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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Magyarország kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása 
mellett 
2018. november 27. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, Origo, Hír TV, Magyar Idők  

Magyarország teljes mértékben kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett, ez 

mindig része volt a magyar külpolitikának, és marad a jövőben is - mondta Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatóján kedden, Budapesten. A miniszter 

kiemelte: emellett Magyarország kiemelt figyelmet fordít a Kárpátalján élő 150 ezer 

magyarra. Az ukrán parlament döntése értelmében szerda reggel tíz ukrajnai megyében lép 

életbe a hadiállapot, de Kárpátalja nincs ezen megyék között - közölte. Mint mondta, mindig 

rossz hír, ha egy szomszédos országban hadiállapotot hirdetnek, és minden országnak, így 

Magyarországnak is az az érdeke, hogy a szomszédságában lévő országok stabilak, erősek 

legyenek, és nyugodtak legyenek ott a körülmények. Rossz hír nekünk, hogy Oroszország és 

Ukrajna kapcsolata nem a megoldás, a megnyugvás irányába halad - mutatott rá. 

 

Kövér László: nemzedéki feladat a hazaszeretet kultúrájának újjáépítése 
2018. november 27. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Lokál, Demokrata, Körkép  

Az Országgyűlés elnöke szerint a mostani nemzedék egyik legfontosabb feladata a 

hazaszeretet kultúrájának újjáépítése. Kövér László a Magyarország vármegyéi és városai – 

ismertebb nevén az egyik szerkesztőjéről  Borovszkynak nevezett – sorozat reprint 

kiadásának bemutatóján, kedden a Pesti Vigadóban azt mondta: a hazaszeretet kultúrájának 

újjáépítése most „korparancs”. A megmaradás egyetlen útja, amikor a globális üzleti érdekek 

totális támadást intéztek a közösségek ellen, minden lehetséges identitás felszámolásáért – 

tette hozzá. A házelnök hangsúlyozta: szabadság és jólét, demokrácia és emberi jogok nem 

létezhetnek erős nemzetek és erős államok nélkül. Kövér László a 104 év után most újra 

kiadott 26 kötetes „Borovszkyt” olyan „honismereti hologramnak” nevezte, amely magyar 

fénytörésben mutatja be a Kárpát-medencét.  

 
Potápi: ifjúsági közösségek és a diaszpóra támogatására írt ki pályázatokat a 
kormány 
2018. november 27. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, karpatalja.ma, Erdély.ma, Híradó, 

PestiSrácok, Lokál, OrientPress, Mandinder, Hír TV, M1, Felvidek.ma 

Ifjúsági és cserkészközösségek támogatására, valamint a diaszpórában élő magyarság 

szervezetei és a magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára írt ki pályázatot a kormány 

összesen 750 millió forint összegben - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Potápi Árpád János elmondta, 

előbbivel az a céljuk, hogy erősítsék a külhoni magyar ifjúsági közösségeket, támogassák az 

ifjúságot segítő szervezeteket, a nekik szóló programokat. Ezekre a célokra jövőre 250 millió 

forintot biztosít a kormányzat; a korábbi években ugyanerre 50 millió, 100 millió, illetve 190 
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millió forint volt a keretösszeg. A pályázaton azok a civil és egyházi szervezetek vehetnek 

részt, amelyek a 15-35 évesek érdekképviseletében tevékenykednek. Programonként a 

támogatás ötszázezertől egymillió forintig terjedhet. A másik, a diaszpórában élő magyarság 

számára kiírt pályázat kerete 500 millió forint, ebből egyebek mellett a magyar nyelvű hétvégi 

iskolákat támogatják - közölte. Hozzátette: ebben két, tavaly még külön kiírt felhívást vontak 

össze, és az azokra fordított forrást most 100 millió forinttal emelték. Jelezte azt is, hogy a 

korábbi két pályázattal 67 oktatási intézményt és 215 szervezetet tudtak támogatni. 

 

Potápi: a gyerekek támogatása nélkül magyar jövőről sem lehet beszélni 
2018. november 27. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Mandiner, Pannon RTV, 

Körkép 

Ha a gyerekeket, fiatalokat nem támogatjuk, akkor magyar jövőről sem beszélhetünk – 

mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedd este az M1 aktuális 

csatornán a külhoni magyarság számára kiírt pályázatokat ismertetve. Potápi Árpád János 

arról beszélt, hogy ifjúsági és cserkészközösségek támogatására, valamint a diaszpórában élő 

magyarság szervezetei és a magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára írt ki pályázatot 

a kormány összesen 750 millió forint összegben. Az államtitkár kiemelte: ezek a pályázati 

lehetőségek nagyon jók arra, hogy minden magyar közösség, magyar ember megtarthassa az 

identitását és a kapcsolatát Magyarországgal. Közölte: ifjúsági szervezetek jövő évi 

rendezvényeikre 250 millió forintra pályázhatnak. Jelezte: egyre több az érdeklődő, és azért 

emelték a keretet, hogy minél több szervezetet támogathassanak. A régió nagyságához és az 

ott élő magyarság számához próbálnak igazodni a pályázatokkal - tette hozzá. Potápi Árpád 

János a diaszpóraszervezeteket, hétvégi magyar iskolákat támogató pályázatról is beszélt, 

amelynek keretösszege 500 millió forint.  

 

Nemzetpolitika ellenszélben 
2018. november 28. – Demokrata –  Nagy Ida 

Különös aktualitást adott a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó értekezlet 

(MÁÉRT) idei ülésének, hogy száz évvel ezelőtt, november 11-én írták alá az első világháborút 

lezáró, az ország feldarabolását előkészítő fegyverszüneti egyezményt. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárt a tanácskozás eredményeiről, tanulságairól kérdeztük. 

(Az interjú teljes terjedelemben a Demokrata 2018. november 28-i számában olvasható.) 

 

Németh Zsolt: négy magyar párt lett tagja a kereszténydemokrata irányultságú 
centrumpártokat tömörítő CDI-nek 
2018. november 27. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Origo, PestiSrácok 

A Fidesz mellett négy magyar párt is tagja lett a kereszténydemokrata irányultságú 

centrumpártokat tömörítő CDI-nek - tudatta Németh Zsolt, a Fidesz-frakció külügyi 

kabinetjének a vezetője kedden az MTI-vel. Németh Zsolt telefonon nyilatkozva elmondta: a 

szervezet közgyűlése a Fidesz mellett - amely évek óta tagja a CDI-nek - négy magyar pártot is 

a tagjai közé fogadott a közgyűlési döntésével. Tag lett a KDNP, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), valamint a 
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Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Elmondta, a Fidesz-delegációja a CDI 

végrehajtó bizottsága és közgyűlése évi rendes ülésén vesz részt az afrikai Zöld-foki 

szigeteken. A delegáció tagja Németh Zsolt mellett, Novák Katalin államtitkár, a Fidesz 

alelnöke és Balog Zoltán miniszterelnöki biztos, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke. 

Németh Zsolt szólt arról, hogy külön megbeszélést folytattak a szervezet főtitkárával. A 

szervezet az elkövetkezendő években további növekedésre és minőségi gyarapodásra számít, 

új intézetet, női és ifjúsági szervezetet hoz majd létre - mondta. 

 

Ludovic Orban szerint az RMDSZ a román kormány „cinkosa”, de ezért nem a 
magyarok a hibásak 
2018. november 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke szerint az RMDSZ a PSD–ALDE-kormány 

cinkosaként jár el, amivel a romániai magyar kisebbség „mélységesen elégedetlen”. A B1 

hírtelevíziónak hétfőn este nyilatkozó ellenzéki politikus rámutatott, jelenleg a 

Szociáldemokrata Párt (PSD), a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE), valamint az 

RMDSZ alkotja a többséget a parlamentben, övék a szavazatok több mint 63 százaléka. Orban 

hozzátette, a szenátusban a PSD-nek egymagában is megvan a többsége, ezért az ALDE-t 

vezető Călin Popescu-Tăriceanu felsőházi elnök szerinte a nagyobbik kormánypárt „foglya”, 

mert a szociáldemokraták bármikor kezdeményezhetik a leváltását. Ludovic Orban elmondta, 

számára érthetetlen az RMDSZ álláspontja, amivel szerinte mélységesen elégedetlenek azok, 

akik a szövetségre szavaztak, vagyis a romániai magyar kisebbség tagjai. 

 

Ludovic Orban nem érti az RMDSZ-t, Kelemen Hunor meg nagyon is érti Ludovic 
Orbant  
2018. november 27. – maszol.ro, MTI 

Ludovic Orban számtani alapműveletekkel nincs tisztában, nem akar és nem is képes 

kormányozni, pártja megítélése pedig az erdélyi magyarok körében legalább olyan rossz, mint 

a PSD-é. Így reagált Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Nemzeti Liberális Pártot vezető 

politikus legújabb vádjaira. A szövetségi elnök cáfolta, hogy a magyar választók elégedetlenek 

lennének az RMDSZ szövetkezési politikájával. Elmondta: az felméréseik szerint a választóik 

többsége nem akarja, hogy az RMDSZ kormányon legyen, sem a mostani kormánypártokkal, 

sem a PNL-vel. A szövetségi elnök elhárította azt a vádat is, hogy az RMDSZ politikai 

döntéseit Budapestről befolyásolják. Leszögezte: Orbán Viktor magyar kormányfő soha nem 

szabta meg, hogy kivel működjenek együtt a bukaresti politikában.  

 

Még idén 13 kilométerrel bővül az észak-erdélyi autópálya Maros megyei 
szakasza 
2018. november 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Még ebben az évben megnyitják a szállításügyi miniszter szerint az A3-as, észak-erdélyi 

autópálya 13,7 kilométeres Radnót és Nyárádtő közötti szakaszát. Lucian Șova miniszter azt 
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követően nyilatkozott erről, hogy kedden meglátogatta az épülő autópálya Maros megyei 

szakaszait. Kijelentéseit az Agerpres hírügynökség idézte. Elmondta: elkezdődtek a megépült 

pályaszakaszok átvételét megelőző formaságok. A tárcavezető hozzátette: ezek a megfelelő 

minőség biztosításához, valamint ahhoz szükségesek, hogy biztonságosan lehessen majd 

közlekedni az autópálya új szakaszain. Lucian Șova biztosította az érdeklődőket, hogy még az 

idén megnyílik a pályaszakasz. 

 

Kelemen Hunor az EU soros elnökségéről: lényegében nagy hiba nem történhet  
2018. november 27. – transindex.ro 

A politika belülről legújabb kiadásának két kiemelt témája a kormányátalakítás és a romániai 

restitúciós folyamat megakadása volt, az Erdély TV-n vasárnap megtekinthető műsor 

átiratának második részét most olvashatják, amelyben többek között a DNA Călin Popescu-

Tăriceanu elleni eljárásáról, Románia EU soros elnökségéről és az EP-választások 

kampányáról is szó esett. A közéleti műsorban Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével 

Tibori Szabó Zoltán beszélget. 

 
Decembertől nem fog Marosvásárhely felé közlekedni a budapesti vonatjárat 
2018. november 27. – transindex.ro 

December 9-től nem lehet közvetlen vonatjegyet váltani Marosvásárhely és Budapest között. 

A változás amiatt következhetett be, mert vélhetően változik a Marosvásárhelyt is érintő 

Brassó-Budapest vonatjárat útvonala. A Brassó és Budapest között közlekedő IR 366-os és IR 

367-es járat, ismertebb nevén a Hargita útvonalát utoljára 2018. január 11-től változtatták 

meg annak érdekében, hogy a marosvásárhelyi utasoknak is közvetlen vonatjárat álljon 

rendelkezésükre Budapestre. A régi útvonal helyett, amelyen Dést, Szeretfalvát és 

Szamusújvárt érintve jutott el Kolozsvárig a Hargita, akkor felváltotta a Marosvásárhely-

Székelykocsárd-Kolozsvár útvonal. 

 

A romániai magyaroknak is üzent a Demos egy közleményben  
2018. november 27. – transindex.ro 

Az idén szeptemberben alakult Demos párt kolozsvári csapata a Facebookon közzétett 

kétnyelvű közleményben üzente hétfőn, hogy a kisebbségi jogok védelme számukra 

alapértéknek számít, vagyis hogy az etnikai, nemi, nyelvi vagy más jellegű kisebbségek 

védelmét ugyanolyan fontosnak tartják, mint bármelyik más társadalmi kérdést. A romániai 

magyar közösségre vonatkozóan kifejezetten azt fogalmazták meg – talán az országos szinten 

szerveződő, nem magyar érdekvédelemre korlátozott pártok közül elsőként – hogy „elítéljük a 

magyar nyelvi jogok visszaszorítására tett kísérleteket a közoktatásban és a helyi 

adminisztrációban, és kiállunk a romániai nyelvi közösségek kulturális és intézményi 

önszerveződéshez való jogáért”.  

 
Mennyi valósult meg az RMDSZ románok felé nyitó kampányából?  
2018. november 27. – transindex.ro 
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A nagy centenáriumi megemlékezéshez közeledve a Transindex kíváncsi volt, mi valósult meg 

az RMDSZ tavaly év végi SZKT-n tett ígéretéből, amely szerint két, a magyarságot bemutató 

kampányt is indítanak a román közvélemény számára: egyet tájékoztató jelleggel, egyet pedig 

provokatívabb, viccesebb hangnemben is. Az idén nyáron elindított 1000 év Erdélyben, 100 

év Romániában elnevezésű kampánynak része egy kétnyelvű weboldal, amely felületet 

biztosít a kampány anyagainak, a kulturális és közösségi eseményeknek, 

kezdeményezéseknek, illetve azoknak a programoknak, amelyekkel idén foglalkoznak. Mivel 

a weboldal a kampány leglátványosabb része, főként ezzel kapcsolatban tettek fel kérdéseket. 

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége írásban válaszolt. 

 
Új, kétnyelvű irányító táblákat helyeztek ki Sepsiszentgyörgyön 
2018. november 27. – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata új, kétnyelvű irányító táblákat helyezett ki a 12-es országút 

városon áthaladó szakaszán. A 12-es országút sepsiszentgyörgyi szakaszának kezelése tavaly 

decemberben került az önkormányzat hatáskörébe, ehhez tartozik az Oltmező utca és a Păiuș 

Dávid hadnagy utca is. Az Országos Útügyi Igazgatóság csak román feliratos táblákat 

helyezett ki, ezeket cserélték le kétnyelvűekre – mondta el Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere. 

 
Nem centenáriumoznak a magyar tisztségviselők 
2018. november 28. – Krónika 

Nem fognak tolongani az erdélyi magyar önkormányzati vezetők, politikusok a december 

elsején rendezendő ünnepi rendezvényeken. A Krónika megkeresésére a legtöbben azt 

válaszolták, tiszteletben tartják a román nemzet ünnepét, ám a kölcsönös tisztelet jegyében 

elvárják a többségtől, hogy elfogadja és megértse: december elsején a magyarok nem tudnak 

ünnepelni. Különben akad olyan polgármester, megyei tanácselnök, aki jelezte részvételét a 

különböző programokon, de nem szólal fel, mások inkább szabadságra mennek. 

 

A szórványkollégium fenntartásának költségeit főként a magyar állam 
finanszírozza 
2018. november 28. – Krónika 

A Téka Mezőségi Szórványkollégiumban élő, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek 

támogatása érdekében már közel húsz éve működik a keresztszülő-program a szamosújvári 

intézményben. Körülbelül a bentlakás 2000-es megalapításától kezdődően minden év 

szeptember–októberében meghirdetik a programot, és olyan személyek jelentkezését várják, 

akiknek anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy folyamatosan biztosítani tudják egy általuk 

kiválasztott mezőségi gyerek anyanyelven való tanulásának teljes vagy részköltségeit. „Ez 

nagyon hasznos program a bentlakásunk számára. Azért találtuk ki, hogy az a diák, aki 

szociálisan hátrányos környezetből jön – például nagyszülő vagy csak egy szülő neveli –, 

legyen még egy úgynevezett pótszülője, aki gondját viseli” – mondta el a Krónika 

megkeresésére Balázs-Bécsi Enikő programfelelős, a Téka Alapítvány gazdasági ügyvezetője. 
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Irodalomtanítás: jelentős alkotást kapott az egyetemes magyar irodalom a 
Felvidéktől 
2018. november 27. – Ma7.sk 

Az Olvasóközpontú irodalomtanítás című módszertani kiadvány bemutatóját tartotta több 

felvidéki helyszínen az ismert magyarországi irodalomtörténész, Fenyő D. György. A 

szakembert a határon túli és kortárs irodalom értékeiről és anyaországi befogadásáról 

kérdeztük. Fenyő D. György állította össze azt az új módszertani kézikönyvet, amely 

gyakorlati útmutatóként szolgálhat és választ adnak arra a sürgető kérdésre, hogyan lehet 

élőként bemutatni és megszerettetni a diákokkal az irodalmat a gépek és a technika 

világában. 

 

Alakuló ülés Dunaszerdahelyen: beiktatták az alpolgármestereket 
2018. november 27. – Ma7.sk 

November 26-án a városi hivatal nagytermében Hájos Zoltán polgármester és a megválasztott 

városi képviselők letették esküjüket. Az ünnepélyes alakuló ülésen megválasztották a nyolc 

szakbizottság elnökeit, alelnökeit és tagjait. Kiderült az is, kik lesznek a város 

alpolgármesterei. A városi választási bizottság elnöke, Nyílfa Péter tájékoztatta a jelenlévőket 

a választási eredményekről, majd a negyedszer újraválasztott Hájos Zoltán letette 

polgármesteri esküjét. Ezután a képviselők eskütétele következett. 

 
Liszka József kapta idén a Turczel Lajos-díjat 
2018. november 27. – bumm.sk, Felvidék Ma  

Liszka József etnológus, a Selye János Egyetem rektorhelyettese kapta idén a Szlovákiai 

Magyar Írók Társasága által alapított Turczel Lajos-díjat. A kiemelkedő tudományos 

munkásságért járó szakmai elismerést az írószövetség Őszi irodalmi fesztiválján Hodossy 

Gyula, az SZMÍT elnöke adta át Liszka Józsefnek, laudációt Baka L. Patrik mondott – 

tájékoztatta portálunkat a Selye János Egyetem Rektori Hivatala. 

 

A VMSZ is tagja lett a kereszténydemokrata irányultságú centrumpártokat 
tömörítő CDI-nek 
2018. november 27. – Vajdaság MA 

A Fidesz mellett a Vajdasági Magyar Szövetség és még három párt lett a kereszténydemokrata 

irányultságú centrumpártokat tömörítő CDI tagja - tudatta Németh Zsolt, a Fidesz-frakció 

külügyi kabinetjének a vezetője kedden az MTI-vel. 
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https://ma7.sk/kozelet/irodalomtanitas-jelentos-alkotast-kapott-az-egyetemes-magyar-irodalom-a-felvidektol
https://ma7.sk/kozelet/irodalomtanitas-jelentos-alkotast-kapott-az-egyetemes-magyar-irodalom-a-felvidektol
https://ma7.sk/tajaink/alakulo-ules-dunaszerdahelyen-beiktattak-az-alpolgarmestereket
https://www.bumm.sk/regio/2018/11/27/liszka-jozsef-kapta-iden-a-turczel-lajos-dijat
https://www.bumm.sk/regio/2018/11/27/liszka-jozsef-kapta-iden-a-turczel-lajos-dijat
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23072/A-VMSZ-is-tagja-lett-a-keresztenydemokrata-iranyultsagu-centrumpartokat-tomorito-CDI-nek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23072/A-VMSZ-is-tagja-lett-a-keresztenydemokrata-iranyultsagu-centrumpartokat-tomorito-CDI-nek.html
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Pásztor István a koszovói helyzetről: Mintha egy puskaporos hordó mellett 
állnánk 
2018. november 27. –Pannon RTV 

A Tartományi Képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként beszélt a koszovói 

helyzetről és a jövő évi köztársasági költségvetés tervezetéről. Jövőre több pénz jut a 

vajdasági projektekre. A jövő évi köztársasági költségvetésben több pénz jut vajdasági 

fejlesztésekre, mint az elmúlt években - nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító 

című műsorában Pásztor István. A Tartományi Képviselőház elnöke elmondta: ez egy 

észszerű büdzsé, amely keretet biztosít számos fontos fejlesztés megvalósítására. 

Közműfejlesztések és vasúti felújításokra is számítani lehet majd az elkövetkező időszakban. 

 

MTTK: A szabadkai tanítóképzés kezdeteinek 240. évfordulójára emlékeztek 
2018. november 27. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar napja november 25-e, azaz Alexandriai 

Szent Katalin emléknapja annak emlékére, hogy 1778-ban ezen a napon kezdődött meg 

Szabadkán a tanítóképzés. A kari ünnepségen megjelent dr. Dejan Jakšić, az Újvidéki 

Egyetem rektora, illetve helyettese, dr. Sanja Podunavac-Kuzmanović, továbbá Hajnal Jenő, 

az MNT elnöke, Babity János szabadkai magyar főkonzul, dr. Káich Katalin professor 

emeritus, a kar alapítója, Etela Jerinkić, a polgármester oktatásügyi segédje, illetve más 

oktatási intézmények képviselői. 

 
Vajdaság is hozzájárult a podgoricai Szerb Ház berendezéséhez 
2018. november 27. – Magyar Szó 

A Tartományi Kormány 10 000 euró értékű adományt hagyott jóvá a podgoricai Szerb Ház 

felszerelésére. A létesítmény igazgatósága a vajdasági anyagi segítséget arra használta fel, 

hogy kellően felszerelje a konferenciatermet, amelyben a montenegrói szerb egyesületek 

tartják rendezvényeiket. A vajdasági hozzájárulással felszerelt terem a Vojvodina nevet kapta. 

 

Szakértő: mindkét fél felelős a feszültség fokozásáért 
2018. november 27. – MTI, Magyar Idők  

Mind az orosz, mind az ukrán fél felelős azért, hogy fokozódik a feszültség a két ország között, 

ám a hadiállapot bevezetésével az ukránok "túltolták a biciklit" - jelentette ki Kis-Benedek 

József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna keddi műsorában. A kercsi 

incidens során az ukrán hajók eltértek a számukra kijelölt hajózási útvonaltól, vagyis az orosz 

biztonsági erőknek kötelességük volt közbelépni - közölte az egyetemi tanár. Az incidens 

tovább élezheti a kelet-ukrajnai konfliktust is - vélekedett. Azt mondta: az oroszok az 

információk alapján joggal tartanak attól, hogy szélsőségesek a kercsi híd felrobbantását 

tervezik. Korábban az ukrán haditengerészet is tartóztatott fel orosz halászhajót - 

emlékeztetett. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-koszovoi-helyzetrol-mintha-egy-puskaporos-hordo-mellett-allnank
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-koszovoi-helyzetrol-mintha-egy-puskaporos-hordo-mellett-allnank
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23073/MTTK-A-szabadkai-tanitokepzes-kezdeteinek-240_-evfordulojara-emlekeztek.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3846/kozelet/193654/Vajdas%C3%A1g-is-hozz%C3%A1j%C3%A1rult-a-podgoricai-Szerb-H%C3%A1z-berendez%C3%A9s%C3%A9hez.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3846/kozelet/193654/Vajdas%C3%A1g-is-hozz%C3%A1j%C3%A1rult-a-podgoricai-Szerb-H%C3%A1z-berendez%C3%A9s%C3%A9hez.htm
https://magyaridok.hu/belfold/szakerto-mindket-fel-felelos-a-feszultseg-fokozasaert-3709589/
https://hvg.hu/vilag/20181127_Pompeo_Washington_eliteli_Oroszorszag_agressziv_akciojat
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Mike Pompeo: Washington elítéli Oroszország agresszív akcióját 
2018. november 27. – MTI, HVG  

Washington elítéli Oroszország agresszív akcióját - szögezte le közleményében Mike Pompeo 

amerikai külügyminiszter. Az amerikai diplomácia irányítója hangsúlyozta: az amerikai 

kormány azt követeli Moszkvától, hogy "szolgáltassa vissza a foglyul ejtett ukrán hajókat és 

legénységüket, tartsa tiszteletben Ukrajna szuverenitását és területi sérthetetlenségét a 

nemzetközileg elismert határok között, beleértve az ukrajnai fennhatóságú vizeket is".  Mike 

Pompeo közleménye felszólította Oroszországot arra is, hogy tartsa tiszteletben nemzetközi 

kötelezettségeit, továbbá ne zavarja vagy ne akadályozza az ukrán tengerhajózást a Kercsi-

szorosban. "A nemzetközi béke és biztonság érdekében Oroszországnak azonnali hatállyal fel 

kell hagynia törvényellenes magatartásával és  tiszteletben kell tartania valamennyi állam 

hajózási- és szabadságjogait" - olvasható a kommünikében. 

 

Nemzetközi jogász: a tengerjog szerint közösen ellenőrzi az Azovi-tengert a két 
állam 
2018. november 27. – MTI  

A multilaterális tengerjogi egyezmény és egy korábbi orosz-ukrán megállapodás szerint félig 

zárt tengernek minősül az Azovi-tenger, amelyet közösen ellenőriz a két ország - mondta Tóth 

Norbert nemzetközi jogász az M1 aktuális csatorna keddi műsorában. A nemzetközi jog 

szerint ugyanakkor a Krím ukrán terület, amely a krimi lakosság önrendelkezési jogának 

hiányában nem szakadhatott volna el Ukrajnától - közölte. Hozzátette: a határ 

megállapításáról szóló egyezmény hiányában kérdéses, hogy milyen felségvizeken történt az 

incidens. 

 
Merkel telefonon beszélt Putyinnal, akit "aggaszt a helyzet" 
2018. november 27. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu   

Angela Merkel német kancellár telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki azt 

mondta neki: nagy aggodalommal tölti el, hogy Ukrajna hadiállapotot vezetett be. Putyin arra 

kérte a kancellárt, figyelmeztesse Kijevet, hogy óvakodjon a "meggondolatlan" lépésektől - 

adta hírül kedden a Kreml közleményben. A két vezető Merkel kezdeményezésére beszélt 

egymással, "a Fekete-tengeren vasárnap történt veszélyes incidens" megvitatása céljából - 

olvasható a közleményben. Putyin elítélte "Ukrajna provokatív akcióit és azt, hogy hadihajói 

súlyosan megsértik a nemzetközi jog normáit". Kifejezte reményét, hogy Németország latba 

veti befolyását Ukrajnánál a Kercsi-szorossal kapcsolatban kialakult helyzetben annak 

érdekében, hogy "visszatartsa a meggondolatlan lépésektől". 

 

Megindult a forgalom a záhonyi határállomáson 
2018. november 27. – MTI, Origo  

Megindult a forgalom a záhonyi magyar-ukrán határállomáson kedd délelőtt - tájékoztatott 

honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Az átkelő ukrán oldalát, 

a csapi közúti határátkelőhelyet demonstrálók zárták le hétfőn, emiatt a magyar oldalon is 
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https://hvg.hu/vilag/20181127_Pompeo_Washington_eliteli_Oroszorszag_agressziv_akciojat
https://webradio.hu/hirek/kulfold/kercsi-incidens-nemzetkozi-jogasz-a-tengerjog-szerint-kozosen-ellenorzi-az-azovi-tengert-a-ket-allam
https://webradio.hu/hirek/kulfold/kercsi-incidens-nemzetkozi-jogasz-a-tengerjog-szerint-kozosen-ellenorzi-az-azovi-tengert-a-ket-allam
https://magyaridok.hu/kulfold/merkel-telefonon-beszelt-putyinnal-akit-aggaszt-a-helyzet-3709535/
https://magyaridok.hu/kulfold/merkel-telefonon-beszelt-putyinnal-akit-aggaszt-a-helyzet-3709535/
http://www.origo.hu/itthon/20181127-megindult-a-forgalom-a-zahonyi-hatarallomason.html
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szünetelt az utazók átléptetése. Az ukrán határőrizeti szerv azt közölte, hogy a demonstrációt 

ideiglenesen felfüggesztették, a határforgalom már zavartalan - olvasható a www.police.hu 

oldalon. 

 

Kreml: az ukrán hadiállapot miatt eszkalálódhat a konfliktus a Donyec-
medencében 
2018. november 27. – MTI, Magyar Idők  

A hadiállapot bevezetése Ukrajna több régiójában magában hordozza annak kockázatát, hogy 

eszkalálódni fog a konfliktus a délnyugati válságzónában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a 

Kreml szóvivője kedden újságíróknak. Ukrajnában a Kercsi-szoros közelében történt orosz-

ukrán katonai incidens nyomán vezettek be hadiállapotot, ami ott a rendkívüli állapot egyik 

formája. A három ukrán hadihajó vasárnapi, Oroszország általi lefoglalásáért és a 24 főnyi 

személyzet őrizetbe vételéért a két fél egymást tette felelőssé. Az elfogott ukrán 

állampolgárokat - akik közül ketten orosz közlés szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 

tisztjei - szerdán Kercsből a Krím székvárosába, Szimferopolba szállították át. 

 
A hadiállapot első lépéseként katonákat vonnak be a megyei közigazgatás 
irányításába 
2018. november 27. – MTI, Hirado.hu  

A hadiállapot bevezetésének első lépése Ukrajnában az, hogy az érintett megyék 

közigazgatásának irányítását vegyes összetételű, katonai és polgári tisztségviselőkből álló 

adminisztráció veszi át - írta kedden az UNIAN ukrán hírügynökség összefoglalva azokat a 

változásokat, amelyek az ukrán állampolgárok életét érintik a rendkívüli állapot e formájának 

életbe léptetése után. Az ukrán parlament hétfő este hagyta jóvá Petro Porosenko elnök 

rendeletét, amely szerint a Kercsi-szorosnál vasárnap történt ukrán-orosz tengeri incidens 

nyomán az ország tíz, Oroszországtól leginkább veszélyeztetettnek tartott megyéjében 

szerdától december 26-ig hadiállapotot, azaz az ukrán jogrend szerint a rendkívüli állapotnak 

egy formáját vezetik be, amely nem jelent tényleges háborús állapotot. 

 

12 ukrán tengerész előzetes letartóztatásáról döntött a szimferopoli bíróság  
2018. november 27. – MTI, Magyar Idők, 168óra   

Tizenkét, a Kercsi-szoros közelében elfogott ukrán haditengerész kéthavi előzetes 

letartóztatásáról döntött kedden a bíróság az Ukrajnától 2014-ben Oroszországhoz csatolt 

Krím félsziget székvárosában, Szimferopolban. Az orosz hatóságok vasárnap az ukrán 

haditengerészet három járművét tartóztatták fel a Fekete-tengeren az államhatár 

megsértésének címén, illetve amiatt, hogy a hajók nem reagáltak a parti őrség felszólítására 

és a jelek szerint nem szándékoztak betartani a Krím birtokba vétele óta orosz ellenőrzés alatt 

álló Kercsi-szoroson való áthaladás szabályait.  Az incidens helyszínén 24 ukrán állampolgárt 

vettek őrizetbe.  
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http://www.police.hu/
https://magyaridok.hu/kulfold/kreml-az-ukran-hadiallapot-miatt-eszkalalodhat-a-konfliktus-a-donyec-medenceben-3710219/
https://magyaridok.hu/kulfold/kreml-az-ukran-hadiallapot-miatt-eszkalalodhat-a-konfliktus-a-donyec-medenceben-3710219/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/11/27/hadiallapot-ukrajnaban-katonakat-vonnak-be-a-kozigazgatas-iranyitasaba
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/11/27/hadiallapot-ukrajnaban-katonakat-vonnak-be-a-kozigazgatas-iranyitasaba
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/11/27/hadiallapot-ukrajnaban-katonakat-vonnak-be-a-kozigazgatas-iranyitasaba
https://168ora.hu/kulfold/a-12-megtamadott-ukran-tengeresz-elozetes-letartoztatasarol-dontott-a-szimferopoli-birosag-159776
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Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 
2018. november 27. – Kossuth Rádió 

 

A kijevi parlament hétfő este megszavazta a hadiállapot részleges bevezetését 

Ukrajna egy részén, 

A kijevi parlament hétfő este megszavazta a hadiállapot részleges bevezetését Ukrajna egy 

részén, az érintett 10 megye olyan keleti és déli terület, ahol fokozott az orosz agresszió 

veszélye. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy Nyugat-Ukrajnát, így Kárpátalját sem érintik a 

szigorítások. Részletek Iváncsik Attilától. 

 

Magyar Levente Kijevben 

A politikai párbeszédben és a kárpátaljai kisebbség jogai körül kialakult nézeteltérések 

ellenére sikerült a Magyarország és Ukrajna számára egyaránt fontos, konkrét projektekre 

összpontosítanunk – összegezte egynapos kijevi tárgyalásait a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente útja során újraavatta a 

restaurált kijevi Petőfi szobrot is. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

Jelentős magyar kormánytámogatásból újult meg a Lemberg megyei Tuholka 

település görög katolikus sziklakápolnája 

Jelentős magyar kormánytámogatásból újult meg a Lemberg megyei Tuholka település görög 

katolikus sziklakápolnája, amelyet ünnepélyes keretek között szenteltek fel. A gesztus 

viszonzás a település mélyen hívő közösségének, amiért az egykori vereckei millenniumi 

emlékmű darabjait megtalálták és átadták a magyar államnak. Ismét Iváncsik Attilát halljuk. 

 

Az EMNP Bihar megyei szervezetének vezetősége tovább folytatja a harcot a 

történelmi magyar utcanevek használatáért 

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetének vezetősége tovább folytatja a harcot a 

történelmi magyar utcanevek használatáért – szemben a megszokott tükörfordításokkal. Az 

újabb próbálkozásról Csomortányi István elnök számolt be tudósítónknak, Ionescu 

Nikolettnek. 

 

Emlékkonferencia sorozat az I. világháború befejezésének századik évfordulója 

alkalmából 

A Kárpát-medencei Autonómiatanács szervezésében emlékkonferencia sorozat zajlik az I. 

világháború befejezésének századik évfordulója alkalmából. Az első rendezvényt Pécsett 

tartották meg. A dél-magyarországi várost a Nagy Háború befejezését követően 33 hónapon 

át tartották megszállva a szerb csapatok. A második konferenciára a hétvégén Temerinben 

került sor, abból az alkalomból, hogy a nagyhatalmi döntés következtében Vajdaságot éppen 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-11-28_03-30-00&enddate=2018-11-28_04-08-00&ch=mr1
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száz évvel ez előtt csatolták Szerbiához. A két szervezővel (Csorba Bélával, a Vajdasági 

Magyar Demokrata Párt elnökével és Tőkés László európai parlamenti képviselővel, a KMAT 

elnökével) Ternovácz István beszélgetett. 

 

100 évvel vonult be a szerb hadsereg Dél-Magyarországra 

A délvidéki településeken ezekben a napokban hivatalos ünnepségekkel emlékeznek arra, 

hogy a szerb hadsereg 100 évvel ezelőtt vonult be Dél-Magyarországra. A hatalomátvétel 

leggyakrabban puskalövés nélkül zajlott, Szabadkára például az akkor még jó állapotban lévő 

vasúton érkeztek meg a hivatalos megfogalmazás szerint felszabadító hadsereg tagjai, akik 

azonnal nekiláttak a magyar állami jelképek eltávolításához. Mészáros Zoltán történésszel, 

levéltárossal Németh Ernő beszélget.  

 

Hajdúnánás és Csíkszereda kapcsolata több, mint egyszerű  testvérvárosi 

szerződés 

Két város, amit a 100 évvel ezelőtti nagy háború köt össze - Hajdúnánás és Csíkszereda 

testvérváros, de a kapcsolat több,  mint egyszerű szerződés. A hajdúnánásiak a hét végén a 

csíkszeredaiakkal együtt emlékeztek a Székely Hadosztály megalakulására. Ott készült Oláh-

Gál Elvira beszélgetése Ráduly Róbert Kálmánnal, Csíkszereda polgármesterével. 

 

 

 

 


