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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Diaszpóra Tanács - Orbán Viktor: mi mindig a történelem magyar oldalán állunk 
2022. november 17. – MTI, Origo.hu, Magyar Nemzet, 168óra, Magyar Hírlap, Mandiner 

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Diaszpóra Tanács tagjait, 

akiknek köszönetet mondott azért, hogy az általuk vezetett szervezetek az elmúlt időszakban 

is világszerte eredményesen és bátran kiálltak Magyarország mellett a nemzetközi vitákban - 

tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csütörtökön. Orbán 

Viktor szerint a legutóbbi Diaszpóra Tanács ülés óta sem lett könnyebb a világ 

magyarságának helyzete, akkor világjárvány dúlt, most pedig háború van. Nem könnyű 

talpon maradni és ésszerű politikát folytatni, szorongatnak bennünket Brüsszelből is, és 

közben egy gazdasági visszaesés bontakozik ki a szemeink előtt - mondta. A legvalószínűbb 

szerinte az, hogy az Európai Unióban csak a Közép-Európai országok tudnak kimaradni a 

recesszióból, ez a célja Magyarországnak is, erre van reális esély, ha a kormány sikeresen 

végigviszi a válságkezelő munkát. Mi egy világnemzet vagyunk, minden hang fontos a 

nemzetközi csatazajban, amely ellensúlyozza azt a sok megalapozatlan negatív vélekedést, 

amelyet politikai ellenfeleink terjesztenek hazánkról - mondta a fogadáson Orbán Viktor. 

 
Magyar Diaszpóra Tanács - Semjén Zsolt: Hazaváró Iroda és speciális 
ösztöndíjprogram indul a diaszpóra számára 
2022. november 17. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, HírTV, Magyar Nemzet, maszol.ro, 

kiszo.net, origo.hu, Mandiner 

Speciális ösztöndíjprogram indul, támogatandó a diaszpóra fiataljainak magyarországi 

felsőoktatási tanulmányait - jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar 

Diaszpóra Tanács XI. ülésén csütörtökön Budapesten. A programot Csák János kulturális és 

innovációs miniszterrel együttműködve valósítják meg. A szerdai kormányülésen született 

döntés a Welcome Office (Hazaváró Iroda) létrehozásáról, amellyel azokat kívánják segíteni, 

akik úgy döntenek, véglegesen vagy átmenetileg hazatelepülnek Magyarországra. Az irodában 

intézik majd például a nyugdíjfolyósítással, diplomahonosítással, jogosítvánnyal összefüggő 

ügyeket - közölte Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: a magyar 

kormány nemzetpolitikája nem esetleges, nem pillanatnyi szempontokat követ, hanem 

"filozófiailag átgondolt". A magyar állam értelme és célja a magyar nemzet fennmaradása és 

az emberek életminőségének javítása - hangoztatta. Az egyetemes magyarság szegényebbé 

válna, ha eltűnne az integráns részét képező diaszpóra magyarsága - tette hozzá. Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a világ 30 országából 

érkeztek vendégek a tanács csütörtöki ülésére, hatvan szervezet a virtuális térben követte a 

tanácskozást. Kitért arra, hogy folyamatos a kapcsolattartás a diaszpóra szervezeteivel.  

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://www.origo.hu/itthon/20221117-orban-viktor-mi-mindig-a-tortenelem-magyar-oldalan-allunk.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/11/17/magyar-diaszpora-tanacs-semjen-zsolt-osztondijprogram-indul-a-diaszpora-fiataljainak
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/11/17/magyar-diaszpora-tanacs-semjen-zsolt-osztondijprogram-indul-a-diaszpora-fiataljainak


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 18. 

. 

 

Magyar Diaszpóra Tanács: a magyar nemzet minden tagjának közös érdeke a 
mielőbbi béke  
2022. november 17. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai egyetértenek abban, hogy a magyar nemzet minden 

tagjának közös érdeke a mielőbbi béke és támogatják a magyar kormánynak Magyarország, a 

magyar nemzet és a családok biztonsága védelmében tett törekvéseit - többek között ezt 

tartalmazza a tanács csütörtöki budapesti ülésén elfogadott zárónyilatkozat. Az MTI-hez is 

eljuttatott dokumentumban köszönetüket fejezik ki a magyar nemzet tagjai számára a Híd 

Kárpátaljáért és a segélyszervezetek munkájában való aktív részvételért az orosz-ukrán 

háború menekültjeinek megsegítésében. Örömüknek adnak hangot, hogy közel két év után a 

Kőrösi Csoma Sándor Program újraindult az északi félteke országaiban, és bíznak abban, 

hogy az ösztöndíjasok személyes jelenlétével és szakmai segítségégével  a diaszpóra 

magyarságának szervezeti élete tovább erősödik. A tanács tagjai reményüket fejezik ki, hogy 

az ösztöndíjpályázat a déli félteke magyar közösségei számára is megjelenik. Üdvözlik, hogy a 

világjárvány idején is folytatódott a Mikes Kelemen Program keretében összegyűjtött, egyedi 

értéket képviselő hagyatékok hazaszállítása és feldolgozása. Elismerésüket fejezik ki a hétvégi 

magyar iskolákban zajló folyamatos és színvonalas munkáért, és üdvözlik a világjárvány 

idején megalakult új iskolákat, a létrejött új online tan- és módszertani anyagokat.  

 

Szobor-vita Sepsiszentgyörgyön: feltételhez köti a román szervezetek 
követelését Antal Árpád 
2022. november 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Petőfi Sándor-szoborállítással „tükörben” Mihai Eminescu szobrának felállításához követel 

területet és támogatást a sepsiszentgyörgyi önkormányzattól a Kovászna, Hargita és Maros 

megyei Románok Civil Fóruma, illetve a magyarellenességről elhíresült Calea Neamului 

Egyesület. Antal Árpád polgármester válaszul leszögezte: nem ül tárgyalóasztalhoz a románok 

szervezetek képviselőivel, amíg azok „a város és a magyar közösség ellen dolgoznak”, és vissza 

nem vonják a Sepsiszentgyörgy önkormányzata ellen indított pereket. A székelyföldi román 

civil szervezeteket tömörítő fórum azt követően fordult beadvánnyal, vagy inkább 

követeléssel a sepsiszentgyörgyi önkormányzathoz, hogy – amint arról beszámoltunk – a 

polgármesteri hivatal Petőfi Sándor egész alakos szobrának megalkotására hirdetett 

pályázatot. A kiírásra négy erdélyi és két magyarországi szobrász készített tervet, és a szakmai 

zsűri november 30-ig választja ki a nyertest. Jövő év júliusában avatják fel a műalkotást a 

villanyrendőr közelében, az Arany János-szoborral szemben lévő téren, hiszen közismert a 

két néhai költő barátsága, így szobruk Sepsiszentgyörgyön is egymás közelében lesz. A 

Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fórumának elnöke, Dragoş Burghelia 

beadványában azt kérte, hogy ha Petőfi Sándor szobrot kap Sepsiszentgyörgyön, akkor az 

egyenlő bánásmód és méltányosság jegyében, „tükörjellegű eljárásként” állítsanak Eminescu-

szobrot is, és mindkettőt avassák fel egyidejűleg. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/11/17/magyar-diaszpora-tanacs-a-magyar-nemzet-minden-tagjanak-kozos-erdeke-a-mielobbi-beke
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/11/17/magyar-diaszpora-tanacs-a-magyar-nemzet-minden-tagjanak-kozos-erdeke-a-mielobbi-beke
https://maszol.ro/belfold/Szobor-vita-Sepsiszentgyorgyon-feltetelhez-koti-a-roman-szervezetek-koveteleset-Antal-Arpad
https://maszol.ro/belfold/Szobor-vita-Sepsiszentgyorgyon-feltetelhez-koti-a-roman-szervezetek-koveteleset-Antal-Arpad
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Sapientia campus: zöld utat kapott Sepsiszentgyörgy legnagyobb 
ingatlanberuházása 
2022. november 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

2023-ban elindulhat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi 

campusa első szakaszának építése – mondta a Maszol érdeklődésére Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az első fázisban a kollégium, a bentlakás és más 

egyetemi oktatáshoz szükséges ingatlanok építését valósítják meg. Ehhez a magyar kormány 

részéről rendelkezésre áll mintegy 10 milliárd forint, ami elegendő a 2023-ra tervezett 

munkálatok fedezésére. A Maszol arról is érdeklődött, hogy Lázár János, Magyarország 

építési és beruházási miniszterével múlt heti látogatásakor milyen ütemtervben állapodtak 

meg a sepsiszentgyörgyi beruházások kapcsán. Antal Árpád válaszul rámutatott: Lázár János 

többek között azért érkezett, hogy a magyar állam által támogatott, de még el nem kezdett 

beruházásokat újraütemezve, optimalizálják a költségeket. „Bölcsen döntöttünk, amikor 

korábban összevontuk a magyar kormány által támogatott két sepsiszentgyörgyi beruházásra 

– az egyetemi campus és a városközponti kulturális központ – kapott forrásokat és ezáltal 

elindulhat a Sapientia egyetem beruházásának megvalósítása” – nyilatkozta Antal Árpád. 

 

Lappangó etnikai feszültségek Alsórákoson: keveset javult a magyarok és romák 
viszonya az elmúlt tizenegy évben 
2022. november 17. – Krónika 

Miközben a roma közösség felzárkóztatására, megsegítésére, az általuk lakott falurész 

fejlesztésére törekednek a hatóságok, a közösség más tagjai úgy érzik, sorsukra hagyták őket a 

Brassó megyei Alsórákoson. Tizenegy évvel ezelőtt lincshangulat alakult ki, mert a mintegy 

másfél ezres, románul beszélő roma közösség több tagja évek óta rettegésben tartotta, 

fosztogatta a magyar többségű lakosságot. Azóta a helyzet javult ugyan, ám a faluban 

továbbra is érzékelhető a feszültség. Többen panaszolják, hogy miközben a roma közösség 

felzárkóztatására, megsegítésére, az általuk lakott falurész fejlesztésére törekednek a 

hatóságok, a faluközösség más tagjai úgy érzik, sorsukra hagyták őket. Ugyanakkor azt is 

hangsúlyozzák: a felelősség közös; az elfogadással gondok vannak, még mindig gyakoriak az 

előítéletek a mintegy 3300 lelket számláló községben, ahol a 2011-es hivatalos népszámlálási 

adatok szerint a lakosság 55 százaléka magyar, 23,5 százaléka román és 21,5 százaléka roma 

nemzetiségű.  

 

A csíkszeredai idősek, gyerekek és a kórház újszülött-osztályának támogatására 
gyűjtenek az idei Katalin-bálon  
2022. november 17. – szekelyhon.ro 

A pandémiát követően idén november 26-án újra valós térben kerülhet sor a Csíki 

Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezésében a nagy 

hagyománnyal rendelkező jótékonysági Katalin-bálra Csíkszeredában. A rendezvény célja 

változatlan: teljes bevételét jótékonysági célra ajánlják fel. A rendezvény mottója Bolyai János 

találó mondata lett idén: „Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell.”  Az 

E
rd

é
ly
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adománygyűjtés fókuszában ez alkalommal a Csíkszeredában élő idősek, gyerekek és a kórház 

újszülött osztálya áll. „Hiszünk benne, hogy jobb adni mint kapni egy olyan világban, ahol az 

egyéni sikerek sokszor háttérbe szorítják a legfontosabb emberi értékeket, mint a szolidaritás 

és önzetlenség” – áll a szervezők közleményében.  

 

Taksonyon is megalakult a kisebbségjogi szakbizottság 
2022. november 17. – ma7.sk  

Az új községi és megyei képviselőtestületek mellett, ha van rá igény, minden egyes 

önkormányzat megalakíthatja saját kisebbségjogi szakbizottságát, mely helyi szinten képes 

lehet megfogalmazni azokat a stratégiákat, melyekről oly sok szó esik az oktatás, kultúra és 

nyelvhasználat területén. Portálunk részt vett Taksony község alakuló ülésén is, ahol a 

kisebbségi kormánybiztos, Bukovszky László, aki érvényre juttatta a kisebbségjogi 

szakbizottságok megalakulásának lehetőségét, tagja a helyi képviselőtestületnek is. Arra 

voltunk kíváncsiak, miként ültethető át a gyakorlatba és mely községekben indokolt a 

kisebbségjogi szakbizottság megalakítása. Bukovszky László elmondta: „Mivel hiányzik a 

kisebbségjog védelem helyi és regionális szinten, úgy gondolom, hogy megfelelő eszköze lehet 

annak, hogy magasabb szintre emeljük a kisebbségjogvédelmet. Kíváncsian várom, mennyire 

fognak élni ezzel a lehetőséggel az önkormányzatok." A kisebbségjogi szakbizottság feladata 

hasonló a többi szakbizottságéhoz, tanácsadó testületként funkcionál, javaslatot tehet az 

önkormányzat felé, vagy éppen felhívhatja bizonyos hiányosságokra a figyelmet. 

 

Fiala Ilona és Z. Németh István kapták az Arany Opus Díjat 
2022. november 17. – ma7.sk  

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Füleken tartotta meg a XVII. Őszi Írófesztivált. A 

rendezvény első részeként rendhagyó irodalomórán vehettek részt a II. Koháry István 

Alapiskola, valamint a Mocsáry Lajos Alapiskola diákjai. Az ünnepi est keretében átadták a 

Forbáth-, Talamon- és Turczel- díjakat, illetve líra és próza kategóriában gazdára találtak az 

Arany Opus Díjak. Az ünnepély Visnyai Attila alpolgármester ünnepi beszédével kezdődött, 

aki örömét fejezte ki, hogy egy ilyen rangos, országos szintű esemény Füleken valósul meg. A 

köszöntőt követően kezdetét vette a díjátadó. Elsőként a Forbáth Imre díjat ítélték oda, 

amelyet Hodossy Gyula érdemelt ki Minden addig c. kötetével. A méltatást Nagy Erika 

olvasta fel, aki Tóth László szavait tolmácsolta, ő ugyanis nem tudott jelen lenni az 

eseményen.  

 

Andruskó Imre a Szövetség Nyitra megyei tanácsának új elnöke, tárgyalásokat 
folytatnak Branislav Becíkkel 
2022. november 17. – ma7.sk  

A Nyitra Megyei Önkormányzat alakuló ülésére november 28-án kerül sor, de ettől 

függetlenül a Szövetségen belül már eldőlt az, hogy a magyar párt Nyitra megyei tanácsának 

munkáját ezentúl annak új elnökeként Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium 
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igazgatója irányíthatja. Ő a „szövetséges" képviselőjelöltek közül e megyében a legtöbb, 

összesen 13 843 szavazatot kapta az október 29-i megyei választásokon. Tóth Marián megyei 

képviselőjelöltként is indult a Párkányi régiótól leválasztott Érsekújvári körzetben, de ott a 

szétválasztás miatt egyetlen jelöltnek sem sikerült bejutnia. Úgy érezte, hogy ezért politikai 

felelősséget kell vállalnia, s az e heti tanácsülésen lemondott a tanácselnöki tisztségéről. 

Engem pedig azért javasolt az utódjának, mert a megyei választásokon a „szövetséges“ 

képviselőjelöltek közül a legtöbb, összesen 13 843 karikát kaptam. Javaslatát a tízfős tanács 

egyhangúan támogatta, vagyis kilencen szavaztak rám, én pedig tartózkodtam, hiszen nem 

akartam magamra szavazni. Ekképp én lettem a Szövetség Nyitra megyei tanácsának elnöke“ 

– tájékoztatta a Ma7-t. 

 

Ipolyságon értékeltek a Szövetség lévai járási polgármesterei és megyei 
képviselői 
2022. november 17. – felvidek.ma  

Az ipolysági István Pincében gyűltek össze a Szövetség párt újonnan megválasztott 

polgármesterei, megyei képviselői, hogy kiértékeljék a helyhatósági és megyei választások 

eredményeit, illetve az azt megelőző kampányt. A találkozó tulajdonképpen a Szövetség Lévai 

Járási Elnökségének kibővített üléseként valósult meg, melynek kezdeményezője a párt járási 

elnöke, egyben megyei elnökjelöltje és alispánja, Csenger Tibor volt. Az összegyűlteket 

házigazdaként Zachar Pál, Ipolyság új polgármestere köszöntötte, majd a járási titkár, Kakas 

Pál számszerűsítette az elért eredményeket. Mint felvázolta, a Lévai járásban 26 

polgármestere lett a Szövetségnek, illetve 144 önkormányzati képviselője, nem utolsósorban 

pedig 5 megyei képviselője a Nyitra megyei testületben. Ez utóbbi azért is kiemelkedő 

eredmény, mivel az előző ciklusban Csenger egyedüli magyarként került be, igaz, alispáni 

feladatokat is ellátott.  

 

„Magyar színész akartam lenni” – a 80 éves Dráfi Mátyást köszöntjük 
2022. november 17. – felvidek.ma  

Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színész, a felvidéki magyar színjátszás ikonikus alakja ma 

ünnepli nyolcvanadik születésnapját. Generációk nőttek fel színészi játékán az elmúlt hat 

évtized alatt – kelettől nyugatig bejárta a felvidéki településeket és hirdeti a mai napig a 

magyar nyelv gyönyörűségét. Őszintén vallja, a színháznak kell elmennie a közönséghez, mely 

közönség a legjobb minőségi produkciót érdemli, bárhol az országban. A küldetéstudat 

megélése árad a lényéből, közben pedig nem csinál mást, „csak” szórakoztat. Születésnapja 

alkalmából otthonában kerestük fel és készítettünk vele riportot. Dráfi Mátyás nyit ajtót, már 

vár, pontos időre érkezem. Bevezet a nappaliba, kicsit zavarban van, sok a megkeresés, az 

újságírók egymásnak adják a kilincset. Sehogy sem érti, honnan tudja mindenki, hogy most 

lesz nyolcvan. „Hatvanhárom éve állok a színpadon és a mai napig tájolunk, járjuk a vidéket. 

Most épp Pozsonyeperjesen szervezzük a Háry Jánost” – számol be egy friss élményéről. 
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Elhunyt Sztrikovits János 
2022. november 17. – Vajma.info 

Életének 85., áldozópapságának 58. évében rövid, súlyos betegség után csütörtökön 

Zomborban elhunyt Sztrikovits János atya, a Szabadkai Római Katolikus Egyházmegye papja. 

Sztrikovits János 1937. december 21-én született Bezdánban. Teológiai tanulmányait 

Zágrábban végezte 1960 és 1965 között. Még ebben az évben pappá szentelték Szabadkán. 

Volt káplán Adorjánban és Oromhegyesen, Csantavéren, majd a szabadkai Szent Teréz 

plébánián, plébániai kormányzó Bácsföldváron és Zsablyán, majd az újvidéki Szent Erzsébet 

plébánián. 1991-től az újvidéki Mária Neve plébánia plébánosa volt. Nyugdíjas éveit 

szülőfalujában, Bezdánban töltötte. Aranymiséjét is az ottani Szent Simon és Júdás Tádé 

apostolok templomban tartotta. 

 

Növekszik a diáklétszám 
2022. november 17. – Magyarszo.rs 

Az adai Bartók Béla Alapfokú Zeneiskola a 2022/2023-as tanévet 171 diákkal kezdte meg, 

köztük 52 új elsőssel. Az intézményben 98 diák tanul Adán, illetve 73 tanuló Moholon, a 

kihelyezett tagozaton. Bács Annamária, a zeneiskola igazgatója elmondta, hogy az idei 

diáklétszám javuló tendenciát mutat. Tavaly 154 diákjuk volt, amihez képest jobb az idei 

mutató, viszont a tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest még van mit fejlődni, hiszen 200 fő körül 

lenne az ideális diáklétszám az intézményben. – Nyolc tanszakon tanítjuk továbbra is a zenét. 

Ezek a zongora, harmonika, hegedű, fuvola, klarinét, gitár, tambura és a szólóének tanszak. 

Nagyon sokan jelentkeztek az idén gitárra, hegedűre és zongorára. Ezek töretlen 

népszerűségnek örvendenek. Üres helyeink maradtak sajnos újra a harmonika, a fuvola és a 

tambura tanszakon. 

 

40 960-an szavaztak a Magyar Összefogásra 
2022. november 17. – PannonRTV 

Kihirdette a vasárnapi nemzeti tanácsi választások végeredményeit a Köztársasági Választási 

Bizottság. Ennek értelmében a Magyar Nemzeti Tanács 35 képviselői helyéért egyetlen lista, a 

Magyar Összefogás indult, amelyre 40 960-an szavaztak. A magyar választói névjegyzéken 

116 406-an szerepelnek, a részvételi arány 36,69 százalékos volt. A szavazólapok 98,75 

százaléka volt érvényes, összesen 520 érvénytelen szavazólapot számoltak össze. 

 

Kárpátaljai gyermekotthonon segít a családszervezetek adventi jótékonysági 
adománygyűjtése 
2022. november 17. – MTI, hirado.hu, Demokrata 

A kárpátaljai Szent Mihály Gyermekotthont segíti a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) 

mintegy harminc hazai családszervezettel megszervezett jótékonysági adománygyűjtése, 
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melynek teljes bevételét az itt élő kárpátaljai árva és a háború elől menekülni kényszerült 

gyermekek személyre szabott karácsonyi ajándékára fordítják. A FICSAK csütörtöki 

közleménye felidézi, hogy a támogatni szánt intézmény egy családtípusú gyermekotthon a 

kárpátaljai Ráton, ahol árva, elhagyott és menekülni kényszerült gyerekek találnak új 

otthonra. Az otthonban az ukrán háború okozta szörnyűségekkel is próbálnak megküzdeni az 

itt élő gyermekek. A szervezők szeretnék, ha a terhelés alól felmenthetnénk a gyermekeket 

legalább karácsonykor. A tájékoztatás szerint a FICSAK adventi jótékonysági gyűjtésével egy 

meghitt karácsonyi vacsorával, játszóházi élménnyel és egy magyarországi utazással 

szeretnék elfeledtetni a gyerekekkel a velük átélt borzalmakat. A szervezők célja az ehhez 

szükséges 1 millió forint összegyűjtése. 

 

Letartóztatták a csapi határátkelőhely vezetőjét és helyettesét 
2022. november 17. – karpatalja.ma 

Korrupció vádjával tartóztatták le a csapi határátkelőhely vezetőjét és annak helyettesét – 

tudatta november 17-én a Zakarpattya Online internetes hírportál. Pénzt kértek az 

autóbuszok sofőrjeitől a határon való akadálytalan átkelés érdekében. A nyomozás során 

kiderült, hogy egy vállalkozótól például 10 600 eurót csaltak ki. Az „árat” az autóbusz mérete 

és az általa szállított áru mennyisége alapján határozták meg. Átlagosan 500 euró kenőpénzt 

fogadtak el buszonként. 

 

Ukrenergo: továbbra is áramszünetekre kell számítani 
2022. november 17. – kiszo.net, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

November 17-én, csütörtökön óránkénti áramszünetek és vészlekapcsolások is lesznek 

Ukrajna egész területén. Az áramellátás nehéz helyzetét a hideg időjárás tovább nehezítette – 

jelentette az Ukrenergo. „A lehűlés miatt megnőtt az áramfogyasztás Ukrajna azon régióiban, 

ahol november 15-én az energetikai infrastruktúrát ért hatalmas rakétacsapások után már 

helyreállt az áramellátás. Ez tovább bonyolította az energiarendszer amúgy is nehéz 

helyzetét” – magyarázta a cég sajtószolgálata. Hangsúlyozták, az energiatársaságok 

kénytelenek nagyobb mennyiségű korlátozást alkalmazni. 

 

Babják: akár napokig szünetelhet az áramszolgáltatás 
2022. november 17. – karpatalja.ma 

Az Ukrenerho áramszolgáltató vállalat vészleállásokat alkalmaz Ukrajna-szerte. Fel kell 

készülni arra is, hogy az áramszolgáltatás akár napokon át szünetel majd –  nyilatkozta 

közösségi oldalán Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere november 17-én. Sem 

a városi tanács, sem én, sem a képviselők nem döntenek azzal kapcsolatban, hogy mikor 

kapcsolják ki az áramot. Jelenleg nincsenek stabil ütemtervek, mert minden kikapcsolás 

vészleállás. A városi tanácsot sem informálják előre a vészleállásokról. Az Ukrenerho ellenőrzi 

a helyzetet és ők döntenek arról, mely vonalat kapcsolják le: nem várost, utcát vagy 

városrészt, hanem áramvonalat – jegyezte meg Babják Zoltán. 
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Újabb kárpátaljai áldozat 
2022. november 17. – karpatalja.ma 

Harc közben vesztette életét Ivan Bazsura november 16-án. A hírt a Nagybereznai kistérség 

hivatalos oldalán tudatták. Ivan Bazsura a háború első napjaitól kezdve harcolt, a kárpátaljai 

128-as dandárnál teljesített szolgálatot. A katonát szülei, felesége és kislánya gyászolja. 

 

Megérkezett a Vöröskereszt segélyszállítmánya Herszonba 
2022. november 17. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Megérkezett a Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC) segélyszállítmánya az orosz megszállás alól 

felszabadított Herszonba. Az ICRC szerdán Genfben jelentette be, hogy a konvojjal egyebek 

között ötszáz sebesült ellátásához szükséges orvosi eszközök mellett kétezer páciens három 

hónapra elegendő ápolásához szükséges felszerelés érkezett a városba. Mindemellett egy 

elmegyógyintézetet és az ukrán vöröskeresztet ellátták élelmiszerrel és alapvető tisztálkodási 

cikkekkel. Az ICRC ezen felül biztosított egy ivóvizes tartálykocsit, valamint szakértőket, akik 

fel fogják mérni a nem felrobbant lövedékek jelentette kockázatokat. 

 

Újabb útszakasz készült el a kendereskei kilátóhoz 
2022. november 17. – karpataljalap.net 

Pályázati támogatásból sikerült megépíteni a kendereskei kilátóhoz vezető gyalogút egy 

újabb, mintegy 100 méteres szakaszát. A kilátó Munkács mellett, a Feszty-körkép vázlatainak 

készítési helyén található, s tartalmazza a körkép kicsinyített ábrázolását is. A gyalogút 

nagyban megkönnyíti az emlékjel felkeresését az érdeklődők számára. A KMKSZ Munkácsi 

Középszintű Szervezete köszönetét fejezi ki a Bethlen Gábor Alapnak e fontos történelmi 

emlékhely fejlesztéséhez nyújtott támogatásáért. 

 

Kárpátaljára látogatott az Országgyűlés ukrán szószólója 
2022. november 17. – karpat.in.ua 

Kárpátalján tett villámlátogatást Liliána Grexa, az ukrán nemzetiség magyar Országgyűlési 

szószólója. A Magyarországon élő ukrán közösség parlamenti képviselője a szolyvai ukrán 

református gyülekezet székházában találkozott a térségben élő belföldi menekültekkel. 

Liliána Grexa elmondta, példaértékű az az összefogás, amely a menekültek támogatására 

irányul. A magyar Országgyűlésben 2012-ben vezették be a szószólói jogintézményt a 

nemzetiségek parlamenti képviseletének biztosítása érdekében. A magyarországi ukrán 

közösség érdekeinek képviseletével idén májusban Liliána Grexát bízta meg. Az ukrán 

nemzetiség szószólója elmondta, az ukrajnai háború kitörését követően jelentősen bővült a 

feladatköre. Liliana Grexa egyik feladatának a magyarországi ukrán közösség összetartozását 

és hosszútávú fejlődését tartja. Ebben segítségére van az ő elnökletével működő Nova Hvilja 

civil szervezet is.  
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Pélmonostor: nagyszabású volt a Márton-napi magyar rendezvény 
2022. november 17. – Kepesujsag.com 

A HMDK pélmonostori alapszervezete és a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet november 

11-én, pénteken tartotta Márton-napi rendezvényét, amely a pélmonostori városnapok egyik 

kiemelkedő programja is egyben. A pélmonostori városnapok egyhónapos rendezvénysorozat, 

melynek keretében sportprogramok, kiállítások, vásárok, gasztronómiai események, 

koncertek és számos más művészeti és kulturális program valósul meg. Pélmonostor 

védőszentje Szent Márton, éppen ezért a városnapok csúcspontja november 11-én, Szent 

Márton napján van. Ezen a napon koszorúzzák meg a katolikus temetőben a honvédő háború 

helyi áldozatainak tiszteletére állított emlékművet. 

 

Díszülés a zágrábi Ady Endre Kultúrkör megalakulásának a 90. évfordulója 
alkalmából 
2022. november 17. – Kepesujsag.com 

Júniusban a 90. évfordulóhoz méltó színvonalas programsorozattal ünnepelte jubileumát 

magyarságunk egyik legnagyobb múltú egyesülete, a zágrábi Ady Endre Kultúrkör, a múlt 

héten pedig ennek megkoronázásaként neves közéleti személyiségek jelenlétében díszülést 

tartottak. A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkört 1932-ben alapították Zágrábban élő 

magyarok, valamint a fővárosban tanuló vajdasági és horvátországi magyar egyetemisták. Az 

egyesület a 60-as és a 70-es években élte fénykorát, amikor évente ötven egyetemi hallgató is 

érkezett a horvát fővárosba a Vajdaságból és Szlavónia-Baranyából. Ezeknek az 

egyetemistáknak második otthona volt az egyesület, amelynek legfőbb feladata a magyar 

kultúra és a hagyományok ápolása volt. 

 

Új karaktercipőket kaptak a táncosaink 
2022. november 17. – Kepesujsag.com 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) a Bethlen Gábor Alap 

támogatásának köszönhetően új, minőségi karaktercipőket és csizmákat vásárolt az ilyenek 

iránti igényüket kifejező magyar tánccsoportjaink számára. Az identitástudatunk egyik fontos 

pillérét képezik hagyományaink és szokásaink. A tradíciók ápolása éppen ezért a 

magyarságtudat megtartásának egyik fontos eszköze. Az egyik legnépszerűbb hagyományunk 

a mai napig a tánc és az ének, ezt bizonyítja a közösségeink keretei között megalakult és 

működő tánccsoportok és énekkarok nagy száma is. A HMDK-központ számára nagyon 

fontosak a hagyomány- és értékőrző munkát végző egyesületek, ebből kifolyólag pályázott a 

Bethlen Gábor Alapnál új népviseletekre és lábbelikre, a jóváhagyott összeg pedig ezúttal a 

táncos cipők beszerzését tette lehetővé. 

 

Festészeti táborban alkottak a hétvégén 
2022. november 17. – Kepesujsag.com 

SEPSE – A HMDK sepsei alapszervezete festészeti tábort szervezett vasárnap, ahol a nemrég 

alakult festőkörük tagjai is bemutatkoztak. A rendezvény végén kiállították az ott készült 
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alkotásokat. A HMDK sepsei alapszervezetén belül hónapokkal ezelőtt festőkör alakult, 

amelyhez több fiatal is csatlakozott. A tagok heti rendszerességgel találkoznak, gyakorolnak, 

tanulnak, a hétvégén pedig az első táborukra is sor került. – Nem titkolt célunk volt a 

festőkörrel, hogy lehetőséget biztosítsunk a „rejtett kincsek” kibontakozására. Nagyon sokan 

vannak az olyanok, akik tehetségesek a festészet terén, de eddig még nem tudták ezt 

megmutatni, illetve ezzel szeretnének foglalkozni. Nagyon jó volt látni, hogy több fiatal is 

csatlakozott hozzánk, akik igazán tehetségesek, nekik segítünk a festőkörön belül új 

technikákkal, módszerekkel megismerkedni – tudtuk meg Keresztes Árpád nyugalmazott 

pedagógustól, amatőr festőművésztől, a festőkör egyik vezetőjétől. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 17. – Kossuth Rádió 

 

A világon szétszórtságban, diaszpórában élő magyarság szervezeteinek legmagasabb szintű 

egyeztető fóruma, a Magyar Diaszpóra Tanács ült ma össze a Várkert bazárban. 

30 országból 33 küldött személyesen, 68-an online vettek részt a több órás tanácskozáson. 

Egyetértenek abban, hogy a magyar nemzet minden tagjának közös érdeke a mielőbbi béke. 

Támogatják a magyar kormánynak Magyarország, a magyar nemzet és a magyar családok 

biztonsága védelmében tett törekvéseit, és többek között egyetértenek a Magyar Diaszpóra 

Tanács Regionális ülései elnöki mandátumának négy évre történő meghosszabbításával – 

olvasható a 11. Magyar Diaszpóra Tanács ülése után elfogadott zárónyilatkozatban. 

 

Speciális ösztöndíjprogram indul, támogatandó a diaszpóra fiataljainak magyarországi 

felsőoktatási tanulmányait. Semjén Zsolt a Magyar Diaszpóra Tanács XI. ülésén egyebek 

mellett arról beszélt, hogy a Magyar Kormány létrehozza a Welcome Office- t, a Hazaváró 

Irodát, amellyel azokat kívánják segíteni, akik úgy döntenek, hogy véglegesen vagy 

átmenetileg visszatérnek. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, a Diszpóra Tanács elnökét 

halljuk. 

 

A következőkben az ülésen résztvevő 33 küldött közül hallunk néhányat régiójuk 

magyarságának életéről, gondjairól, igényeiről. 
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Templomok, egyházi épületek, óvodák épültek az elmúlt években nemcsak Európa szerte, 

hanem a tengeren túl is. Erről beszélt Soltész Miklós, és abbéli reményének adott hangot, 

hogy az elkövetkező szűkös időkben ezek jól fogják szolgálni a magyar közösséget. Soltész 

Miklós egyházügyekért és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt halljuk.  

 

Idén 30 országból 33 küldött személyesen és 68 pedig online vett részt a Magyar Diaszpóra 

Tanács 11 ülésén – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a 

rendezvény házigazdája. 

 

 

 


