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Nyomtatott és online sajtó 
 

      

Orbán Viktor: a jövőbe vetett reményt is szimbolizálja az energetikai 

infrastruktúra összekötése 
2022. december 2. – MTI, Hirado.hu, HírTV, Mandiner, Demokrata, Index.hu, Ripost, 

Telex.hu, ORIGO 

Az energetikai infrastruktúra összekötése Magyarország és Szlovénia között szimbolizálja a két 

nép jövőbe vetett reményét is - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a szlovéniai 

Cirkovcében a Cirkocve-Pince villamosenergia-távvezeték átadóünnepségén. A kormányfő 

hangsúlyozta: korábban az egykori jugoszláv területen élő népek és a magyarok el voltak vágva 

egymástól. Emiatt a magyarok minden kapcsolatot kelet-nyugat összefüggésben építettek ki, 

legyen szó gázról, olajról, villanyról. Ez a szétválasztottság Jugoszlávia megszűnése után is 

megmaradt, és Magyarország egyetlen szomszédja Szlovénia volt, amellyel sem a gáz, sem az 

olaj, sem pedig a villamosenergia rendszer nem volt eddig összekötve - tette hozzá Orbán 

Viktor. Orbán Viktor felidézte: 1999-ben az általa vezetett akkori magyar kormány hozta le a 

magyar határ végéig a villamosenergiavezetéket majd összekötötték azt a horvát rendszerrel. 

Köszönetet mondott a szlovén kormányoknak, amelyek részt vettek a távvezeték kiépítésében, 

illetve a szlovén embereknek is, akik kitartottak, és szintén fontosnak érezték a 

villamosenergia-rendszer észak-déli összeköttetését. A kormányfő szerint világos a feladat a 

magyaroknak: meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a még hiányzó többi 

összeköttetés is létrejöjjön Szlovénia és Magyarország között. 

 

Szijjártó Péter: Magyarország mentességet kapott az olajársapka alkalmazása 

alól 
2022. december 3. – MTI, Hirado.hu, HírTV, Mandiner, Demokrata, Index.hu 

Magyarország mentességet kapott az olajársapka alkalmazása alól - közölte hivatalos 

Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter szombaton. Szijjártó Péter bejegyzésében 

azt írta, az Európai Unió bevezeti az olajársapkát, pedig itt lenne az ideje, hogy Brüsszelben is 

belássák: az ilyen és ehhez hasonló intézkedések leginkább az európai gazdaságnak fájnak. 

Szijjártó Péter úgy vélte, az energiahordozók mennyiségének növelésére lenne szükség, mert 

az csökkentené az árakat. "Az olajársapkáról szóló tárgyalások során sokat küzdöttünk a 

magyar érdekekért, és végül sikerrel jártunk: Magyarország mentességet kapott az olajársapka 

alkalmazása alól" - mutatott rá. Hozzátette, ezzel ismételten sikerült megvédeni Magyarország 

energiaellátásának biztonságát. 
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Közösségépítés, találkozóhely: felavatták a katolikus ifjúsági házat 

Szelterszfürdőn 
2022. december 3. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Az erdélyi katolikus fiatalok nevelését, ifjúsági vezetőik képzését szolgáló, csaknem félmilliárd 

forintnyi (mintegy 5,4 millió lej) magyar állami támogatásból felépült közösségi házat avattak 

szombaton a Hargita megyei Szelterszfürdőn. Soltész Miklós, a budapesti Miniszterelnökség 

egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az avatóünnepségen elmondta: a 

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye ifjúsági rendezvényeinek központjává váló 

létesítmény megszentelt helyen, a fogyatékkal élőket táboroztató Szent Gellért Alapítvány 

Rehabilitációs és Rekreációs Háza szomszédságában épült. A finanszírozás megszervezése és a 

ház megépítése sem volt könnyű, de a legnagyobb feladat az lesz, hogy a főegyházmegye 

ifjúsága élettel töltse meg a – pálos rend megalapítójának tiszteletére – Boldog Özsébről 

elnevezett közösségi teret. Az államtitkár szerint ugyanis ez a biztosítéka annak, hogy lesz jövő 

és lesz papi hivatás az erdélyi főegyházmegyében. „Ha élet lesz, lélek lesz ebben a házban, akkor 

biztos vagyok benne, hogy Erdély keresztény ifjúsága, katolikusok, reformátusok, 

evangélikusok, adott esetben más felekezethez tartozók is, ha idejönnek, és ezt a házat 

birtokukba veszik, és közösséget építenek, akkor a magyarság is meg fog maradni, a székelység 

is meg fog maradni” – idézte az MTI Soltész Miklóst. 

          
„Erdély román föld” – Politikai következményekkel fenyegeti az RMDSZ-t a PSD 

elnöke Csoma Botond felszólalása miatt 
2022. december 2. – Krónika 

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a képviselőház elnöke is bírálta csütörtök 

esti televíziós nyilatkozatában Csoma Botondnak, az RMDSZ alsóházi frakcióvezetőjének a 

december elsejei nemzeti ünnep alkalmával mondott parlamenti felszólalását, „több mint 

provokálónak” nevezte azt, amelynek „lesznek politikai következményei”. „A napokban volt egy 

ünnepi ülésünk. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjének felszólalása több mint provokáló 

volt. Tudomásul vettük, és a kollégák nagyon jól kommunikáltak. Erdély román föld ahol 

együtt élnek magyarok, zsidók, minden nemzetiség, ám elfogadhatatlan az RMDSZ 

frakcióvezetőjének a hozzáállása” – jelentette ki a PSD-vezér a România Tv csütörtök esti 

műsorában, hangsúlyozva, vannak dolgok, amelyeket meg lehet tenni, és vannak olyanok, amit 

nem. „Amit tett, az ide sorolható, főként, hogy az RMDSZ a koalíció része – nem 

panaszkodhatsz, hogy magyarellenesség van Romániában. Messze a világ legtoleránsabb népe 

vagyunk, teljesen indokolatlan a támadás, az alkalom, amikor elhangzott a nyilatkozat. A 

vezetésnek és Hunornak fel kellene kérnie, hogy kérjen nyilvánosan bocsánatot a támadás 

miatt. Lesznek politikai következmények. (…) Nem engedheted meg magadnak, hogy előállj 

egy ilyen felszólalással, és másnap úgy tűnjön, mintha nem történt volna semmi” – idézte a 

televíziós nyilatkozatot a Digi 24 hírportálja. Ciolacu jelezte egyúttal: a koalícióban beszélni 

fognak a történtekről az RMDSZ képviselőivel. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozossegepites-talalkozohely-felavattak-a-katolikus-ifjusagi-hazat-szelterszfurdon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozossegepites-talalkozohely-felavattak-a-katolikus-ifjusagi-hazat-szelterszfurdon
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https://kronikaonline.ro/belfold/berdely-roman-foldr-n-politikai-kovetkezmenyekkel-fenyegeti-az-rmdsz-t-a-psd-elnoke-csoma-botond-felszolalasa-miatt
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Román liberális politikusok kitennék a kormánykoalícióból az RMDSZ-t, amiért 

nem üdvözölte a román nemzeti ünnepet 
2022. december 2. – Krónika, maszol.ro 

Újfent az RMDSZ kizárását kérte a bukaresti kormánykoalícióból Adrian Cozma nemzeti 

liberális párti (PNL) képviselő, az alakulat Szatmár megyei szervezetének elnöke. Most éppen 

az akadt a torkán, hogy a szövetség nem fogalmazott meg üzenetet a román nemzeti ünnep 

alkalmából. Virgil Guran országos alelnök szerint a kérdést meg kell vitatni a koalícióban. „Az 

RMDSZ-nek nincs többé keresnivalója a kormányban. Az RMDSZ vezetői semmiféle üzenetet 

nem fogalmaztak meg Romániának, a románoknak a nemzeti ünnep tiszteletére. Még egy 

minimálisat se, hogy Isten éltesse. Az RMDSZ közösségi oldalán sincs üzenet, és úgy hiszem, 

ez kizárja őket. Hogyan állíthatod, hogy képviselsz egy országot, ha lenézően viszonyulsz 

hozzá? Március 15-ére mi mindannyian megfogalmazunk üzenetet a magyaroknak, sok éve. És 

tiszteletből tesszük” – írta a liberális politikus közösségi oldalán. 

 

Nemzetbiztonsági információk a romániai polgármestereknek: valós segítség 

lehet, ha nem politikai játszmákra használják 
2022. december 2. – Krónika 

A megyeszékhelyek polgármesterei is hozzáférhetnek nemzetbiztonságot érintő 

információkhoz egy új törvény értelmében. A jogszabály-módosítás kapcsán erdélyi magyar 

politikusok elmondták, van értelme a törvénynek, amennyiben nem politikai játszmákra, a 

politikai státus megerősítésére használják, hanem a nemzetiségi kérdéskörből kilépve valós 

potenciális veszélyhelyzetekre hívja fel a polgármesterek figyelmét a belföldi hírszerzés. A 

megyeszékhelyek, valamint a bukaresti kerületek polgármesterei is hozzáférhetnek ezentúl a 

nemzetbiztonságot érintő információkhoz. A törvényt, mely ezt lehetővé teszi, hétfőn hirdette 

ki Klaus Iohannis államfő, miután a többség megszavazta a parlamentben. A Románia 

nemzetbiztonságáról szóló 1991/51-es törvényt módosító jogszabály a bukaresti kerületi, 

valamint és a megyeszékhelyek polgármestereivel bővíti azoknak a köztisztségviselőknek a 

körét, akik értesülhetnek a nemzetbiztonsági szolgálatok által megszerzett információkról. Az 

előírás nem terjed ki a Külföldi Hírszerző Szolgálat által megszerzett információkra. 

 

A moldovaiak alig harmada támogatja a Romániával való egyesülést egy friss 

felmérés szerint 
2022. december 2. – Krónika 

Ha jövő vasárnap a Moldovai Köztársaságban népszavazást tartanának a Romániával való 

egyesülés témájában, az ország lakosságának alig harmada szavazna igennel a Közpolitikai 

Intézet által készített és a Deschide.md portál által idézett közvélemény-kutatás szerint. Arra a 

kérdésre, hogy igennel vagy nemmel szavazna egy, a Romániával való egyesülésről szóló 

referendumon, a megkérdezett moldovaiak 35 százaléka igennel, 47,4 százalék pedig nemmel 

válaszolt. 4,3 százalék azt mondta, nem venne részt a népszavazáson, 11,9 nem határozott, 1,4 
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százalék pedig nem kívánt válaszolni a kérdésre. A felmérés 1132 személy megkérdezésével 

készült, a hibahatár +/- 3%. Maia Sandu, a Moldovai Köztársaság elnöke áprilisban úgy 

nyilatkozott, országa akkor egyesülhet Romániával, amikor „a nép ezt mondja”, és ugyanez 

érvényes a NATO-csatlakozásra is. 

 

Vincze Loránt: globális normákra van szükség a kisebbségvédelemben 
2022. december 2. – maszol.ro 

„A romániai magyar kisebbség képviselőjeként személyes rálátásom van a kisebbségvédelem 

nemzeti és európai rendszerére, amelynek számos hiányossága van” – mondta el Vincze 

Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 

(FUEN) elnöke pénteken Genfben, az ENSZ Kisebbségi Fórumán. Az ENSZ kisebbségi jogokról 

szóló nyilatkozatának harmincadik évfordulójára szervezett nemzetközi fórum 

meghívottjaként Vincze Loránt kifejtette: az 1990-es években Európában a háború 

szörnyűségei vezettek annak felismeréséhez, hogy a nemzeti kisebbségek védelmére jogi és 

politikai keretet kell létrehozni. Ezt követően jött létre az Európa Tanácsban a Nyelvi Charta és 

a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény, az Európai Unióban a csatlakozási kritériumok közé 

bekerült a kisebbségek tisztelete és védelme. Az ezt követő évtizedekben azonban a nemzetközi 

figyelem a kisebbségi közösségek helyzete iránt folyamatosan csökkent, annak a téveszmének 

köszönhetően, hogy ez egy politikailag kényes téma, amelyet nemzeti szinten kell kezelni.  

 

Csoma Botond: „Nem bántottam meg senkit” 
2022. december 2. – maszol.ro 

Erősödött a magyarellenes hangulatkeltés: Csoma Botond egyik kijelentését és a román 

nemzeti ünnepen az RMDSZ távolmaradását, illetve jókívánságának hiányát összemossák a 

román hírtelevíziók, amivel a magyarellenes hangokat, például az AUR retorikáját és egyes 

PNL-s memondóemberek kisebbségellenes magatartását erősítik. Az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetője igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba pénteken a Digi24 műsorában, ahol 

elmondta: nyilatkozatát a gyulafehérvári nyilatkozat szellemében fogalmazta meg, amivel 

senkit nem bántott meg. „Adrian Cozma következetesen magyarellenes magatartást tanúsít, 

visszaeső, nem először követ el ilyet. A Facebookon írtam, hogy még mindig hiszünk az ünnepi 

ülésen elhangzott gondolatokban. Nem hiszem, hogy ez ok lenne a koalíció felbontására” – 

fejtette ki Csoma Botond a Digi24 hírtelevíziónak, hozzátéve, hogy a PNL-ben nem láttam más, 

az Adrian Cozmáéhoz hasonló megnyilvánulást. „Nem hiszem, hogy ez ok lenne a koalíció 

felbontására – ismételte el Csoma Botond. – Néhányan félreértették az üzenetet, néhányan 

nem akarták félreérteni, nem kommentálom. Ezeket a kijelentéseket az gyulafehérvári 

nyilatkozat szellemében tettem. Nem hiszem, hogy bármi sértő lett volna” – mondta az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetője. Arról, hogy a beszédét követően Marcel Ciolacu PSD-elnök 

„politikai következményekről” beszélt, Csoma Botond azt mondta: „Nem tudom, mire 

gondolt”. 
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Örülnek az erdélyi magyarörmények a Magyarország és Örményország közötti 

fagyos viszony enyhülésének 
2022. december 3. – Krónika 

A gyergyószentmiklósi székhelyű Erdélyi Magyarörmények Szövetsége (EMÖSZ) a Krónikához 

eljuttatott közleményben fejezte ki örömét azzal kapcsolatban, hogy helyreállt a diplomáciai 

kapcsolat Magyarország és Örményország között. „Az erdélyi magyarörmények bíznak abban, 

hogy az örmény őseiket befogadó magyarság és az örmény őshaza közötti diplomáciai viszony 

rendezése elősegíti a két nemzet gazdag történelmi múlttal rendelkező kapcsolatának 

folytatását a jövőben is, melyben továbbra is tevékenyen részt kívánnak venni” – szerepel a 

Puskás Attila elnök által jegyzett közleményben. Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter december elsején jelentette be, hogy megállapodás született a magyar–

örmény diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról.  

 

Simion egyetlen lejt se adna a chișinăui kormánynak, Ciolacu Moldova és 

Románia egyesülését szorgalmazza 
2022. december 3. – Krónika 

Kikelt a moldovai hatalom ellen George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 

vezetője a párt gyulafehérvári kongresszusán azt mondta, Romániának a továbbiakban nem 

szabad finanszíroznia a chișinăui kormányt. Közben Marcel Ciolacu PSD-elnök úgy véli, 

Romániának egyesülnie kellene a Moldovai Köztársasággal. „Moldova a legsebezhetőbb állam 

az Ukrajna területén zajló, teljesen indokolatlan konfliktus kapcsán. Döntést kell hoznunk: 

hagyjuk, hogy a Moldovai Köztársaság előbb vagy utóbb visszatérjen a szovjet befolyás alá? 

Moldova belépése az Európai Unióba legkevesebb tíz évig elhúzódhat, de van egy rövidebb 

változat: Románia egyesül a Moldovai Köztársasággal, a Moldovai Köztársaság pedig 

Romániával” – jelentette ki a képviselőház elnöki tisztségét betöltő politikus a România TV-

nek adott interjúban. 

 

In memoriam Szabadság-díjban részesült Tóth Károly, a Fórum Intézet alapítója 
2022. december 2. – ma7.sk  

A szlovák katolikus pap és politikai fogoly, Anton Srholec nevét viselő Szabadság-díjjal tüntette 

ki Tóth Károlyt, a Fórum Intézet alapítóját Nagyszombat megye vezetősége. A november 17-e 

alkalmából átadott elismeréseket idén negyedszerre osztották ki. Összesen öt személyt 

díjaztak, olyanokat, akik az emberi jogok, a polgári egyenlőség és a jogállamiság megőrzése 

területén értek el kiemelkedő eredményeket. Korábban olyan jeles felvidéki magyar közéleti 

személyiségek részesültek az elismerésben mint Öllös László vagy Grendel Lajos. Idén a 

díjazottak között volt Tóth Károly, a Fórum Intézet 2016-ban elhunyt alapítója is. Tóth Károly 

egyike volt a bársonyos forradalom legfontosabb magyar személyiségeinek. 1989-ben alapítója 

volt a Független Magyar Kezdeményezésnek, a pártnak 1990-ben elnöke, később alelnöke lett, 
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1992–1998 között pedig a Magyar Polgári Párt alelnöke, illetve pártigazgatója volt. A Fórum 

Kisebbségkutató Intézetet 1996-ban alapította meg társaival, melynek egészen 2014-ig töltötte 

be igazgatói posztját. Tóth több könyvsorozat, tudományos kiadvány szerkesztője, társszerzője, 

2007-ben pedig tudományos munkája elismeréseként az MTA külső köztestületi tagjának 

választották. 

 

Molnár János Emlékkonferenciát tartottak a Selye János Egyetemen 
2022. december 2. – ma7.sk  

Életének 83. esztendejében, 2020. november 27-én hunyt el Molnár János emeritus 

professzor, református lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának volt 

dékánja és a Calvin J. Teológiai Akadémia egykori igazgatója. Napra pontosan temetése 

második évfordulóján, december 2-án a hajdani kollégái, diákjai emlékkonferencián idézték fel 

a sokrétű, áldásos munkásságát és az „emberarcú teológussal“ kapcsolatos emlékeiket. Előbb 

Lévai Attila, a kar dékánhelyettese szólt a nagy példaképük két évvel ezelőtti, garammikolai 

temetéséről és az eredeti tervükről, hogy annak első évfordulóján rendezzék meg a Molnár 

János Emlékkonferenciát. Sajnos, az tavaly a Covid miatt elmaradt, ám az akkor felkért előadók 

közül aki tehette, most is szívesen elfogadta a meghívásukat. Lévai ezt követően „egyéni 

felhangokkal“ színesítette Molnár János életrajzát, összevetve az ő pályáját Szilágyi Áron 

református lelkész, irodalomtörténész, nyelvész, orientalista hasonló életútjával. Leszögezte, a 

négyarcúság, vagyis a sas, az oroszlán, az emberi és a kerubarc mindkettőjüknél felfedezhető 

volt. 

 

Természettudományi diákkonferencia Szencen 
2022. december 2. – ma7.sk  

Amikor beléptem a terembe, a gyerekek már mind ott ültek. Türelmesen várakoztak, a „velem 

van a tudás” magabiztosságával és nyugalmával felvértezve. Amikor megkérdeztem tőlük, 

izgulnak-e, azt felelték: nem igazán. Pedig hamarosan ki kell majd állniuk a színpadra, és 

előadni mindazt, amit a választott témájukban kikutattak. Ahogy egy gyakorlott felnőtt előadó 

tenné: érthetően, jól megválogatva a szavakat s mindeközben lebilincselően is, hogy felkeltse a 

hallgatóság érdeklődését. Sőt, többet is tudniuk kell annál, mint amennyit elmondanak, hiszen 

fel kell készülniük a konferenciabizottság „nem várt” kérdéseire is. A Szenci Molnár Albert 

Magyar Tannyelvű Alapiskolában megrendezett V. Természettudományi Diákkonferencia 

résztvevői a régió magyar tannyelvű alapiskoláiból jöttek, hogy a tudásukról számot adjanak. 

 

Volt minek örülni Bajcson, a Szövetség Komáromi Járási Konferenciáján 
2022. december 3. – ma7.sk  

Idén rendhagyó módon, az őszi megyei és helyhatósági választások kapcsán, december 2-án 

már másodízben ülésezett a Szövetség Komáromi Járási Konferenciája, amelyen Becse 

Norbertet újraválasztották járási elnökké. A bajcsi kultúrházban megtartott esti tanácskozáson 

Forró Krisztián, a magyar párt elnöke és több országos elnökségi tag hangsúlyozta: a nagyon 

jó választási eredmények miatt van mit ünnepelni, s a magyar közösségünk érdekeit szem előtt 
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tartva, tovább kell építkezni. A 78 meghívott küldöttből a 67 jelenlevőt (85,90 százalékos 

részvétel) és Forró Krisztián országos elnököt, valamint a megjelent országos elnökségi 

tagokat: Farkas Ivánt, Viola Miklóst, Rigó Konrádot, Orosz Örst, Bauer Ildikót. Bachorecz 

Ferenc, a Szövetség színeiben győzelmet aratott helyi polgármester üdvözölte, s röviden 

bemutatta a községüket. 

 

Mátyusföldi életmesék 
2022. december 3. – ma7.sk  

Életünk meséit a sors, a történelem és mi magunk írjuk. A régiek, az őseink élettörténeteiből 

pedig megismerhetünk egy letűnt világot, és építhetünk az akkori közösségek, szokások 

megtartó erejére. Erről szól a Tandem szervezet által kiadott Életmesék sorozat. A Tandem 

ezúttal a mátyusföldi életmeséket gyűjtötte kiadványba. A könyv ősbemutatójára Alsószeliben 

került sor. A Jurtanapok nagyfesztiválról, a kemenceparkjáról és az összetartó közösségéről 

híres Alsószeliben mutatta be legújabb Életmesék sorozatát a Tandem szervezet. Az Életmesék 

– Élő történelem-mozaikok a Mátyusföldről könyv szerkesztője Molnár Kriszta és Szendi 

Tünde. Az Életmesék sorozat lényege, hogy fiatal gyűjtők, egyetemisták, aktivisták keresnek fel 

előre kiválasztott, idős, a múlt század viszontagságait megélt interjúalanyokat, és 

meghallgatják az élettörténetüket. Az így begyűjtött meséket, sztorikat hanganyagból papírra 

vetik, témakörökbe simítják és kiadják. Készült már kötete többek közt a Csallóközból, Nógrád 

vidékéről, Szenc- és Pozsony vonzáskörzetéből vagy a Zoboraljáról begyűjtött és rendszerezett 

életmesékből. 

 

Királyhelmeci gimnazisták a világ legjobbjai között 
2022. december 3. – ma7.sk  

A 2004-ben Szingapúrból indult robotika világversenynek (WRO- World Robot Olympiad ™) 

az idén november harmadik hetében a németországi Dortmund városa adott otthont. 

Szlovákiát a programozás kategóriában, országos bajnokokként a Királyhelmeci Magyar 

Tanítási Nyelvű Nyolcéves Gimnázium diákjai képviselték, két korcsoporttal is. Volt alma 

materemben már egy rövid értékelést megejtettek, de a verseny részletes elemzése még várat 

magára. Az élsportolókhoz hasonlóan ők is szeretnének erősségeikkel tisztában lenni, valamint 

a hibáikból tanulva tovább fejlődni. Az idei nemzetközi megméretésen a programozás, a 

robotsport és az innováció kategóriákban 72 országból 80 csapat küzdött Ázsiától Európán át 

Amerikáig, de az orosz diákokat, sajnos innen is kitiltották. Tömören összegezve azt mondták, 

hogy a nagyon izgalmas, háromnapos, látványos rendezvényen rengeteget tanultak. Most már 

értik, hogy miért az olimpia a sportolók álma. Videófelvételek és rengeteg fotó kíséretében 

meséltek élményeikről, nemcsak nekem, hanem az indulás előtt 2 nappal lebetegedett, itthon 

maradt társuknak, Kiss Máténak is.  
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Az újvidéki csendőrség is bekapcsolódott a migránsok felkutatásában 

Magyarkanizsa község területén 
2022. december 2. – vajma.info 

Az újvidéki csendőrség a nagykikindai rendőrséggel együtt több mint 200 migráns 

megtalálásában segédkezett Magyarkanizsa község területén. A belügyminisztérium 

közleménye szerint az illegális migráció visszaszorítására létrehozott munkacsoport folytatja 

munkáját. A Magyarkanizsa község területen elfogott illegális bevándorlókat az adaševci 

befogadóközpontba szállították. „A rendőrség alakulatai a jövőben rendszeresen ellenőrzik a 

migránsok mozgását és tartózkodását, hogy megőrizzék a polgárok valamint maguknak a 

migránsoknak a biztonságát is", közölte a belügyminisztérium. 

 

Hárompilléres költségvetés 
2022. december 5. – Magyarszo.rs 

A köztársasági képviselőház pénzügyi bizottsága a tegnapi ülésén elfogadta a 2023. évre 

vonatkozó költségvetési javaslatot. Siniša Mali pénzügyminiszter a bizottsági ülésen, 

ismertetve a dokumentumot kiemelte, hogy a válság és a polgároknak előirányzott segélyek 

mellett is stabil az államháztartás. Mindezt a nemzetközi pénzintézetek is megerősítik, Szerbia 

gazdasága ,,szívósnak és ellenállónak” bizonyult – emelte ki Mali. Rámutatott arra, hogy az év 

harmadik negyedében 8,9 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, és ez a legjobb mutatója 

annak, hogy az új gyárak megnyitása, az infrastrukturális beruházások, valamint befeketőkért 

folytatott küzdelem eredményeket hozott. Mali hangsúlyozta, hogy a 2023. évi költségvetési 

javaslat három pilléren – az állampolgárok életszínvonalának a megőrzésén, jelentős 

befektetéseken és az energetikai célú beruházásokon – alapul. 

 

Huszonharmadik alkalommal futottak a Mikulások 
2022. december 5. – Magyarszo.rs 

Vasárnap huszonharmadik alkalommal tartották meg Palicson a Mikulás-futást. A résztvevők 

számára másfél kilométeres kört alakítottak ki a tóparti sétányon, futni és sétálni egyaránt 

lehetett, kinek mi esett jobban. Az esemény rekreációs jellegű volt, nem a versengésről, hanem 

a kellemes időtöltésről és a jó hangulatról szólt. Jánosi Elvira, a Szerbiai Ultramaraton 

Szövetség elnökének és a Mikulás-futás megálmodójának becslése szerint a rendezvényen az 

idén legalább háromezren vettek részt. Akkora volt a tömeg, hogy az első befutó akkor ért célba, 

amikor még mindig tömeg várta, hogy elindulhasson. A résztvevők a Vigadó, azaz a Nagyterasz 

elől rajtoltak. A Mikulás-futáson bárki részt vehetett, kortól, nemtől függetlenül, az egyetlen 

feltétel az volt, hogy Mikulás-jelmezt vagy Mikulás-sapkát viseljen. A vendégeket meleg teával, 

forralt borral és zsíros kenyérrel várták. 
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Matematika ünnep a fraktál karácsonyfák alatt 
2022. december 4. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Szombaton, hétvége ellenére tanulók zsongásával volt teli a zentai Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium, ugyanis a rangos középiskolában 20. alkalommal rendezték meg a Fekete Mihály 

Matematika Emlékversenyt. A megmérettetésen Vajdaság minden tájáról vettek részt 

matematikát kedvelő tanulók. Csíkós Pajor Gizella, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 

Kollégium igazgatója a verseny kapcsán elmondta, hogy számukra ez a matematika ünnepét 

jelenti, és az iskola profiljához igazodva egyik olyan versenyük, amit az iskola tanárai és diákjai 

a legjobban szeretnek. 

      
ORFK: csaknem kilencezren érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. december 5. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5206-an léptek be vasárnap Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül 3538-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn az MTI-t. A beléptetettek közül 

a rendőrség 181 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig 

érvényes. Nekik ezen időtartamon belül fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért. Vonattal vasárnap 150 ember, köztük 32 gyermek érkezett Budapestre az 

ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt a háború 
2022.december 4. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Oroszország Ukrajna ellen indított háborújában vesztette életét Mikola Szluckij – számolt be 

róla a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán december 3-án. A közlemény szerint a 

katona a Derceni Középiskola egyik 9. osztályos tanulójának édesapja volt. Mikola Sztuckij az 

A7371-es katonai egység sofőrjeként szolgált. Felesége és két fia gyászolja. 

 

Megalakult a Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Egyesülete a Rákóczi-
főiskolán 
2022.december 3. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megalakult a Hallgatók és Fiatal Kutatók 

Tudományos Egyesülete. Az alakuló ülést december 1-jén tartották. Az ülésen részt vettek a 

főiskola tanszékvezetői, koordinátorai, az intézmény tudományos munkatársai. A résztvevők 

egyhangú szavazatainak alapján a Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Egyesületének 

elnöke dr. Gazdag Vilmos docens lett. Alelnökei: Greba Ildikó és Tóth Tünde. A Hallgatók és 

Fiatal Kutatók Tudományos Egyesülete amellett, hogy irányítja, szervezi a különböző hallgatói 

kutatásokat, egy érdekvédelmi szervezet is – képviseli az intézményben működő egyesület 

tagjainak az érdekeit. 
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Betiltják a kültéri világítást Kárpátalján 
2022.december 3. – karpatalja.ma, karpat.in.ua, karpataljalap.net 

Hétfőtől betiltják a világító cégtáblák, reklámfeliratok, fényfűzérek használatát Kárpátalján – 

közölte Viktor Mikita, a megye kormányzója. – Az országban háború van, nem lesz ünnepi 

kivilágítás. Csak a házakban és a kritikus infrastruktúrák épületeiben marad a kültéri világítás. 

Minden mást lekapcsolunk – írta Mikita. A nemzeti rendőrség, járőrszolgálat és biztonsági 

szolgálat munkatársai ellenőrzik majd a szabályok betartását. A kormányzó kiemelte: 

dolgoznak azon, hogy rendszert alakítsanak ki az áramszünetek sorrendjében. 

 

Beregszászban járt az NSKI Mikulása 
2022.december 3. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Pislákoló gyertya fénye mellett – Kárpátalján is gondot okoznak az áramszünetek – adta át 

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) elnöke a Mikulás csomagokat a 

Beregszászi Horváth Anna Gimnázium tanulóinak és munkatársainak. Az NSKI 

hagyományaihoz híven idén sem feledkezett meg a kárpátaljai gyermekekről, akik már nagyon 

vártak, hogy megérkezzen hozzájuk a Mikulás. 

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat továbbra is segíti Kárpátalját 
2022.december 3. – kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Az adventi várakozás időszakába érve ismét szívügyünknek tekintettük, hogy Kárpátaljára 

látogassunk és megajándékozzuk határon túli testvéreinket, ezzel is elősegítve, hogy a háborús 

krízist néhány pillanat erejéig maguk mögött hagyhassák és a közelgő ünnepre készülhessenek 

testben és lélekben – számolt be közösségi oldalán a Magyar Református Szeretetszolgálat. A 

tájékoztatás szerint december 2-án, pénteken Juhász Márton, Szeretetszolgálatunk ügyvezető 

igazgatója és Katona Viktória ügyvezető helyettes, kárpátaljai szolgálatokért felelős lelkipásztor 

ezer darab adománycsomagot adott át Főtiszteletű Zán Fábián Sándornak, a Kárpátaljai 

Református Egyházkerület püspökének. 

 

Ruhát és meleg ebédet oszt a beregszászi Szent Anna Karitász a rászorulóknak 
2022.december 3. – karpataljalap.net 

A beregszászi Szent Anna Karitász a háború kezdete óta támogatja a rászoruló kárpátaljai 

lakosokat és a Kárpátaljára érkező menekülteket egyaránt. A karitatív szervezetnek több, a 

háború előtt elindított programja működik, amelyek révén lehetőségük van támogatni a 

rászorulókat. Szerdánként, a reggeli szentmisét követően ruhát osztanak a hátrányos 

helyzetűeknek Beregszászban. Emellett a szervezet naponta hatvan rászorulónak biztosít 

meleg ebédet. 
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https://kiszo.net/2022/12/03/beregszaszban-jart-az-nski-mikulasa/
https://kiszo.net/2022/12/03/adventben-is-szivugyunk-karpatalja/
https://karpataljalap.net/2022/12/03/ruhat-es-meleg-ebedet-oszt-beregszaszi-szent-anna-karitasz-raszoruloknak
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Fellobbant a remény lángja Beregszász adventi koszorúján 
2022.december 3. – karpat.in.ua 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet Beregszász város vezetőségével, a történelmi 

egyházakkal hagyományt teremtett azzal, hogy az adventi időszakban vasárnaponként meleg 

teával, ünnepi énekekkel, fellépőkkel várja az érdeklődőket a város főterén, hogy együtt 

gyújtsák meg a hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáit. Advent második vasárnapján a 

Beregszászi Önkormányzat, valamint a Római Katolikus Egyház szervezésében tartották meg 

a gyertyagyújtó ünnepséget, ahol fellobbant a reményt szimbolizáló második láng. 

 

Számviteli és adóügyi tanácsadás kárpátaljai magyar mikro- és kisvállalkozások 
számára 
2022.december 3. – karpat.in.ua 

Lezárult a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszéke és 

a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének közös programja, amelynek 

középpontjában a pénzügyi tanácsadás állt mikro- és kisvállalkozások számára. A szakemberek 

tapasztalatai szerint ugyanis a kisvállalkozók sok esetben nincsenek tisztában a számviteli és 

adóügyi kérdésekkel. Magyarán nem árt, ha a könyvelő mellett maga a vállalkozó is tisztában 

van a lépéseinek pénzügyi, vagy adóügyi következményeivel.  

 

Melegedőket hoznak létre Kárpátalján is  
2022.december 3. – karpat.in.ua 

Becslések szerint, az orosz légicsapások következtében, Ukrajna energia hálózatának 50-70 %- 

szenvedhetett jelentős károkat. Az országos áramhiány miatt, az államfő rendelete alapján több 

ezer melegedőt, úgynevezett megtörhetetlenségi pontot hoztak létre, amelyek főként a több 

napon át tartó áramszünetek esetén jelenthetnek segítséget a lakosok számára. A 

helyiségekben kötelezően van elektromos áram, internet, telefon töltő, hideg és instant 

élelmiszer, egészségügyi felszerelés, valamint a legfontosabb, meleg is.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 2 – Kossuth Rádió 

 

Saját javaslatot dolgoz ki a kisebbségi törvényre a Szövetség, jelentette ki Forró Krisztián 

pártelnök. Nyilvános vitát szeretnének indítani erről a javaslatról. A tervezet a jövő év elején 

készülhet el Forró szerint. Idén sem sikerült előbbre lépni a megoldatlan kisebbségi kérdések 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

https://life.karpat.in.ua/?p=128424&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=128414&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=128414&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=128379&lang=hu
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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ügyében, sőt a szlovák kormány a programjában vállaltakat sem teljesíti, állapította meg 

sajtóértekezletén a Szövetség magyar párt elnöke. 

 

Migráció, kisebbségi lét, etnikai és nemzeti hovatartozás, társadalmi integráció, kulturális 

asszimiláció, multikulturalizmus – ez mind beletartozhat a diaszpóra fogalmába. Hogy már 

hallották ezt a kifejezést valahol, csak eddig nem nagyon tudták mihez kötni? Tanácstalanságuk 

egy csapásra elmúlik, ha kézbe veszik Gazsó Dániel Otthon és itthon – A magyar diaszpóra és 

anyaországa c. könyvét.    Hogyan jönnek létre diaszpóra-közösségek? Milyen kapcsolat van a 

diaszpóra, a befogadó ország, és az anyaország között? Számtalan kérdésre ad választ 10 év 

kutatómunkája. A csütörtöki könyvbemutató után először Szilágyi Pétert, a nemzetpolitikai 

államtitkárság diaszpóráért felelős helyettes államtitkárát kérdeztük, hogy talált-e újdonságot 

a kötetben.  

 

Pusztay János nyelvészprofesszor javaslatára 2020 óta szervezik meg december 1-jén a Magyar 

nyelvjárások napját. Az idei tudományos ülést is a Magyarságkutató Intézet rendezte az 

Anyanyelvápolók Szövetségével karöltve. Miért éppen december elsején? Miért számít 

nyelvstratégiai kérdésnek a nyelvjárások használata? A köznyelvitől eltérő nyelvhasználat 

összeköt, vagy inkább elválaszt? Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ. 

 

A MINTA erdélyi ifjúsági szervezet tizenegyedik alkalommal szervezi meg az Egy cipős 

doboznyi szeretet című adventi jótékonysági akcióját, melynek idei mottója: „Merjük saját 

lelkünket ajándékká tenni!” A december 22-ig tartó adománygyűjtéssel a Maros megyei 

hátrányos helyzetű gyermekeket és a gyermekotthonok lakóit szeretnék segíteni - mondta 

Brassai Hunor, a MINTA elnöke. 

 

Idén minden adventi gyertyagyújtás előtt tematikus utcai felvonulást tart Nagyvárad 

központján keresztül a római katolikus püspöki palota kertjéig a Szigligeti Színház Lilliput 

Társulata, a római katolikus püspökség és a debreceni Ort-Iki Báb- és Utcaszínház. Botházi 

Daróczi Réka, a Lilliput Társulat művészeti vezetője beszélt a részletekről. 

 

Kolozsvártól Kolozsvárig és a kettő között, 98 másik helyszínen a nagyvilágban. Indul a száz 

állomásosra tervezett Hungarikum Kavalkád koncertsorozat! Jövő márciusban először a 

Kincses városban találkozhat a közönség a három zenei hungarikummal. Hogy melyek ezek? A 

további részletekről Maneszes Márton énekest, a Hungarikum Kavalkád ötletgazdáját 

kérdeztük.   

 

Határok nélkül 

2022. december 3. – Kossuth Rádió 

 

A Munkácsy Mihály Magyar Házban megnyílt Matl Péter szobrász, grafikus Ötösével című 

kiállítása. A pasztellszínekkel elkészített grafikákon a szovjet munkatáborokban raboskodókat 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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ábrázolja a művész, akiket általában ötösével sorakoztattak fel az őrök, a kiállítás ezért kapta 

az oroszosan csengő "po pjáty" nevet.  

  

  

Első alkalommal gyűltek össze Temesvártól Nagybányáig a különböző hagyományőrzéssel 

foglalkozó civil szervezetek, együttesek képviselői Nagyváradon. A Partiumi Régiós találkozó 

kezdeményezője a 20 évvel ezelőtt megalakult Csillagocska Alapítvány volt. A civil szervezet a 

Budapesti Hagyományok Háza stratégiai partnereként küldetésként vállalta fel, hogy segíti a 

térségben néphagyománnyal foglalkozó szervezetek szakmai fejlődését.   

 

 

Változatlan érdeklődés övezi a találkozókon és könyvbemutatókon a nemrégiben Gulyás László 

és Szidiropulosz Arkhimédesz szerkesztésében megjelent Trianoni kiskátét. De miért éppen 

101 választ tartalmaz a kötet? – kérdeztem az egyik szerzőtől, Szidiropulosz Arkhimédesztől. 

 

  

Muzslyán rendhagyó irodalmi estet tartottak a hétvégén, amely során az érdeklődők hat 

irodalmár munkáival ismerkedtek. A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad és a zentai 

zEtna kiadó kapcsolata már több mint két évtizedre tehető. 

 

 

Kárpát-medence 
 

2022. december 4. – M1 

 

VII. Kárpátalja Nap Brüsszelben 

 

Az elmúlt években szinte már hagyománnyá vált, hogy Brüsszelben ősz végén sort kerítenek a 

Kárpátalja napra. Idén sem volt ez másképp, hiszen Bocskor Andrea EP-képviselő hetedik 

alkalommal hívta meg kárpátaljai vendégeit az unió fővárosába.  A program egy 

panelbeszélgetéssel indult az Európai Parlamentben ahol bemutatták a „Küzdelem a túlélésért” 

című angol nyelvű kötetet, mely a kárpátaljai magyarság 1944 és 2022 közötti korszakát öleli 

fel. A beregszászi történészek által írt könyv az elmúlt évtizedek megmaradásért folytatott 

küzdelmeiről szól, melyeken keresztül szemlélteti a magyar kisebbség elmúlt nyolcvan évét. 

Fodor Mónika kenyérműhelye Gyergyószentmiklóson 

 

Féltve őrzött kincsét, a kenyér lelkét mutatja a gyergyószentmiklósi Fodor Mónika. A 

vadkovászos pékség, a Kenyérműhely ötlete nem egyik napról a másikra született, hanem – 

mint a jó kenyér – hosszan érlelődött. A Fodor házaspár 1989-ben, a romániai forradalom után 

mint oly sok székelyföldi fiatal, elindult az anyaországba szerencsét próbálni. Életüket azonban 

a kitartás mellett a gyökerekhez való ragaszkodás is meghatározta. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/
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100 éves a Martonosi Testvériség Művelődési Társulat 

 

Gazdag múltjáról és pezsgő közösségi életéről ismert a délvidéki Martonos. A település első 

említése 1237-re tehető, lakosai a kereszténység és a magyar hagyományok mentén maradtak 

meg a történelem viharaiban. A kultúra bástyája a Testvériség Művelődési Társulat, amelynek 

korábbi elnökei nagyon fontosnak tartják a számvetést, hogy milyen fejlődésen mentek 

keresztül, 100 év alatt hova jutott a kultúra a faluban. 

 

Örökségünk Őrei a Gyimes völgyében 

 

A gyimesfelsőloki középiskolások kézről-kézre adják az erdélyi Sissi-kultusz egyik kevésbé 

ismert emlékhelyén készült fotókat. A Hargita megyei Lóvész falu határában található kutat az 

akkori vasútépítők készítették a magyar királyné halála utáni évben. 

 

 

 


