán 

hitelesen tudja átadni az olvasónak a tapasztalatokat, vagy inkább élményeket.  Kodály Zoltán 

Galántája azonban sokkal személyesebben érint meg, mert életem szinte minden szakaszában 

jelen volt a zeneszerző. 

      
Ígéretek helyett cselekvésre várva 
2022. november 26. – Magyarszo.rs 

Néhány hónappal a szabadkai fegyveres incidenseket követően Horgos központjában 

lövöldöztek egymásra és vonultak fegyverekkel a migránsok, azzal, hogy az említett, és az 

összes többi érintett település lakossága évek óta hangsúlyozza az utóbbiakkal összefüggésbe 

hozható biztonsági kockázatot. Miközben Szerbia déli autonóm tartományának 

vonatkozásában a központi hatalom a lakosságnak a biztonsághoz való jogát hangoztatja, az 

északi tartomány esetében kevésbé tűnik fontosnak a biztonság szavatolása. Pásztor Istvánt, a 

hatalom mindhárom szintjén jelen levő Vajdasági Magyar Szövetség elnökét arról kérdeztük, 

hogy mire számíthat a lakosság az érintett településeken, illetve arról, hogy mit tud tenni a 

VMSZ. Az állam nem mondhat le egyetlenegy állampolgárának a biztonságáról sem, illetve 

elfogadható életkörülményeinek a megteremtéséről, nyomatékosította Pásztor István. Mint 

hozzátette, „az fáj borzalmasan az embernek, hogy joggal van olyan érzése, hogy mintha saját 

állama lemondott volna saját állampolgárainak a biztonságáról”. 

 

Csubela Ferencre, a VMSZ első elnökére emlékeztek Bácskossuthfalván 
2022. november 27. – PannonRTV.com 

Koszorúzással emlékeztek Csubela Ferencre, a Vajdasági Magyar Szövetség első elnökére 

halálának 27. évfordulóján Bácskossuthfalván. A politikai vezető egyéniségét és tetteit 

méltatták, személyiségét, harciasságát, bátorságot adó erejét. Az emlékezés virágait Kiss Antal 

református esperes sírján is elhelyezték. Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat c. versének 

sorai hangoztak el Csubela Ferenc sírjánál, a bácskossuthfalvi temetőben. Pál Károly, a VMSZ 
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alapító tagja, Csubela Ferenc kortársa emlékezett a Vajdasági Magyar Szövetség első elnökéről, 

aki az egykori Jugoszlávia területén kitört háború idején bátran kiállt a vajdasági 

kényszerbesorozások ellen. Pál Károly, alapító tag, VMSZ: „Bátor ember volt, aki a közösséget 

maga mögé tudta állítani, példamutató volt, úgy mint képviselő, mint a Vajdasági Magyar 

Szövetség első elnöke, úgy mint ember, úgy érzem, ha ő most itt lenne közöttünk és látná, hogy 

hogy élünk mi itt, akkor alapvetően elégedett lenne, amit ő annak idején elgondolt, elkezdett, 

abból sok minden megvalósult.” 

 

Délvidéki Háló Közösség régiós találkozója volt Muzslyán 
2022. november 27. – Vajma.info 

A muzslyai Emmausz Fiúkollégiumban tartották meg a Délvidéki Háló Közösség régiós 

találkozóját, amelyre mintegy 70 érdeklődő érkezett Vajdaság csaknem húsz településéről, de 

voltak budapesti részvevők is. A pénteken szentmisével indították a rendezvényt, majd 

szentségimádásra került sor és zenei áhitat is volt, ezt Ellias Ohoiledwarin SVD atya vezette. A 

találkozó második napján a 33 éves Háló mozgalomról értekezett Schön György, a Kárpát-

medencei Háló vezetőségi tagja, azt követően pedig Nevelős Gábor jezsuita szerzetes, a 

budapesti Jezsuita Szent Ignác Kollégium rektora tartott előadást, mégpedig Imádság és 

munka a természetben címmel, illetve Átfogó ökológia Ferenc pápa szerint alcímmel, illetve a 

Teremtések könyvéből vett mottóval "művelje és őrizze". Az előadást kiscsoportos 

beszélgetések követték, amelyen a tagok a hallottakat fejtegették. A délután alkalmával 

választható programok voltak, a kézműves műhelyt Torjai Zita Katalin oktató vezette, míg a 

hangszerbemutatót Micsik Béla népművész tartotta. 

 

Kishegyes: A község napját ünneplik ma 
2022. november 26. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

1959-ben a mai napon vált hivatalosan önálló községgé Kishegyes, Szegheggyel és 

Bácsfeketeheggyel. A község napja alkalmából összehívták a képviselő-testület díszülését, 

melyen beszámoltak az elmúlt év eredményeiről. Kishegyes 1959. november 26-án vált 

hivatalosan önálló községgé. 63 éve annak, hogy a három falu, Kishegyes, Szeghegy és 

Bácsfeketehegy elöljárói úgy döntöttek, kiválnak a topolyai járásból, és nem óhajtanak 

Óverbász közigazgatása alá sem kerülni. Az esemény fontos mérföldkőnek tekinthető 

Kishegyes község önálló fejlődésében. Erre a napra emlékezve nyilvánították november 26-át 

a község napjává. Sárközi István, a községi képviselő-testület elnöke ebből az alkalomból hívta 

össze a díszülést, melyre meghívást kaptak a környező községek, a község területén működő 

intézmények, vallási közösségek képviselő. Jelen volt többek között Nevenka Ćirović, 

Montenegró szerbiai főkonzulja, Bojan Šoralov, az Észak-bácskai Körzet vezetője, valamint dr. 

Pásztor Bálint parlamenti képviselő, a szabadkai képviselő-testület elnöke is. 
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Adventi koszorút készítettek a beregszászi hittanosok 
2022. november 27. – karpatalja.ma 

Fenyőágakkal, színes díszekkel, szalagokkal várták a hitoktatók a gyerekeket november 26-án, 

advent első vasárnapjának előnapján a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség 

hittantermében. Mielőtt nekifogtak volna a munkához, a hitoktatók egy kis előadással 

készültek, felelevenítve a gyerekek adventtel kapcsolatos tudását. A kisebbek is kiválóan 

emlékeztek az advent jelképeire, a hagyományaira és ünnep lényegét is ügyesen meg tudták 

fogalmazni. 

 

Babják: 9 „Legyőzhetetlenségi pont” alakult a Beregszászi kistérségben 
2022. november 26. – karpatalja.ma, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A Beregszászi kistérség területén 9 „Legyőzhetetlenségi pont” alakult meg, ahol a lakosság 

térítésmentesen tud felmelegedni, illetve készülékeit feltölteni huzamosabb áramkimaradás 

esetén. Erről Babják Zoltán, a kistérség polgármestere számolt be a közösségi oldalán 

november 26-án. A polgármester azt javasolja, hogy jegyezzék fel a legközelebbi pontok címét 

arra az esetre, ha a megszűnne az áramszolgáltatás és a mobilkapcsolat. Az említett pontokon 

egyidejűleg korlátozott számú (néhány tíz) személy tud tartózkodni, korlátlan ideig. Azonban 

emlékeztetünk mindenkit, hogy másoknak is fel kell melegedniük és fel kell tölteniük 

készülékeiket – írta Babják. 

 

Ungvári iskolásokat tüntetett ki Viktor Mikita 
2022. november 25. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Kitüntetésben részesült 77 ungvári iskolás november 25-én. A díjakat Viktor Mikita kormányzó 

adta át a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) épületében. – Diákjaink kiemelkedő 

tanulmányi eredményekről tesznek tanúbizonyságot, merész ötleteket, projekteket generálnak 

és valósítanak meg. Már holnap nehéz döntéseket hoznak, szabad országot építenek. Ezért 

kitartást kívánok nekik, és ne adják fel a nehézségek ellenére sem, mert mi, felnőttek mindig 

ott leszünk mellettük. Őszintén köszönöm a tanárok és a szülők munkáját, támogatását és 

türelmét – fogalmazott Viktor Mikita. 

 

Ungvár csatlakozott az éhínség áldozataira való megemlékezéséhez 
2022. november 27. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Minden évben november negyedik szombatja az éhínség áldozatainak emléknapja. Idén 

„Emlékszünk. Egyesülünk. Győzni fogunk” mottóval a szörnyű események 90. évfordulójára 

emlékeztek országszerte. Ungváron, a Függetlenség parton, a holodomor áldozatainak 

emlékműve mellett Kárpátalja és Ungvár vezetői, diplomaták, a katonaság, a rendvédelmi és 

biztonsági szervek képviselői, a papság, a lakosok csatlakoztak az országos megemlékezéshez. 

Egyperces csönddel adóztak az ártatlanul elhunyt milliók emléke előtt, majd jelképesen 

búzakalászokat helyeztek el és gyertyát gyújtottak az emlékmű tövében, csatlakozva a Gyújts 

gyertyát országos akcióhoz. 
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16 nap az erőszak ellen – országos kampány indult a családon belüli erőszak 

megfékezésére Ukrajnában 
2022. november 26. – karpat.in.ua 

Kárpátalján egy év leforgása alatt több mint 7000 alkalommal fordultak a rendvédelmi 

szervekhez családon belüli erőszakkal kapcsolatos panaszokkal. Az esetek felénél a 

bántalmazóra pénzbírságot szabtak ki. Az Ukrajnában hatályos törvények értelmében, ha 

valakit egy éven belül háromszor bírságolnak meg családon belüli erőszak miatt, akár 

börtönbüntetést is kaphat. Sajnos, a háború csak fokozta a családon belüli erőszak 

problémáját.  

 

Egyre gyakoribbak az áramszünetek Kárpátalján 
2022. november 26. – karpat.in.ua 

Kárpátalján is gondot okoznak az áramszünetek, ahol tizenöt órás kimaradások is 

előfordulnak. Több helyen nem működnek a jelzőlámpák és az intézményekben is sokszor csak 

áramfejlesztők segítségével tudnak dolgozni, s teljesen lekapcsolták a közvilágítást is. 

Kárpátalján az elmúlt három hétben rendszeressé váltak az áramszünetek, már nemcsak a 

falvakban, hanem a nagyobb városokban is gyakoriakká váltak a 15-20 órás áramkimaradások. 

 

Új nagykövetet küld Magyarország Kijevbe 
2022. november 26. – karpat.in.ua 

Íjgyártó István nagyköveti megbízatása hamarosan lejár, és már az utódja is megvan. A 

nagykövetcsere azonban nem váratlan, Íjgyártó már több mint négy éve tölti be ezt a tisztséget. 

Szijjártó Péter külügyminiszter Bécsbe, Rigába és az EBESZ-képviseletre is új nagykövetet 

küld, a jelölteket hétfőn hallgatják meg. A Kijevben lezajlott magyar államfői látogatás 

előkészítésében és levezénylésében is részt vett Íjgyártó István nagykövet, azonban 

megbízatása lejártával Heizer Antal veszi át a helyét. A nagykövetcsere azonban egyáltalán nem 

váratlan, ugyanis Íjgyártó már több mint 4 éve, 2018 ősze óta állomásozik Kijevben Ukrajna 

magyarországi nagyköveteként. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 25. – Kossuth Rádió 

 

Ma van a Szovjetunióba kényszermunkára hurcolt magyarok emléknapja. Mintegy 800 ezer 

magyarról van szó, akiket 1944 őszétől hadifogolyként vagy internáltként a Szovjetunióba 

hurcoltak többéves kényszermunkára, illetve akiket a második világháborút követően 5-25 évre 

száműztek a Gulág táboraiba a „magyar” hatóságok hathatós közreműködésével, koholt vádak 

alapján. A foglyok száma egyes becslések szerint 600-700 ezer lehetett, más becslések szerint 

számuk elérhette akár a 900 ezret is. A túlélők legnagyobb része 1949-ben térhetett haza, több 

ezren már nem is arra a Magyarországra, ahonnan elvitték őket, mert otthonuk a szomszédos 

országok valamelyikéhez került. A kivégzettek, az éhezésben, betegségekben meghaltak száma 

becslések szerint mintegy 200 ezerre tehető. z Országgyűlés 2012. május 21-én úgy határozott, 

hogy november 25. legyen a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 

kényszermunkások emléknapja, mert 1953-ban ezen a napon 1500 politikai elítélt térhetett 

haza rabságából. 

 

A kárpátaljai Szolyva úgy él a köztudatban, mint a magyarság egyik Golgotája. 1944 

novemberében a 4. ukrán front katonai tanácsa elrendelte a 18 és 50 év közötti kárpátaljai 

magyar emberek deportálását. Háromnapos közmunka címén gyűjtötték össze őket. 30 000 

magyar nemzetiségű férfit hurcoltak el évekre, voltak, akik soha nem tértek haza. Nagyobb 

részüket a szolyvai gyűjtőtáborban tartották fogva addig, amíg tovább nem vitték őket a 

Szovjetunió munkatáboraiba. Kárpátalján nincs olyan magyar család, amelynek valamely 

hozzátartozóját ne vitték volna el az úgynevezett „málenykij robotra”. Az emlékpark most új 

nevekkel bővült.  

Az elmúlt harminc év alatt mindössze nyolc éven keresztül volt  RMDSZ-es polgármestere 

Románia legmagyarabb városának, Székelyudvarhelynek. Bár két év múlva lesznek 

helyhatósági választások Romániában, a helyi RMDSZ már tárgyalásokat folytat azokkal a civil 

és gazdasági emberekkel, akik befolyással bírnak a város életére. A találkozón az infrastruktúra 

és a fejlesztések hiánya került terítékre, továbbá a nem megfelelő kommunikációt, illetve 

adópolitikát sérelmezték a vállalkozók. Ugyanakkor polgármesterjelöltek nevei is felmerülnek 

– közöttük Szakács Pál Istváné, a városi RMDSZ alelnökéé, aki elmondta, hogy nem zárkózik 

el a megmérettetéstől.  

 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Marosvásárhelyen ma tartották a III. Székelyföldi Lovas Fórumot, amely a nemzetpolitikai 

államtitkárság Lovas Program záró rendezvénye is volt. 

A program két pályázati szakaszában székelyföldi és erdélyi lovas egyesületek  részesültek a 

magyar kormány támogatásában.   

Erdélyben mozgalommá fejlődött a lovas sport: több mint kétezer gyermek vesz részt lovas 

foglalkozásokon, a különböző lovas rendezvények pedig több tízezer embert mozgatnak meg 

Erdély-szerte - mondta Kolozsvári Tibor, a fórum főszervezője.  

 

Átadták a nagyváradi Collegium Varadinum új épületét. A szakkollégiumnak, melynek 

elsődleges feladata a tehetséggondozás, eddig nem volt állandó székhelye.  

A most felújított épület – ahová ebben a tanévben 45 egyetemistást vettek fel - a Királyhágó-

melléki Református Egyházkerület tulajdonában van.  Összeállításunkban elsőként Tötös 

Áront a szakkollégium vezetőjét halljuk.  

 

Erdély 14 megyéjéből 73 csapat jelentkezett a két év kényszerszünet után idén októberben 

ismét meghirdetett Örökségünk őrei műemlékvédelmi és helytörténeti vetélkedőre, amely a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség szórvány szaktestületének kezdeményezése mára 

mozgalommá nőtte ki magát. A csapatok kiválasztanak egy-egy műemléket és fél éven keresztül 

az a feladatuk, hogy felfedezzék, beleássák magukat a történetébe, és másokkal is 

megismertessék azokat. Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium csapata a Kultúrpalotát fogadta 

örökbe, amelynek hangversenytermében szerda délután tartottak előadást a középiskolások a 

diáktársaknak, tanároknak, a meghívott közéleti szereplőknek a Kultúrpalota történetéről.  

 

A temesvári Bartók Béla líceum minden év novemberében találkozóra hívja azokat a szülőket, 

akik gyereküket magyar előkészítő osztályba szeretnék íratni a következő tanévben. Az 

érdeklődő szülők közül sokan maguk is ott végezték tanulmányaikat.   Az idei találkozón készült 

összeállításunk. 

 

Határok nélkül 

2022. november 26. – Kossuth Rádió 

 

Puskás Attila, ma Sepsiszentgyörgyön élő nyugalmazott biológus, volt erdélyi '56-os, egy olyan 

kolozsvári család tagja, akiket kezdettől gyanúsan kezelt a kommunista rendszer. Így hát 

sorsuk a megfigyelés és zaklatás lett. Viszont prózája és versei ma már könyvben olvashatóaak, 

életéről pedig önéletrajzi könyv is napvilágot látott. Oláh-Gál Elvira a Leporolt írások című 

könyv bemutatóján beszélgetett a csíkszeredai gimnázium egykori tanárával, Puskás Attilával.   

 

Ukrajnában a hadiállapot határozza meg a média működését is, teljesen átírva az elektronikus 

sajtó megszokott műsorsugárzását. Bár a földi sugárzású műsorok nézettségéről kevés adat áll 

rendelkezésre, az internetes megjelenések iránt töretlen az érdeklődés. Kárpátalja legnagyobb 

magyar televíziós műsorszolgáltatója az ungvári TV21, amelynek a Kárpátaljai Magyar 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Kulturális Szövetség az egyik résztulajdonosa. Erről Kulin Zoltán, a TV21 televízió igazgatója 

beszélt a II. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozón. A rendezvény jó alkalom volt arra, 

hogy a más országokban élő, ugyanakkor azonos csatornákon, de különböző műsorokban 

dolgozó tudósítók találkozzanak egymással, és az előadásokon, kerekasztal-beszélgetésen túl 

közvetlenül is megismerkedhessenek egymás munkájával. Jó példa erre a temesvári Lehőcz 

László visegrádi beszélgetése az ungvári Kulin Zoltánnal. 

 

Az elmúlt évtizedben számos romániai könyvtár olvasótábora nagyon lecsökkent. Nem így a 

székelyudvarhelyié: ott látványosan nőtt mind a könyvállomány, mind a könyvtárlátogatók 

száma. Igaz, a tevékenységi köre is kibővült: a hagyományos szerepek mellett az épületben 

szabaduló-szobák, planetárium, korabeli nyomda, társasjáték-terem, korszerű 

hangszerkiállítás is várja a látogatókat. A könyvtár igazgatóját, Szőcs Endrét, a Romániai 

Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét a múlt héten, Budapesten az Országgyűlés 

Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága Nagy Miklós-díjjal tüntette ki. 

 

Műsorunk végéhez közeledve következzék egy kis adventi hangulat! Különleges 

eseménysorozatot szervez a nagyváradi római katolikus püspökség, illetve a Szigligeti Színház 

Lilliput Társulata. Az adventi gyertyagyújtás minden szombatján tematikus, gólyalábas 

felvonulást tartanak Nagyvárad központjában egészen a római katolikus püspöki palotáig, ahol 

közösen gyújtják meg az adventi koszorú soron következő gyertyáját.    Az összeállításban 

elsőként Böcskei László, római katolikus püspököt halljuk. 

 

Kárpát-medence 
 

2022. november 27. – M1 

 

Magyar Házat avattak Nagypatakon 

 

A Bákó megyei csángó településen, Nagypatakon alig egy évvel a legrégebbiként számon tartott 

moldvai fatemplom felújítása után, a magyar kormány egy hagyományos csángó ház 

megvásárlását és felújítását támogatta. A Tavaszi Szél Egyesület rendelkezésére bocsátott, 

Magyar Házként működő ingatlanban a gazdag csángó hagyományok megőrzését és 

továbbadását, a magyar identitás erősítését célzó programokat szerveznek. Az eredeti 

formájában, hagyományos csángó házként felújított épületet Mariut Felix magyarul is miséző 

forrófalvi plébános, valamint Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

tisztségéből nemrég leköszönt püspöke áldotta meg. A közösség használatába adott ingatlant a 

Magyar Népfőiskolai Collegium utazó csoportja vásárolta meg és újíttatta fel, helyi mesterek 

segítségével. 

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/
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MÁÉRT: A magyarság egységes 

 

A magyar nemzet minden tagjának közös érdeke a mielőbbi béke – ez volt a legfőbb üzenete a 

Magyar Állandó Értekezletnek, amit idén huszadik alkalommal rendeztek meg a nemzet 

fővárosában, Budapesten.  A legjelentősebb éves nemzetpolitikai fórum résztvevői közös 

nyilatkozatot fogadtak el, melyben azt emelték ki, hogy támogatják a magyar kormánynak 

Magyarország, a magyar nemzet és a családok biztonsága védelmében tett törekvéseit. Emellett 

a résztvevők egyetértettek abban is, hogy a megerősített nemzeti intézményrendszer 

fenntartása és működtetése elengedhetetlen a határon túli magyarság megmaradása 

szempontjából. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint a külhoni magyar 

gazdaságfejlesztésnek is csak győztesei vannak.   

 

Erdélyi Magyar Vakok Iskolája 

 

A farkaslaki Demény Zsejke annak ellenére, hogy gyengén lát, integrált oktatásban részesül. Az 

otthonukhoz legközelebbi speciális iskola a kolozsvári, amelyet 1900 októberében még a 

magyar állam indított, de 1920-ban a román állam fennhatósága alá került, az oktatás itt ma is 

román nyelven folyik. Zsejke szülei úgy látják: egy speciális tanintézményben gyermekük 

jobban boldogulna, ezért örültek, amikor az Erdélyi Magyar Látássérültekért Alapítvány 

magyar tannyelvű iskola létrehozásába kezdett Székelyudvarhelyen, a szervezet elnöke pedig, 

2019-ben ellátogatott hozzájuk. Az azóta eltelt három évben, sok minden történt az egyesület 

háza táján. 

 

Szabó család Ürményháza 

 

A dél-bánáti szórványban megbújó Ürményházán a magyarok minden időben megtalálják 

boldogulásukat. Van, aki a földeken, ősei munkáját folytatva mezőgazdaságból él, vagy családi 

vállalkozásban eleveníti fel elődei hivatását. Ahogy Szabó János is, akinek családja anyai ágon 

pék, apai ágon pedig hentes volt. Így ő és családja is erre az útra lépett. 

 

 

 

 


