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Nyomtatott	és	online	sajtó	
 

 
Orbán: békét akarunk és tűzszünetet 
2022. november 16. – MTI, ORIGO, MagyarNemzet, Hirado.hu, Demokrata, Mandiner, 
Index.hu 
Most egyetlen dologra kell törekedni, a veszély elhárítására és egyetlen módon lehet a közvetlen 
veszélyt elhárítani, tűzszünettel; "békét akarunk és tűzszünetet" - mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök szerdán Belgrádban. A kormányfő Aleksandar Vucic szerb elnökkel és Karl 
Nehammer osztrák kancellárral egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: 
kedden lengyel állampolgárok haltak meg, "és fontos, hogy kifejezzük az együttérzésünket, és 
hogy tudatosítsuk magunkban, hogy miután a szomszédban háború van, ezért veszélyben 
vagyunk". Úgy vélte, "veszélyben vagyunk gazdasági értelemben, de fizikai értelemben is". Az, 
hogy Lengyelország a saját területén vesztett el életeket, jól mutatja, hogy "ha szomszédodban 
háború van, te sem vagy biztonságban" - fogalmazott. A miniszterelnök közölte: az pedig, hogy 
kedden megszűnt az olajellátás keleti irányból Magyarország felé, jól mutatja, hogy a gazdaság 
is veszélyben van. Hangsúlyozta: "ha veszélyben vagy te magad, az állampolgáraid és a 
gazdaságod, akkor egyetlen dologra kell törekedni, hogy ezt a veszélyt elhárítsd". Ezt egyetlen 
módon lehet megtenni, tűzszünettel; "békét akarunk és tűzszünetet" - jelentette 
ki Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország továbbra is sürgeti, hogy az 
Európai Unió minél hamarabb tegye lehetővé Szerbia teljes jogú tagságát. Szerbia európai 
uniós tagsága az európai érdek, és sokkal könnyebben tudnának védekezni a migrációval 
szemben, ha Szerbia is az Európai Unión belül lenne már - tette hozzá. 

 
Szijjártó: újraindult a kőolajszállítás Magyarországra a Barátság vezetéken 
keresztül 
2022. november 16. – MTI, Hirado.hu, ORIGO, MagyarNemzet, Demokrata, Mandiner, 
Index.hu 
Egyelőre alacsony nyomáson, de újraindult Magyarországra a Barátság vezetéken keresztüli 
kőolajszállítás, amely előző nap leállt az ukrajnai energetikai hálózatot ért orosz 
rakétatámadások miatt - jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter szerdán Belgrádban. A tárcavezető közölte, hogy néhány perccel ezelőtt 
újraindult a kőolajszállítás hazánk irányába, a jelenlegi fázisban még alacsony nyomással, de 
zajlanak a műszaki munkálatok a normális szint helyreállítása érdekében. "Magyarország 
energiaellátásának biztonsága nem volt veszélyben azokban az órákban sem, amíg nem volt 
kőolajszállítás, tekintettel arra, hogy a felelős energiapolitika keretében olyan jelentős 
készletek állnak rendelkezésre, amelynek nyomán az ilyen kimaradások nem veszélyeztetik az 
energiaellátásunk biztonságát" - hangsúlyozta. A keddi orosz légicsapásokban megsérült 
Ukrajnában a Magyarország kőolajellátásának gyakorlatilag egészéért felelős Barátság vezeték 
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működését biztosító egyik transzformátorállomás is. Szijjártó Péter az előző napi 
lengyelországi rakétaincidens legfrissebb fejleményeiről is beszámolt. 

          
Tusványosi kijelentését elítélte, de Orbán Viktort nem marasztalta el a román 
diszkriminációellenes tanács 
2022. november 16. – Krónika, maszol.ro 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem szankcionálható Romániában az egyesek által 
rasszistának bélyegzett, júliusban, Tusnádfürdőn elmondott beszéde miatt – állapította meg 
szerdán az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). A testület azzal indokolta 
határozatképtelenségét, hogy a magyar kormányfő diplomáciai mentességet élvez 
Romániában. Ugyanakkor a bukaresti testület nyilvánosan elítélte Orbán Viktor kijelentéseit, 
amelyek a tanács szerint „faji alapon ellenséges, lealacsonyító és megalázó hangulatot keltettek 
egyes emberek ellen”. Asztalos Csaba, a CNCD elnöke még augusztusban leszögezte a 
Krónikának, hogy álláspontja szerint a magyar kormányfő diplomáciai mentességet élvez, így 
a tanács nem indíthat eljárást tusványosi kijelentései miatt. Asztalos a Krónika kérdésére akkor 
elmondta, a hatályos törvények értelmében a tanács minden panaszt kivizsgál. 
 
Kibővítik és felújítják a málnásfürdői régi szállodát, fiataloknak szánt lakásokat 
építenek Nyárádszeredában 
2022. november 16. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 
Átalakítják, kibővítik és felújítják a málnásfürdői régi szállodát, és balneológiai 
képzőközpontot alakítanak ki benne, fiataloknak szánt lakásokat építenek Nyárádszeredában, 
és felújítják a Bögöz községhez tartozó Vágás település művelődési házát. Az RMDSZ szerdai 
közleménye szerint a három erdélyi beruházásra 50 millió lejt biztosít a fejlesztési 
minisztérium. Kovászna megyében, Málnásfürdőn a régi szállodát alakítják át, bővítik ki és 
korszerűsítik. 25, fiataloknak szánt lakást épít a fejlesztési minisztérium Maros megyében, 
Nyárádszeredában. A szaktárca összesen 10 millió lejes finanszírozást biztosít a beruházásra, a 
25 lakást tartalmazó, négyemeletes épületben 22 kétszobás és 3 egyszobás lakás lesz. Hargita 
megyében, a Bögöz községhez tartozó Vágás településen korszerűsítik a művelődési házat.  
 
Bár azt ígéri az M4 Sport, Erdélyben is közvetíti a katari labdarúgó-
világbajnokságot, várjuk ki a végét 
2022. november 16. – Krónika 
„Sporttörténelmi megállapodásként” harangozta be a magyar közszolgálati média, hogy 
Erdélyben és a Felvidéken is közvetíti az M4Sport a vasárnap kezdődő katari labdarúgó-
világbajnokságot. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban nem szabad készpénznek venni a 
geokódolás feloldását. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és 
Marketing Irodája szerdán közleményben tájékoztatta a Krónikát, hogy – most először – a 
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határokon túl is elérhetővé teszi a futballtornát. Vasárnap romániai idő szerint 18 órától a 
Katar-Ecuador nyitómérkőzéssel indul a 2022-es labdarúgó-világbajnokság, amelynek mind a 
64 összecsapása kizárólag a közmédia felületein lesz látható Magyarországon. Közölték, a 
„legutóbbi Európa-bajnoksághoz hasonlóan”, kábeles előfizetéssel Erdélyben és a Felvidéken 
is elérhetővé teszi a közmédia a torna mérkőzéseit. 
 
Magyar klasszikusokat és napjaink népszerű rajzfilmjeit vetítik több erdélyi 
helyszínen 
2022. november 16. – Krónika 
Animációs és rajzfilmvetítésekkel várják a gyerekeket ezen a héten több erdélyi városban. 
Csíkszeredában hétfőn kezdődött a Primanima fesztivál tizedik kiadása, mely keretében 
november 18-ig vetítenek gyerekfilmeket a Csíki Székely Múzeumban. A magyarországi 
szervezésű idei Primanima fesztivál gyerekfilmes versenyprogramjának kurátora Búzás Anna 
médiaértés-oktató, aki három korosztály számára válogatott össze változatos animációkat a 
világból. A magyar animációs filmek közül olyan népszerű sorozatokból lesz látható egy-egy 
epizód, mint Tamás Iván Macskakirálylány, B. Nagy Ervin Cserebogarak, Kelen Bálint Dracó a 
borzasztó és Glaser Kati Városi legendák szériája. 
 
Megújult a kolozsvári RMDSZ Belmonostor körzeti szervezete 
2022. november 16. – maszol.ro 
A kolozsvári Belmonostor körzetben november 16-án került sor a helyi tisztújító gyűlésre, ahol 
Geréd Imrét újraválasztották a szervezet elnökévé – tájékoztat közleményében a szervezet. A 
tisztújító közgyűlésen a régi-új elnök bemutatta eddigi munkáját a közösség élén, egyebek 
mellett kiemelve a Pro Iuventute Akadémiát, ahol helyi és magyarországi döntéshozókat 
mutatnak be a kolozsvári érdeklődőknek. Geréd Imre beszámolt a Tamás András honvéd 
alezredes emlékoszlopának felújítási munkálatairól a Házsongárdi temetőben, a közösségi 
kollégiumról, aminek keretében 12 fiatal egyetemistának biztosítanak ingyenes lakhatást 
Kolozsváron és végül a Szomszédok.ro projektről, aminek keretében több mint 1000 
szépkorúnak segítettek a koronavírus alatt bevásárlásban és számlák fizetésében. 
 
Kettős könyvbemutató Tőkés Lászlóval Marosvásárhelyen  
2022. november 16. – szekelyhon.ro 
A marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály-termében rendhagyó 
könyvbemutatón ismerheti meg a marosvásárhelyi közönség a Tőkés László EMNT-elnök 70. 
születésnapjára (meglepetéskötetként) megjelent Isten szeretetében, Erdély ölelésében – 
Tőkés László 70 című könyvet, valamint a 2015-ben elhunyt, volt marosvásárhelyi 
polgármester, Fodor Imre, Tanulságaink kézikönyve című kötetet. A könyvbemutatón jelen 
lesz Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Kincses Előd, ügyvéd, Tőkés 
László harcostársa, Fodor Pál, Fodor Imre testvére, valamint Tófalvi Zoltán, a Fodor Imre-
kötet szerkesztője.  
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Együtt vonzana turistákat a régióba Nagyvárad és Debrecen 
2022. november 16. – Krónika 
Közösen vonzana külföldi turistákat a határ menti régióba Nagyvárad és Debrecen 
önkormányzata, erről szerdán egyeztettek a bihari megyeszékhelyen a két város elöljárói. A 
nagyváradi városházán Florin Birta polgármester fogadta a Széles Diána debreceni 
alpolgármester vezette magyarországi küldöttséget. Váradi részről az elöljáró mellett 
Alexandru Chira, a város turisztikai népszerűsítésével foglalkozó Visit Oradea egyesület 
igazgatója is jelen volt a találkozón. Az egyeztetés fő témája a két város közös népszerűsítése 
volt, a román-magyar határ két oldalán, egymástól mintegy 60 kilométerre található Debrecen 
és Nagyvárad ugyanis több mint 25 éve testvérvárosi kapcsolatokat ápol. 
 
Kezdődik a magyar–román nyelvtanulási program Sepsiszentgyörgyön 
2022. november 16. – maszol.ro 
A sepsiszentgyörgyi városháza újraindította magyar és román nyelvtanulási programját, 
ezúttal már felnőttek is jelentkezhetnek. Az érdeklődők november 18-ától, péntektől november 
25-éig iratkozhatnak be a nyelvtanfolyamra a polgármesteri hivatal Ifjúsági Irodájában, a 
Művész Mozival szemben lévő épületben. A két közösség tagjai önkormányzati támogatással 
tanulhatják meg egymás nyelvét. A tavaly első ízben megszervezett nyelvtanulási program első 
fordulójában négy román nemzetiségű személy tanult magyarul és 10 magyar fiatal tanult 
románul. A novembertől jövő év májusáig tartó második képzés sorozatnak várhatóan több 
résztvevője lesz, mivel a szabályzatmódosítás lehetővé tette a 35 év fölöttiek részvételét is. A 
sepsiszentgyörgyi önkormányzat által anyagilag támogatott román és magyar nyelvtanulási 
programot a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel közösen bonyolítják le. A résztvevőknek 
1000 lejes jelentkezési díjat szükséges kifizetniük, a tanfolyam sikeres elvégzése után pedig 700 
lejt visszaigényelhetnek az önkormányzattól. 
 
Vasárnap rajtol a 16. Bukaresti Magyar Filmhét a magyar filmtermés legújabb 
alkotásaival 
2022. november 16. – MTI, Krónika, maszol.ro 
A magyar filmtermés legújabb alkotásait vetítik a 16. Bukaresti Magyar Filmhéten, amely 
november 20. és 27. között lesz a román fővárosban – közölte szerdán a szervező Liszt Intézet 
bukaresti központja. A Filmhét egy mozipremierrel kezdődik, A játszmával Fazakas Péter 
rendezésében, amelynek előzményét, A vizsgát 2012-ben láthatta a bukaresti közönség. A 
Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programja keretében készült két alkotást is vetítenek: a 
Legjobb tudomásom szerint című filmet Lőrincz Nándor és Nagy Bálint rendezésében, 
valamint a Kilakoltatást Fazekas Máté rendezésében. A Filmhéten bemutatják Bergendy Péter 
Post Mortemjét, Szakonyi Noémi Veronika Hat hét című első nagyjátékfilmjét is. A Bukaresti 
Magyar Filmhét programjában rendszeresen helyet kaptak a Magyar Filmarchívum 
digitalizációs programjában felújított filmek, az idén Szomjas György Könnyű testi sértés című 
dokumentarista stílusban készült drámáját vetítik. 
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Egy szoborállítás történetéről – kissé másként a marosvásárhelyi Bethlen Gábor-
emlékesten 
2022. november 16. – Krónika 
Az erdélyi fejedelemre emlékeztek kedden abból az alkalomból, hogy Bethlen Gábor november 
15-én született és szintén november 15-én hunyt el – ő volt, aki Marosvásárhelyt 406 éve szabad 
királyi várossá nyilvánította. Bethlen Gábor szobrát két éve avatták fel a város főterén, most a 
szoborállítás körüli hercehurca részleteit is megismerhették az előadáson résztvevők. Ha nem 
is titkos, de eddig nem nyilvános információkat osztott meg a bonyodalmakról, hatósági 
akadályoztatásokról a helyi RMDSZ két volt vezetője, Vass Levente és Kali István. A 
lemondatott elnök és ügyvezető kollégája, valamint a szintén „holtvágányra helyezett” Magyary 
Előd egykori önkormányzati frakcióvezető voltak azok, akik megvívták a csatát, amelynek 
sikere a szobor felállításához vezetett. 
 
Napelemekkel „hajtják” az óriáskereket a kolozsvári karácsonyi vásáron, idén is 
téma a magyar felirat 
2022. november 16. – Krónika 
Miután bejelentették, hogy spórolni próbálnak az ünnepi fényekkel, a kolozsvári karácsonyi 
vásárban is takarékoskodni próbálnak a szervezők: napelemeket szerelnek a házikókra. Ezzel 
egy időben a Musai–Muszáj civil mozgalom Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet, hogy 
„öt év válogatott kifogás után” kíváncsian várják, hogyan oldják meg a magyar feliratozást az 
idei kolozsvári rendezvényen. Mint írták, azt várják, hogy „a vásár mindhárom kapuján, a 
románhoz hasonló, kivilágított magyar felirat is szerepeljen. Ahogy azt is, hogy az RMDSZ 
képviselői ne akarják eladni sikerként a menetiránnyal ellentétes oldalon kihelyezett 
kivilágítatlan „tessék-lássék” magyar feliratokat, illetve hogy mindaz, amit a szervezők 
románul kiírnak (online és offline), magyar nyelven is kiírják. 

      
Berényi József lett Nagyszombat megye első alelnöke 
2022. november 16. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  
Megtartotta alakulóülését Nagyszombat megye képviselő-testülete a Nagyszombati Egyetem 
dísztermében. Nagyszombat megyének negyven képviselője van, a Szövetség frakciója, 
tizennégy képviselővel, a legnagyobb frakciót alkotja majd a megyén. Berényi József maradt a 
megye első alelnöke. A negyven képviselő az esküt járások szerint, valamint a választásokon 
szerzett voksok száma alapján tette le. A Dunaszerdahelyi járásból Hájos Zoltán, a Galántai 
járásból Berényi József tette le elsőként az esküt a megyeelnök, Jozef Viskupič után, akinek 
javaslatára Berényi József továbbra is az első alelnök szerepét tölti majd be Nagyszombat 
megyében. Ez rögtön az alakulóülésen el is dőlt. A megyének négy alelnöke lehet – az eddigiek 
közül csak Berényi folytatja eddigi funkcióját. Az új elosztásban a regionális elvek 
érvényesülnek. Egy új alelnökasszony került ki az Erdőhátról, egy alelnök Nagyszombatból, egy 
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Galgócról, Berényi pedig a Galántai és Dunaszerdahelyi régiót képviseli majd. Berényi Józsefre 
közel 38 ezren szavaztak a megyei választásokon. A negyven megyei képviselőből 14-en vannak 
jelen a Szövetség frakciójában, ezzel ők képviselik a legnagyobb frakciót a megyén. Berényi 
József elsősorban a választópolgároknak mondott köszönetet az elsöprő sikerért. 
 
Keszegh Béla: A komáromiak a folytonosságot választották 
2022. november 16. – bumm.sk  
Az önkormányzati választásokon a komáromiak egyértelműen kinyilvánították, hogy a 
következő négy évben is Keszegh Bélát szeretnék látni a város élén, hiszen a szavazatok 74,74 
%-át ő kapta. Csapata, a Függetlenek Komáromért 19 helyet szerzett meg a 25 fős testületben. 
Az ismételten megválasztott polgármesterrel beszélgettünk. „Nem folytattunk agresszív 
kampányt, nem zúdítottunk ígéreteket a helyiekre. Egy beszámolót készítettünk az elmúlt négy 
évben végzett munkánkról, ami tulajdonképpen egy bizonyítvány volt rólunk. A Függetlenek 
Komáromért előző ciklusban tevékenykedő összes képviselőjét újra megválasztották, vagyis a 
komáromiak a folytonosságra szavaztak. Bíztunk ebben a »bizonyítványban«. Az eredmény 
egyértelmű, ugyanakkor nagy felelősséget is jelent. (...) Voltak terveink, melyeket jelentősen 
átírt a koronavírus-járvány, a háború, az aszály és az energetikai válság. Ugyanakkor minden 
területen – legyen szó a kultúráról, az oktatásügyről, a közlekedésről, a hulladékgazdálkodásról 
– történtek jelentős előrelépések. Voltak, akik úgy gondolták, hogy csak a választások előtt 
foglalkoztunk felújításokkal, azonban az egyes tételek és az ezekre fordított összegek mutatják, 
hogy következetesen dolgoztunk négy éven át. Mindezt hasonló tempóban szeretnénk folytatni 
a következő ciklusban is. " – mondta a polgármester.  
 
A maroknyi galántai zsidóság iránt a Budapesti Országos Rabbiképző is 
érdeklődik 
2022. november 16. – ma7.sk 
A Budapesti Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (továbbiakban OR-ZSE) tanárai és 
hallgatói látogattak el Galántára novemberben, hogy minél többet megtudjanak a galántai 
zsidóságról, amely túlzás nélkül Közép-Európa legerősebb zsidó hitközségei közé tartozott a 
holokausztig.  A tanárokat és hallgatókat Hrbácsek Noszek Magdaléna, az OR-ZSE felvidéki 
tanára vezette körbe nem csupán Galántán, hanem látogatást tettek a Szeredi 
Holokausztmúzeumban is. Az előadás valóban magával ragadó volt. Fáj szembesülni azzal, 
hogy egy életrevaló, összetartó és mindenki érdekében dolgozó nemzetet miként tört meg a 20. 
század. Az előadásból megtudhattuk, hogy Galántán az iparosodásból jócskán kivették a 
részüket a zsidók is, hiszen a 130 akkoriban a városban működő boltból 113-at zsidók 
működtetek. Ugyanígy az első galántai könyvnyomdának is zsidó tulajdonosa volt, aki javarészt 
magyar könyveket nyomtatott. A helyi zsidóság 19%-a élte túl a borzalmakat. Éppen ezért 
csodálatra méltó annak a mára csupán pár lelket számláló hitközösségnek a kitartása és 
elhivatottsága, amellyel Galántán találkozhatunk. Így vélekednek erről az OR-ZSE tanárai is, 
akik szintén izgalmasnak találták a napot és bíznak abban, hogy gyakran jöhetnek még.  

Fe
lvi

dé
k  



 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 17. 
. 

 

      
A körforgásos gazdaság és az abban rejlő lehetőségek 
2022. november 16. – PannonRTV 
Hogyan valósítható meg hatékonyabban a körforgásos bioökonómia Szerbiában témában 
tanácskoztak szakemberek ma Újvidéken. Az esemény egy projekt keretében valósult meg, 
amelynek 19 intézmény a része 10 különböző dunai régióbeli országból. A projekt fókusza a 
cirkuláris, vagy körforgásos gazdaságon van. Ez olyan alternatív modellt jelent, amelyben a 
termékek, az anyagok és az erőforrások fennmaradnak addig, ameddig csak lehetséges, és a 
hulladék mennyisége jelentősen csökken. Boško Vučurević, a Vajdasági Gazdasági Kamara 
elnöke elmondta, az Európai Unió a következő 5 éves ciklusban 22 milliárd eurót fektet a 
cirkuláris gazdaság támogatására. Szavai szerint Szerbiának ezzel a lehetőséggel élni kell. 
„Tőlünk függ, hogy élünk-e a lehetőséggel, sokkal több további ilyen jellegű projekt várható. A 
támogatások nem fognak maguktól érkezni, hanem minél több minőségi pályázattal kell 
idehozni az uniós pénzeket Vajdaságba és Szerbiába, ugyanis csak munkával, és 
szakértelemmel érhetjük el azt, hogy minél nagyobb szeletet kapjunk abból a bizonyos 
tortából.” 
 
Miért nem vett részt a VMDK a nemzeti tanácsi választáson 
2022. november 16. –  Vajma.info 
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nem vett részt a nemzeti tanácsi 
választásokon, mert sem legálisnak, sem legitimnek nem tartotta az azt övező körülményeket. 
Csonka Áron, a VMDK elnöke kedden délelőtt a választásokkal kapcsolatos észrevételeiről 
tartott sajtótájékoztatót. A VMDK elnöke elmondta, azt tapasztalták, hogy a választás napján 
megmagyarázhatatlan százalék ugrások történtek a részvételi arány tekintetében. - Nagyon sok 
helyen, különösen a délelőtti órákban nagyon alacsony volt a részvételi arány, 5-6%-tól 10-
12%-ig mozgott, majd valamikor délután 15 és 17 óra között sikerült ezeket az arányokat 
megduplázni, 20 órakor pedig 37%-ra ugrott. Sikerült valamennyire betekintenünk azokba a 
jegyzőkönyvekbe, amelyeket a Köztársasági Választási Bizottság felé leadtak, és észrevehető 
egy olyan folyamat, hogy elég sok borítékba való szavazás volt, átlagban 10-14 
szavazóhelyenként, amiről úgy gondoljuk, hogy ez egy kicsit magas arány. 

  
Karácsonyra készülnek 
2022. november 16. – Magyarszo.rs 
A szenttamási Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubjánál a tanév 
kezdetével megkezdődött az új tagok toborzása a Lángocska és a Kalala néptánccsoportokba. 
A próbák jelenleg vasárnaponként zajlanak a klub termében, ahol délelőtt 10 órai kezdettel az 
alsósokat tömörítő csoport, majd 11 órakor a felsősök és a középiskolások tanulják az új 
koreográfiát. Robotka Angéla, a klub elnöke elmondta, mindkét csoport szorgalmasan 
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dolgozik, a Csoóri-pályázatnak köszönhetően sikerült támogatásra szert tenni, így tudtak 
néptáncpedagógust alkalmazni. − Az alsós korosztály összetétele az előző évhez viszonyítva 
kissé változott, néhányan más tevékenységben folytatják szabadidejüket, például sportolnak, 
de jöttek helyettük újak, míg a felsős korosztály bővült, ugyanis az ötödikesek velük táncolnak 
tovább. 

        
Elhunyt a 128-as dandár tüzérosztályának parancsnoka 
2022. november 16. – karpatalja.ma 
A fronton vesztette életét Artem Prijmak őrnagy, a kárpátaljai 128-as dandár tüzérosztályának 
parancsnoka – közölte a Kárpátaljai Megyei Tanács Telegramon. A katona november 14-én 
harci feladat teljesítése közben hunyt el. A 29 éves férfit szülei, felesége és gyermeke gyászolja. 
 
Részben helyreállítják a közvilágítást Ungváron 
2022. november 16. – karpatalja.ma 
Részben helyreállítják a közvilágítás egy részét Ungváron – közölte november 16-án a városi 
tanács. Az utcai lámpák mintegy 30%-át helyezik üzembe a megyeközpontban. A közvilágítást 
sötétedéstől közép-európai idő szerint 20.00 óráig kapcsolják fel, amikor az ungváriak 
túlnyomó többsége hazatér a munkahelyéről, a gyerekek pedig a tanórán kívüli 
foglalkozásokról. 
 
Sok ezer háztartás van áram nélkül Kárpátalján 
2022. november 16. – kiszo.net 
Szünetel az áramszolgáltatás több településen szerda reggeltől ugyanis a Zakarpattyaoblenergo 
életbe léptette a vészleállási terv első és második ütemét – közölte a megyei katonai 
közigazgatás sajtószolgálata. A megyei áramszolgáltató vállalat közleménye szerint óránkénti 
áramszünetet vezetnek be Kárpátalján. Az indoklás szerint a korlátozásokra a keddi, 
nagyszabású orosz rakétatámadások miatt van szükség. Kritikus infrastrukturális 
létesítményeket értek orosz rakétacsapások kedden. 
 
Ukrajnában ismét meghosszabbították a hadiállapotot 
2022. november 16. – kiszo.net, karpat.in.ua 
A hadiállapot és az általános mozgósítás három hónappal tovább, 2023. február 19-ig tart 
Ukrajnában. A Legfelső Tanács 297 szavazattal újabb 90 nappal kibővítette a hadiállapot, 
illetve a katonai mozgósítás idejét, közölte a Korrespondent. Mint ismeretes, legutóbb 
augusztusban hosszabbították meg, november 21-ig. 
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Szünetelt az átléptetés a szlatinai határátkelőn 
2022. november 16. – karpatalja.ma 
Ideiglenesen szünetelt az átléptetés az aknaszlatinai ukrán–román határátkelőhelynél – 
tudatta november 16-án Ukrajna Állami Határszolgálatának Nyugati Regionális Osztálya. 
Adatbázishiba miatt a gyalogos- és járműforgalom is leállt. A szakembereknek sikerült 
elhárítaniuk a hibát és 12.30-kor (közép európai i. sz.) megindult a forgalom az Aknaszlatina–
Máramarossziget határátkelőhelyen. Nem ez volt az egyetlen fennakadás a kárpátaljai 
határátkelőkön. Az ország ellen indított erőteljes rakétatámadások következtében kedd éjjel 
leállt a vámszolgálat rendszere, ami ellehetetlenítette a járművek vámkezelését. 

 
Nataša Pirc Musar az új államelnök 
2022. november 16. – Nepujsag.net 
A hivatalos részeredmények alapján biztosnak mondható, hogy a függetlenként induló 
baloldali Nataša Pirc Musar 53,86 százalékkal megnyerte az elnökválasztás november 13-i 
második fordulóját – ő lesz Szlovénia első női államfője. A balközép pártok által támogatott 
Nataša Pirc Musar tehát a szavazatok 53,86 százalékát, míg a szintén függetlenként induló 
jobboldali Anže Logar volt külügyminiszter a voksok 46,14 százalékát szerezte meg. A második 
fordulóban a szavazásra jogosultak 53 százaléka járult az urnák elé, valamivel több, mint az 
első fordulóban. A viszonylag szoros eredményeket hozó választásokon Anže Logar a nyolc 
között kettő választási egységben tudott győzni, a celjeiben és a ptujiban, amennyiben azonban 
a választási járásokat tekintjük, az eredmények árnyaltabbak. 
 
Hagyományok őrzője 
2022. november 16. – Nepujsag.net 
Völgyifaluban megnyílt az első tájház a Lendvai községben. A 600.000 euró értékű beruházás 
a községi magyar önkormányzat egyik legnagyobb befektetése, melynek jelentős részét a 
Szlovén Gazdaságfejlesztési Minisztérium biztosította. A település „első épített házához” 
gazdag tartalmi elképzeléseket fűznek, a közeljövőben a tájház muzeális részében az 
összegyűjtött gazdag tárgyi emlékek felállítása szerepel a tervekben. Völgyifalu központjában 
november 10-én ünnepélyes keretek közt átadásra került Lendva Község első tájháza. A 2018-
ban megvásárolt és két fázisban felújított épület berendezése és az udvar végleges kialakítása 
ugyan még hátravan, de a jelenlegi állapota a közösségi életet már tudja erősíteni. A tájházat 
négy részre osztották fel. A földszinti muzeális részen kívül van egy közösségi rész, 
pincehelyiség és szálláshelynek kialakított padlástér. 
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Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá 
2022. november 15. – Nepujsag.net 
Pártosfalván vasárnapi ünnepi szentmisével és koszorúzással emlékeztek a helyiek a falu neves 
szülöttére, dr. Kühár Flórisra. A bencés szerzetes 1893. július 5-én született Pártosfalván és 
1943. november 26-án halt meg Budapesten. Emlékét a Marác községi magyarság nagy 
tisztelettel őrzi.  A katolikus kápolnánál felállított Kühár-szobor előtt zajlott megemlékezésen 
részt vett a muravidéki magyarság elnöke, nemzetiségi parlamenti képviselő, Horváth Ferenc, 
illetve Marác Község polgármestere, Glavač Alojz is. Tiszteletüket tették a faluban működő 
egyesületek vezetői, tagjai, a Kuhar család ma élő tagjai. A helyi nemzetiségi közösség nevében 
Vugrinec Zsuzsi elnök szólt az egybegyűltekhez, megemlékezve a bencés szerzetes életéről, 
tanulmányairól, munkásságáról. 
 
A kétnyelvű oktatás minőségnövelése 
2022. november 15. – Nepujsag.net 
November végén zárul le a „A kétnyelvű oktatás minőségnövelése új oktatási megközelítésekkel 
a szlovéniai magyar nemzeti közösség és a magyarországi szlovén nemzeti közösség számára” 
című projekt. A projekt keretében szervezett első találkozón kedden délután a Magyar 
Közösség Házában részt vettek a projektben közreműködő iskolák mint felhasználók – sajnos 
kis létszámban –, valamint a programkivitelezők. A második találkozó online valósul meg jövő 
kedden. A projekt, amely elsősorban új oktatási formákkal foglalkozik (a digitális és a 
klasszikus oktatás kombinációja, a távoktatás, a kombinált és a hibrid oktatás), részt vettek a 
muravidéki, valamint a rábavidéki kétnyelvű iskolák képviselői. A témák a nemzeti identitás 
megőrzésére és a magyar nyelv fejlesztésére összpontosítottak a műzenén és a népzenén 
(Gubinecz Ákos népdalénekes és Andrejek-Györfi Judit evangélikus lelkész), illetve a meséken 
és bábelőadásokon, valamint színházi tevékenységeken (Tompagábor Kornél színész-rendező), 
továbbá a kulturális identitás megőrzésén keresztül a kézművesség által (korongozó, 
cekkerfonás, csuhézás…). 
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Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 

2022. november 16. – Kossuth Rádió 
 
30 éve annak, hogy 1992. október 25-én, Kolozsváron, a Szent Mihály templomban elfogadták 
az erdélyi magyarság önrendelkezési szándékáról szóló "Kolozsvári nyilatkozatot". Jövőre lesz 
20 éves az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács. Ezen évfordulók jó 
alkalmat nyújtanak a múltidézésre, a 100 éve tartó jogküzdelmek számbavételére, a 
nemzetpolitikai feladatok és cselekvési lehetőségek áttekintésére - hangsúlyozta Tőkés László 
az EMNT elnöke Marosvásárhelyen, az SZNT - múlt hét végi -  küldöttgyűlésén. 
 
Pozsony megyében mandátumot szerzett a Szövetség jelöltje, Neszméri Tünde. 17 település 
választói szavazhattak rá, többségükben szlovák települések, mégis megválasztották. 
Eredményeiről, terveiről kérdeztük. 
 
Meg kell teremteni a feltételeit, hogy minél több délvidéki fiatal kapcsolódjon be a tudományos 
életbe, építsenek karriert, hangzott el a nemzeti tanácsi választási kampányban a Magyar 
Összefogás lista jelöltjeitől. Az oromi Pletikoszity Árpád, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 
fiatal tanára, a vasárnap újraválasztott MNT tagja lett. Őt kérdezte Németh Ernő a fiatal 
szakemberek képzéséről, a tudományos életbe való bekapcsolásuk lehetőségeiről.  
 
Az anyaországi Egyszülős Központ támogatásával szerveztek konferenciát a közelmúltban 
Csíkszeredában, ahol sikerült a közéleti szereplők figyelmét is ráirányítani az egyszülős 
családok problémáira. Székelyudvarhelyen így a sokgyerekes családok mellett, az egyedülálló 
szülők is kisebb-nagyobb támogatásban részesülhetnek – mondta el Ölvedi Zsolt, 
Székelyudvarhely alpolgármestere. AZ összeállításban először Kilyén Médiszdea, a 
székelyudvarhelyi Egyedülálló Szülők Klubjának vezetőjét halljuk.  
 
Ukrajnában élő gyerekeknek gyűjt az anyaországi Határtalan Segítség Alapítvány. A szervezet 
az elmúlt hónapokban többször is járt Kárpátalján. Nagydobronyba, Beregszászba, Mezőváriba 
és a Felső-Tisza vidékre is vittek már tartós élelmiszert és egyéb adományt, közel 300 
tonnányit. A Határtalan Segítség Alapítvány elnökét, Kocsik Enikőt halljuk az összeállításban. 
 
Jövő év végére kell átköltözniük a zsoboki Bethesda Gyermekotthonban élőknek családtípusú 
házakba. Romániában a nagy létszámú intézmények már idén októbertől nem működhetnek, 
az intézkedés alól csak azok kivételek, amelyeknek szerződésük van az átalakulásra és csak 



 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 17. 
. 

 

addig, amíg ezt kivitelezik. A kalotaszegi Zsobokon levő Bethesda Gyermekotthon is ebben a 
helyzetben van, jövő év végéig két családtípusú házat kell felépíteniük. A református egyház 
telkén a munkálatok már elkezdődtek, közösségi összefogással kalákát szerveztek. A 
részletekről Ruzsa Erzsébet, a gyermekotthon vezetője beszélt Szilágyi Szabolcsnak. 
 
Az utóbbi időben újra megsokasodtak a medvetámadások Székelyföldön, bár érvényben van az 
azonnali kilövési engedély kárt okozó egyedek esetén, a bürokratikus eljárások miatt kevés 
alkalommal találják meg és ártalmatlanítják a medvéket.  
Az elmúlt éjszaka medve garázdálkodott egy szejkefürdői gazdaságban, ahol - mint kiderült - 
már visszajárónak számít a vadállat. Ezúttal csupán a gazdasági épületben tett kárt, de 
korábban már juhokat és  kutyát is elpusztított.  A reggeli kárszemlén - a gazdaság intézőjével, 
Kiss Imrével - ott volt munkatársunk is. 


