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Nyomtatott és online sajtó 
 

     

Orbán Viktor Václav Klaussal tárgyalt 
2022. december 1. – MTI, MagyarNemzet, Mandiner, Kormany.hu, 24.hu, ORIGO 

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban fogadta Václav Klaus 

korábbi cseh köztársasági elnököt - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök 

sajtófőnöke. A megbeszélésen az ukrajnai háborúról és az Európa országait sújtó szankciós 

válságról volt szó, amely gazdasági visszaeséssel és energiahiánnyal fenyeget. Václav Klaus 

bemutatta Orbán Viktornak legújabb, "Az infláció visszatérése: Az eladósodás síkos útja" 

című könyvét is, amely hamarosan magyar nyelven is megjelenik az MCC Press 

gondozásában - mondta Havasi Bertalan. 

 

Szijjártó: közeleg a tél, ezért mielőbb el kell jönnie a békének Ukrajnában 
2022. december 1. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, HírTV, PestiSrácok, karpatalja.ma 

Közeleg a tél, ami súlyos humanitárius katasztrófával fenyeget Ukrajnában, ezért mielőbb el 

kell jönnie a békének, ugyanis Európa is egyre nehezebb helyzetbe kerül a kettős nyomás, a 

háború következményei és az illegális migráció miatt - jelentette ki a tárca közleménye szerint 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Genfben. A tárcavezető a 

Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) tanácsának általános vitáján arról számolt be, hogy 

Magyarországot földrajzi elhelyezkedése miatt az ukrajnai háború negatív következményei és 

az erősödő illegális bevándorlás egyszerre sújtja. Hazánk történelme legnagyobb 

humanitárius akcióját hajtja végre a szomszédban zajló fegyveres konfliktus miatt. Már több 

mint egymillió menekült érkezett Magyarországra, a maradni kívánóknak ellátást nyújtanak, 

a gyerekeket beiskolázzák, és mindezt folytatni is fogják, amíg csak szükséges - hangsúlyozta. 

 

Szijjártó: Magyarország azt üzeni a háború szomszédságából, hogy mielőbb 

békére van szükség 
2022. december 1. – MTI, ORIGO, Hirado.hu, Magyar Nemzet, Mandiner, Demokrata 

Magyarország azt üzeni az ukrajnai háború közvetlen szomszédságából, hogy minél előbb 

békére van szükség, de legalábbis fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat az 

eszkaláció veszélyének csillapítása érdekében - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter csütörtökön a lengyelországi Lodzban. A Külgazdasági és 

Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) miniszteri tanácsának ülésén kiemelte, hogy 

Magyarországon Ukrajnával szomszédos államként azonnal és súlyosan jelentkeznek a 

fegyveres konfliktus negatív hatásai. Ez komoly veszélyt jelent, ezért hazánk, amely 

történelmének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre jelenleg, rendkívüli módon 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2022/12/01/orban-viktor-vaclav-klaussal-targyalt
https://www.origo.hu/itthon/20221201-szijjarto.html
https://www.origo.hu/itthon/20221201-szijjarto-peter-beke.html
https://www.origo.hu/itthon/20221201-szijjarto-peter-beke.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. december 2. 

. 

 

érdekelt a mielőbbi békében - hangsúlyozta. Szijjártó Péter felszólalásában a veszély mértékét 

demonstrálva rámutatott, hogy nagyjából két héttel ezelőtt rakéták csapódtak be 

Lengyelországban, ami akár a harmadik világháború kirobbanásához is vezethetett volna, ha 

a varsói vezetés nem ilyen higgadtan és felelősségteljesen reagál a történtekre. 

        
Magyar gyerekeket szidalmazott a december elsejei ünnepségre készülő román 

igazgatónő 
2022. december 1. – Krónika, maszol.ro 

Leváltották a Bákó megyei Perzsoj (Pârjol) község általános iskolájának igazgatóját, miután 

Corina Ioniță a tanintézethez tartozó pusztinai oktatási intézménybe járó magyar gyereket 

szidalmazta. A Ziaruldebacau.ro portál csütörtöki beszámolója szerint az igazgatónő az iskola 

által rendezett december elsejei ünnepség kapcsán, az intézmény WhatsApp-csoportjában 

zajló üzenetváltás során kijelentette, nem hívja meg a november 28-án megtartott eseményre 

a pusztinai iskola gyerekeit, „mert azok magyarok”, majd hozzátette: „Március 14-ét ünneplik, 

az anyjuk keresztjét!” („crucea mamii lor” – román szitkozódási forma). Az igazgatónő által 

használt minősíthetetlen hangnem láttán jelezték az esetet a Bákó megyei 

főtanfelügyelőségnek, amely vizsgálatot indított, és miután Corina Ioniță beismerte, hogy 

valóban ő írta az üzenetet, menesztették állásából. „A Bákó megyei főtanfelügyelőség 

vehemensen elítéli az efféle felelőtlen magatartást, hiszen mesterséges széthúzást 

eredményez egy kis közösségben, amelyet tisztelet és kölcsönös megértés jellemez” – 

nyilatkozta a Ziaruldebacau.ro portálnak Anca Egarmin főtanfelügyelő.  

 

Megvan a pénz a Szatmárnémetit a magyar határral és az európai úthálózattal 

összekötő gyorsforgalmira 
2022. december 1. – Krónika 

Elfogadta a bukaresti kormány a Szatmárnémeti–Óvári gyorsforgalmi út megépítéséről szóló 

határozatot, így rendelkezésre áll a beruházás kivitelezéséhez szükséges 1 087 359 000 lej – 

közölte Facebook-oldalán Kereskényi Gábor szatmári polgármester. Az útszakasz 

Szatmárnémetit köti össze a román–magyar határon levő Óvárival, majd ott csatlakozik a 

későbbiekben a magyarországi M49-es gyorsforgalmi úthoz, rákapcsolva ezzel 

Szatmárnémetit az egész európai gyorsforgalmi úthálózatra. A négysávos aszfaltcsík a leendő 

Óvári–Csenger-átkelőhöz vezeti majd az autósokat, mintegy 11 kilométeren keresztül a 

partiumi megyeszékhely és a határ között. Az áfával együtt több mint egymilliárd lejes 

beruházás nagy részét uniós, illetve román állami forrásokból fedezik. Pataki Csaba Szatmár 

megyei tanácselnök korábban úgy nyilatkozott, a gyorsforgalmi út 2025-re készülhet el. 
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Nicolae Ciucă szerint a „nagy egyesüléssel” a román nép kiérdemelte az 

önrendelkezés jogát 
2022. december 1. – Krónika 

Mutassuk meg, hogy december elseje valóban az egységünk napja, mindazoké, akiknek a 

szíve nagyot dobban a román zászló előtt – üzente Románia december elsejei nemzeti 

ünnepén Nicolae Ciucă kormányfő, aki szerint az 1918-as gyulafehérvári egyesülés 

„természetes módon következett be”. „A nagy egyesülés után 104 évvel ismét történelmünk 

egy meghatározó pillanatában vagyunk: a keleti határainkon háború zajlik és van egy nemzeti 

célunk, a schengeni térséghez való csatlakozás, amelyre minden energiánkat fordítjuk. Most 

is, mint az első világháború végén, a biztonság, stabilitás és Románia modernizálása szerepel 

legfőbb törekvéseink között. Most azonban, 1918-cal ellentétben, európai alapok állnak 

rendelkezésünkre a reformok megvalósítására és a fejlesztésre, ugyanakkor a NATO, a 

történelem legerősebb katonai szövetségének védelme alatt állunk” – írta a miniszterelnök 

Facebook-oldalára. 

 

Székelykocsárdon rendezték meg az idei Fehér Megyei Magyar 

Pedagógusnapot 
2022. december 1. – maszol.ro 

Tizenegyedik alkalommal került sor a rendezvényre, melynek keretében könyvbemutató és 

csapatépítés is volt. Idén Székelykocsárd adott otthont november 29-én a rendezvénynek: a 

Gróf Gálffy János Magyar Közösségi Házba ötven pedagógus érkezett, egy-két iskola 

kivételével mindenhonnan eljöttek a találkozóra. Történetének egyik legsikeresebb kiadását 

érte meg a Fehér megyei pedagógusokat megszólító rendezvény, amelyet olykor 

konferenciának, máskor találkozónak tituláltak, ám a lényege mindig ugyanaz volt: kellemes, 

oldott hangulatban, egymásnak örvendve és egymást tisztelve megbeszélni a közös 

problémákat, megosztani a sikereket, tervezni a jövőt. A jelenlevőket Nagy Tímea, a Fehér 

megyei kisebbségi oktatásért felelős tanfelügyelő, az esemény főszervezője üdvözölte, 

kihangsúlyozva a pedagógusok közös, egyirányú gondolkodásának a fontosságát. 

 

Antal Árpád: „Mindannyiunk érdeke, hogy békében, egyetértésben, egymást 

segítve éljünk Sepsiszentgyörgyön” 
2022. december 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az 1918. december elsejei gyulafehérvári nagygyűlésről készült fényképfelvételt „viselik” a 

#SEPSI felirat óriásbetűi, mellette a nyilatkozat szövege olvasható román és magyar nyelven. 

„Így emlékezünk mindannyian a több mint száz éve megfogalmazott ígéretekre és 

vállalásokra, egyúttal jelezve, hogy ezeket számon tartjuk és fontosnak tartjuk, hogy a román 

állam betartsa azokat mind a magyar, mind más nemzeti közösségek irányába” – írta 

Facebook-bejegyzésében Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Hozzáfűzte, 

mindannyiunk érdeke, hogy békében, egyetértésben, egymást segítve éljünk 

Sepsiszentgyörgyön – a nehéz időkben még inkább –, ezért tettünk egy gesztust az óriásbetűk 
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díszítésével a román közösség felé, eleget téve a románság azon képviselőinek kérésének, 

akikkel konstruktív partnerségi viszonyt ápolunk. Így köszöntjük együtt közösségünk román 

ajkú tagjait. 

 

„Földhözragadt” román ünnep Csíkszeredában  
2022. december 1. – szekelyhon.ro 

Kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elmaradt a beígért légi parádé Csíkszeredában a 

december elsejei ünnepségen. A katonai díszszemlét és az ünnepi felvonulást megtartották, 

ami alatt útlezárások voltak érvényben a városközpontban. A délben kezdődött ünnepségen 

(amelynek főpróbáját még kedden tartották) rövid egyházi szertartással, valamint 

köszöntőbeszéddel emlékeztek meg a nagy egyesülésről a központi park szélén található 

román katona szobránál. Az ünnepségen felszólalt Petres Sándor, Hargita megye prefektusa, 

majd megkoszorúzták a szobrot, végül harci és bevetési járműveikkel felvonultak a katonai és 

belügyi alakulatok. A parádén, amely az elmaradt légi bemutató miatt ugyanúgy zajlott, mint 

az elmúlt években, jelen volt egy francia NATO-különítmény is.  

 

A tervezett ötszáz helyett csak kétszáz román vonult fel Kézdivásárhelyen 
2022. december 1. – maszol.ro 

Mihai Sorin Tîrnoveanu, a Calea Neamului szervezet vezetője úgy számolt, hogy mintegy 

félezer román fog felvonulni Kézdivásárhelyen, ehelyett mintegy kétszázan kiabáltak a céhes 

város főterén, nem társultak a helyi román nemzetiségűek. A magyarság sem vette a lapot, így 

a szabadnapnak betudhatóan a szinte teljesen kihalt főtéren saját maguknak adtak elő műsort 

a felvonulók. Ehhez közrejátszhatott nemcsak a szemerkélő eső, hanem a szél által hozott 

farkasordító hideg is. A hivatalos ünnepség a román zászlókkal feldíszített Molnár Józsiás 

utcában található ortodox templomnál zajlott, a katonai seregszemlét követően Cosmin 

Boricean alprefektus tolmácsolta egyrészt a miniszterelnök, majd a saját gondolatait, 

szavalatok, hazafias dalok hangoztak el, ugyanakkor rövid ortodox egyházi szertartást is 

celebráltak a koszorúzással véget érő rendezvényen. 

 

Jövő tavaszig nyugi van Mini Erdély Park-ügyben, de azért ott a B terv is 
2022. december 1. – szekelyhon.ro 

Amennyiben jövő év márciusig megvalósulnak a városházi ígéretek a szejkefürdői ivózvíz- és 

szennyvízhálózat beüzemelésével kapcsolatban, a Fazakas Szabolcs által megálmodott és 

működtett, turisták tízezreit vonzó Mini Erdély Park a Szejkén marad. Ellenkező esetben 

költözni fognak; több udvarhelyszéki önkormányzat tárt karokkal – és működő 

infrastruktúrával – várja. Az elmúlt napok facebookos üzengetései után a párbeszéd 

klasszikus és elvárt formáját választotta a két fél: Fazakas Szabolcs és Gálfi Árpád; előbbi a 

Mini Erdély Parkot, utóbbi Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalát képviselte. A szerdai 

beszélgetést Nagy Pál, a Tomcsa Sándor Színház igazgatója kezdeményezte, a művelődési 

házban zajlott beszélgetésen jelen volt még Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója, 

illetve Bíró Jolán önkormányzati képviselő. Az összejövetelen megállapodtak abban, hogy ha 
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sikerül márciusig átvenni és üzembe helyezni a szejkefürdői ivóvíz- és szennyvízhálózatot, a 

turisták tízezreit vonzó park a helyén marad.  

        
A Szövetség saját törvényjavaslatot dolgoz ki a kisebbségek jogállásáról 
2022. december 1. – ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, ujszo.sk 

A kisebbségi kormány számára másodlagosak a nemzeti kisebbségek érdekei - hangzott el a 

Szövetség csütörtöki sajtótájékoztatóján. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke elmondta, az egy 

héttel korábbi sajtótájákoztatón hangsúlyozták, a kormány számára nem jelentenek prioritást 

a nemzeti közösségek. Ezt támasztja alá az is, hogy egyetlen lyukas garast sem irányoznak elő 

a költségvetési tervezetben a Kisebbségi Hivatal felállítására sem. A kormány által megígért 

kisebbségi törvény sem kerül a törvényalkotás napirendjére. A Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos által kidolgozott javaslat elveszett a bürokrácia útvesztőjében.A Szövetség 

ezért saját törvényjavaslatot dolgoz ki, és nyilvános vitát kezdeményez az ügyben - emelte ki 

Forró. Szeretnék elkerülni, ami a médiatörvény ügyében történt, amikor egy kormánypárti 

képviselő javaslatára a kisebbségek számára hátrányos változtatást fogadtak el. 

 

Domus 25 – az MTA programsorozata a tudomány ünnepe kapcsán 

Komáromban 
2022. december 1. – Felvidék Ma, ujszo.com 

A Magyar Tudományos Akadémia 25 évvel ezelőtt, 1997-ben indította el a Domus Hungarica 

Scientiarum et Artium ösztöndíjprogramot. Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön 

Elnöki Bizottság és a Domus Kuratórium a negyedszázados ösztöndíjprogramot a határon túli 

területeken és Budapesten is konferenciák szervezésével ünnepli. Morvai Tünde, az MTA 

Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának vezetője köszöntötte a november 30-án a 

Csemadok-székházban szervezett konferenciasorozat komáromi állomásának előadóit és 

hallgatóit. Mint mondta, Csíkszereda, Újvidék és Budapest után érkeztek Komáromba, majd 

felkérte Kontra Miklóst, a Domus Kuratóriumának elnökét, tartsa meg köszöntőjét. 

 

A kisebbségi törvény tervezete miatt feszül egymásnak Gyimesi és a Szövetség 
2022. december 1. – ujszo.com 

A Szövetség bejelentette, mivel a kormány nem halad a kisebbségek jogállásáról szóló törvény 

elfogadásával, jövő év elején saját javaslattal állnak elő. Azért is bírálták a kabinetet, mert 

még mindig nem hagyta jóvá a kisebbséginyelv-törvény hatálya alá tartozó települések 

frissített listáját. „Nagyon sajnálom, hogy ezzel az indítvánnyal nem jöttek elő akkor, amikor 

az MKP 8, a Híd pedig 6 éven át kormányon volt” – nyilatkozta a Szövetség 

kezdeményezéséről lapunknak Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő, akit a 

koalíciós tanács hétfőn azzal bízott meg, hogy a kisebbségi törvény ügyével foglalkozzon. 

Gyimesi korábban azt mondta, a javaslat valóban nem került be a jövő évi jogalkotási tervbe, 

de ez nem jelent problémát, hiszen, képviselői indítványként, enélkül is a parlament elé 
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kerülhet. Azonban arról is beszélt, a kisebbségi kormánybiztos hivatala által kidolgozott 

változatot még módosítani fogják, az erre szolgáló munkacsoport már jövő héten ülésezni fog 

a kormányhivatalban. Ez utóbbival kapcsolatban a Szövetség elnöke most elmondta, a 

képviselő egyelőre még nem szólította meg a párt szakértőit, hogy vegyenek részt ebben a 

munkában. 

    
Nyílt napok a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban 
2022. december 1. – Vajma.info 

A matematikai és a számítástechnikai informatikai szak bemutatásával kezdődött meg a 

zentai tehetséggondozó középiskola nyílt nap- sorozata. Csütörtökön és pénteken a 

fentiekben megnevezett szakok kapcsán tájékoztatják az általános iskolák végzős tanulóit, 

illetve a szüleiket, december 6-án kedden pedig a képzőművészeti szak iránt érdeklődők 

kapnak útmutatást. A zentagunarasi Januskó Kevin hírportálunknak nyilatkozva elmondta, 

hogy azért szeretne ebbe az iskolába járni, mert kiskora óta érdekli az informatika, emellett a 

matematikát is nagyon szereti. Szalma Emese, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 

Kollégium fizikatanára a rendezvénysorozat kapcsán elmondta, hogy mivel azt tapasztalták, 

hogy a nyolcadikosok eléggé bizonytalanok abba, hogy merre is tanuljanak tovább, és ezért is 

fontos, hogy megfogják őket, illetve hogy a szüleiknek is adjanak egyfajta útmutatást arról, 

hogy hol is iskoláztassák a gyermekeiket. 

 

Topolya: Jelentős beruházások az oktatásban 
2022. december 1. – Vajma.info 

A Nikola Tesla Általános Iskolában járt Topolya polgármestere, ahol az elmúlt időszakban 

történt befektetések eredményeit tekintette meg. Jelentős előrelépés történt az 

energiahatékonyság terén, az utóbbi két évben mintegy 20 millió dinár értékben történtek 

fejlesztések. Szatmári Adrián polgármester munkatársai társaságában a Nikola Tesla 

Általános Iskolában járt, ahol Danilo Mandić igazgató társságában megtekintették a felújított 

fűtési rendszert, az energiatakarékos világítási rendszert, valamint az egyéb új 

beruházásokból eredő fejlesztések eredményeit. Szatmári hangsúlyozta, hogy különösen nagy 

hangsúlyt fektetnek az energiahatékonyságra, valamint a racionális villanyáram- és fűtési 

energiának a használatára. Ennek szellemében újították fel a fűtési rendszert, a 

projektumnak az összértéke 9 millió 400 ezer dinár, amelyből 6 millió dinárt a 

környezetvédelmi minisztérium, 3 millió 400 ezer dinárt pedig az önkormányzati 

költségvetésből finanszíroztak. 

 

Ismét járják a terepet a népszámláló biztosok 
2022. december 2 – PannonRTV.com 

Mától december 11-ig, vasárnapig népszámlás utáni felmérést végeznek - írja a Magyar Szó. 
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A felmérést 106 település mintegy 20 ezer háztartásában véletlenszerűen végzik el. A felmérés 

valójában az októberben és november elején lezajlott népszámlálási adatok minőség-

ellenőrzése. A polgárok a 0800 444 005-ös telefonszámon kaphatnak bővebb információt.

       
Karácsonyi adománygyűjtést hirdet az evangélikus egyház a Kárpátalján élők 

javára 
2022. december 1. – MTI 

Megmelegedni és jóllakni címmel karácsonyi adománygyűjtést indít a Magyarországi 

Evangélikus Egyház a Kárpátalján élő rászorultak és a háború elől menekülők támogatására. 

A egyház MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleménye szerint december 1-15. között várják a 

pénzbeli felajánlásokat, a befolyt összegből a menekülteket fogadó evangélikus diakóniai 

intézmények helyszíni munkáját, valamint a Kárpátalján élő rászorultakat, az oda, illetve 

Kelet-Magyarországra érkező menekülteket segíti az egyház takarók, fűtőeszközök, termoszok 

és főzőlapok vásárlásával. 

 

A kárpátaljai energiaellátásról tárgyalt Mikita Kijevben 
2022. december 1. – karpatalja.ma  

Kijevbe tett munkalátogatást Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) 

vezetője december 1-jén. Kárpátalja kormányzója közösségi oldalán közölte, hogy tervezett 

találkozót tartott Volodimir Kudrickijjal, az Ukrenergo vállalat vezetőjével. Mint írja, 

napirenden volt a kárpátaljai energiaellátás és a települések fogyasztói áramellátási 

ütemtervének a stabilizálása. 

 

Ellenőrzik az óránkénti áramszünetek ütemtervének betartását 
2022. december 1. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Az Energiaügyi Minisztérium utasította az állami energiafelügyeletet, hogy ellenőrizzék az 

óránkénti leállások ütemtervének a betartását. A monitoring eredmények alapján a 

minisztérium rendeletet adott ki az óránkénti leállási ütemterv elkészítésének és 

végrehajtásának ellenőrzésére. Ennek értelmében a megbízott felügyelők a hadiállapot ideje 

alatt előre nem tervezett ellenőrzéseket végeznek az energetikai létesítményekben. 

 

Huszti járási hekkert leplezett le a kárpátaljai rendőrség 
2022. december 1. – karpatalja.ma  

A kárpátaljai kiberbűnözés elleni osztály munkatársai a hálózat ellenőrzése közben 

rosszindulatú tartalom letöltésére mutató hivatkozásokat fedeztek fel az egyik fórumon. Mint 

kiderült ennek a szoftvernek a segítségével a támadó hozzáférhet mások fiókjaihoz, 

elektronikus címeihez, és rosszindulatú célokra használhatja fel mások számítógépét. A 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/12/01/karacsonyi-adomanygyujtest-hirdet-az-evangelikus-egyhaz-a-karpataljan-elok-javara
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/12/01/karacsonyi-adomanygyujtest-hirdet-az-evangelikus-egyhaz-a-karpataljan-elok-javara
https://karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/a-karpataljai-energiaellatasrol-targyalt-mikita-kijevben/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ellenorzik-az-orankenti-aramszunetek-utemtervenek-betartasat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/huszti-jarasi-hekkert-leplezett-le-a-karpataljai-rendorseg/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. december 2. 

. 

 

hatóságoknak sikerült azonosítani a 31 éves huszti járási tettest. Azt is megállapították, hogy 

a hekker pénzügyi adatokat lopott. 

 

Ötmilliós segélyszállítmányt juttattak el Kárpátaljára karitász szervezetek 
2022. december 1. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Nemzetközi összefogással ötmilliós segélyszállítmányt juttattak el Kárpátaljára karitász 

szervezetek – tudatta a Katolikus Karitász közleményére hivatkozva az MTI. Októberben 

Sárospatakon Szlovákia, Ukrajna és Magyarország karitász szervezetei az ukrajnai háborúval 

kapcsolatos együttműködésről állapodtak meg, ennek eredményeként szerdán Munkácsra 

érkezett a Katolikus Karitász és a Szlovák Karitász 3 tonnányi közös segélyszállítmánya, 

amelyben többek között tartós élelmiszer, higiéniai és gyermekápolási termékek, 

fűtőberendezés, generátorok, lámpák voltak. 

 

Magyarországi támogatásban részesült Mihajlo Beleny szobrászművész 
2022. december 1. – kiszo.net 

Mihajlo Beleny alkotóházában tűz ütött ki tavasszal. A nevickei portán odalett több száz 

festmény, grafika, antik könyv és egyéb érték. A magyar gyökerekkel is rendelkező 

szobrászművész nehéz időszakon van túl, az elmúlt hónapokban több helyről is kért már 

segítséget a talpraálláshoz. Magyarország Kormánya örömmel segített a kárpátaljai 

művésznek, aki csütörtökön a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatását az ungvári 

főkonzulátuson vehette át. 

 

Az ungvári reptér működésével foglalkozó csoport kezdte meg munkáját a 

katonai adminisztrációban 
2022. december 1. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Megyei Tanács legutóbbi ülésén a képviselők megszavazták, hogy a helyi 

jelentőségű közúthálózat infrastrukturális, fejlesztési és karbantartási osztálya felkerüljön az 

Ungvári Nemzetközi Repülőtér hivatalának listájára. A döntés alapján munkacsoportot 

hoztak létre, amely a repülőtér működésének állapotát tanulmányozza és fejlesztési 

kilátásokat dolgoz ki.  

 

31 éve esett el Szentlászló 
2022. december 1. – Kepesujsag.com 

Szentlászló elestének 31. évfordulója alkalmából az áldozatok tiszteletére állított emlékműnél 

gyertyagyújtással és koszorúzással emlékeztek az egybegyűltek. A kommemoráción részt vett 

Tomo Medved miniszterelnök-helyettes, a horvát honvédőkért felelős tárca első embere is. 

Szentlászlót 1991 nyarától egészen november végéig 152 napon át ostromolták az ún. 

Jugoszláv Néphadsereg egységei és a szerb martalócok, paramilitáris csoportok, élükön a 
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hírhedt Željko Ražnjatović Arkannal. A település ostroma Vukovár eleste után még hevesebbé 

vált. A falu házait szinte földig rombolták, és a református templom is erre a sorsra jutott. A 

maroknyi, főként helyi magyarokból és horvátokból álló fegyveres csapat 1991. november 24-

éig még tartani tudta állásait az óriási túlerővel szemben, de tovább már nem, ezért a még 

ottmaradt lakosokkal együtt kénytelenek voltak elhagyni az Árpád-kori falut. 

 

Szomorú évforduló Dályhegyen 
2022. december 1. – Kepesujsag.com 

A horvát honvédő háború hegyháti magyar áldozataira minden novemberben szentmisével és 

koszorúzással emlékeznek. 31 évvel ezelőtt 37 civilt öltek meg a szerb önkéntesekből álló 

alakulatok. A dályhegyi katolikus templomban vasárnap meggyújtott gyertya nemcsak az 

adventi időszak kezdetét jelezte, hanem a 31 évvel ezelőtt meggyilkolt áldozatokért is égett. A 

kommemoráció – már hagyományosan – kétnyelvű szentmisével kezdődött. Ezen a napon a 

dályhegyiek felidézik a tragikus eseményeket, és azon dolgoznak, hogy sohase merüljön 

feledésbe mindaz, ami három évtizeddel ezelőtt itt történt. Miután az úgynevezett jugoszláv 

néphadsereg és a szerb önkéntesekből álló alakulatok elfoglalták Erdődöt (Erdut), a helyi 

horvátokat, magyarokat és az összes nem szerb nemzetiségűt vagy elzavarták, vagy megölték. 

Üres házaikba szerbek költöztek. 

 

Szakmai fórumot tartott a Kisebbségi Jogvédő Intézet 
2022. december 1 – Kepesujsag.com 

A budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet szervezésében november 25-én – a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tanácstermében – szakmai fórumra 

került sor. A tanácskozáson Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke is részt vett. A 

Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) célja hozzájárulni ahhoz, hogy a külhoni magyar közösségek 

hatékony jogvédelemben részesüljenek. Ennek érdekében az intézet támogatja a 

kisebbségvédelem területén kiemelkedő szerepet játszó személyeket és szervezeteket, kiépítve 

egy jogsegélyszolgálatot a Kárpát-medencében, valamint megragadva az uniós jog és a 

nemzetközi jog által kínált lehetőségeket. 

 

A HMDK Gazdaköre is részt vett a Magyarok Kenyere-program adományozó 

ünnepségén 
2022. december 1. – Kepesujsag.com 

A magyarországi Szomoron a Magyarok Kenyere-program keretében adományozó 

ünnepségre került sor november 25-én. A HMDK Gazdakörét Szabó Attila elnök képviselte. A 

„Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” összefogás az elmúlt 12 év alatt átlépte a trianoni 

határokat, és igazi nemzetegyesítő programmá vált. Az összetartozás jegyében idén még 

többen fogtak össze az anyaország határain belül és túl, ki-ki a maga ereje és lehetősége 

szerint segített, hogy idén is, minden nehézség ellenére a korábbi évekhez hasonlóan útjára 

indulhassanak az adományok. A búzából őrölt lisztek idén is több százezer rászorulóhoz 

jutnak el anyaországi és határon túli karitatív szervezetek bevonásával. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 1. – Kossuth Rádió 

 

"A magyar kultúra fegyvertára erős fegyverrel szaporodott. Ez a fegyver a most meginduló 

broadcasting, amelynek jelentőségét ismertetni nem szükséges. Mindenki tudja, mit jelent 

különösen Magyarország mai helyzetében az, hogy a hullámokon keresztül minden határon 

túl eljut a magyar szó (...) Én, a Magyar Távirati Iroda vezetője, munkatársaim és az 

igazgatóság nevében fogadalmat teszek arra, hogy minden üzleti szempontot háttérbe 

szorítva, tisztán csak a magyar kultúra szempontját szem előtt tartva fogjuk ezt a fegyvert 

kezelni (...)."  - 1925. december 1-jén este 8 órakor az avatóünnepségen mondta ezt Kozma 

Miklós a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. elnöke, majd egy hangversennyel elindult a 

rendszeres rádiós rádiós műsorsugárzás. 

 

A hűséges rádióhallgató, ma már sokadszor hallja, hogy 1925. december 1. a magyar rádiózás 

születésnapja. Nagy csoda volt a 20. század 20-as éveiben a vezeték nélküli készülék, Márai 

Sándor az emberiség legjelentősebb vívmányaként emlegette a rádiót.  

„Vártam, hogy valami olyat fog mondani, ami mindenkihez szól, mindenkit érdekel, valami 

univerzális, boldogító, emberjavító újdonságot, ahogy e találmány gyönyörű lehetőségéhez 

illik. Sokan vagyunk, akik egyebet se szeretnénk […] beszélni egy órát, egy percet csak az 

egész emberiséghez”  - írta 1929-ben.  

 

A kor szinte minden írójának volt véleménye erről a technikai újdonságról, és nem utolsó 

sorban élménye a rádióval kapcsolatban, mert jószerivel mindenki megfordult a Főherceg 

Sándor, majd Sándor, utóbb Bródy Sándor utcában. És nem csak felolvasóként, hanem sokuk 

munkatársként járt a rádióba. Németh Lászlót 1934-ben nevezték ki a Magyar Rádió prózai 

osztályának vezetőjévé. Programadó esszéjében így írt: „A legszebbnek azt tartanám, ha a 

vidékről elszakadt magyar írók fedeznék fel nekünk egymás után szülőföldjüket: Móricz 

Debrecent, Babits Pécset, Illyés a Mezőföldet, Tamási Udvarszéket, Márai Kassát.” 

 

Nos, a Határok nélkül az elszakított nemzetrészek életéről ad hírt a hét minden napján az 

éteren át. Nem Budapestről akkreditált tudósítók küldik naponta riportjaikat, hanem 

pozsonyi,szabadkai, csíkszeredai, temesvári, marosvásárhelyi, ungvári, székelyudvarhelyi és 

muzslyai újságírók, akiket a magyar nyelv és a Magyar Rádió köt össze. 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Őket halljuk egy-egy gondolat erejéig, kinek mit jelent a rádió.  

A zenei aláfestés a Magyar Rádió első szünetjelének tangósított feldolgozása.  

 

 

Szilágyi Zsoltot, az Erdélyi Magyar Szövetség politikusát újraválasztották az Európai 

Lelkiismeret és Emlékezet Platformja vezetőségében. A 2011-ben Prágában megalakult 

intézet európai szinten koordinálja a totalitárius múlt feltárásával foglalkozó nemzeti 

intézmények tevékenységét. Az elmúlt 11 év munkájáról kérdeztük Szilágyi Zsoltot.  

 

Csíkból a Nyerges-tetőn át jutunk a Csíki havasok és a Nemere  által zárt Kászoni-medencébe, 

a hajdani Kászon-székbe. A 3000 lakosú nagyközség öt faluból áll, népi építészete, 

hagyományai, népművészete  jellegzetes és ma is élő. A község polgármesterét kérdeztük 

múltról és jövőről, napi gondokról és tervekről. 

 

Több százan jelentkeztek a multikulturális gasztronómiai vetélkedőre, amelyet egy 

székelyudvarhelyi étterem hirdetett meg. A gyerekek szeretnek kísérletezni a főzéssel – véli 

Verzár Lóránt ötletgazda, szállodatulajdonos. A téli rendezvénytől ugyanakkor azt is reméli, 

hogy segíti az állam nyelvének még jobb elsajátítását.  A vendéglátásban valós probléma 

ugyanis a magyar diákok hiányos román nyelv ismerete.  

 

Magyar érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Miocs József tisztelendő atya, a 

szabadkai Paulinum rektora. A délvidéki magyarság megmaradását 50 éven át segítő oktatói, 

nevelői és lelkipásztori szolgálatai elismeréseként kapta a kitüntetést, amit szerdán vehetett 

át Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán. 


