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Nyomtatott és online sajtó 
         

 

Szijjártó Péter: mindkét fél sokat profitál Magyarország és Szlovákia 

együttműködéséből 
2022. december 5. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó, Hirado.hu, Mandiner, 

Demokrata 

Mindkét fél sokat profitál Magyarország és Szlovákia együttműködéséből, ez a megbízható 

kapcsolat ráadásul segít a jelenlegi nehéz helyzet kezelésében is - szögezte le Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Pozsonyban. A minisztérium közleménye szerint a 

tárcavezető szlovák kollégájával, Rastislav Kácerrel közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy 

Európa ma súlyos kihívásokkal néz szembe, s ilyen helyzetben a jószomszédi, kiszámítható és 

megbízható kapcsolatok jelentősége felértékelődik. „Magyarország és Szlovákia olyan 

kiszámítható és megbízható partnerséget épített fel, amely segít mindkettőnknek abban, hogy 

ezeket a biztonsági, gazdasági és energiaellátási nehézségeket eredményesebben kezeljük, 

mintha nem működnénk együtt" - jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy mindkét ország 

megbízható NATO-szövetséges, Szlovákia ráadásul többtucatnyi rendőrrel járul hozzá az 

ostrom alatt álló magyar-szerb határ védelméhez, ahol csak idén eddig már mintegy 255 ezer 

illegális átlépési kísérletet akadályoztak meg. „Az önök szlovák rendőrei most szembesülhetnek 

azzal az elképesztő agresszivitással, amelyet a migránsok, illetve az embercsempészek 

bemutatnak" - fogalmazott. Szijjártó Péter rámutatott, hogy Szlovákia Magyarország második 

legfontosabb kereskedelmi partnere, tavaly a kétoldalú kereskedelmi forgalom meghaladta a 

13 milliárd eurót és ezzel rekordot döntött, s idén is 43 százalékos növekedést regisztráltak. 

 

Nagy István: az elmúlt 12 évben sikerült átlépni a nemzetrészeinket elválasztó 

határokat 
2022. december 5. – MTI, Hirado.hu, HírTV, ORIGO,  

Az elmúlt 12 évben közös erővel sikerült átlépnünk a nemzetrészeinket elválasztó határokat, és 

újra tudtuk egyesíteni a magyarokat - jelentette ki Nagy István agrárminiszter hétfőn 

Budapesten, a XI. Kárpát-medencei Összefogás Fórumon. A miniszter kiemelte: a határon túli 

nemzetrészek számíthatnak az anyaország támogatására, az országhatárokon belül élő 

magyarság pedig építhet az erdélyi, felvidéki, délvidék, kárpátaljai, drávaszögi, muravidéki 

magyarságra, amely őrzi és ápolja kultúránkat, hagyományainkat, nyelvünket mint a 

megmaradás zálogait. Ez mindannyiunk közös érdeke itt, a "zordon Kárpátoknak fenyvesekkel 

vadregényes táján" - mondta. Nagy István hangsúlyozta: a megmaradáshoz, a helyben 

maradáshoz kell a legnagyobb erő, és e "nemes küzdelem" egyik eszköze a Kárpát-medencei 

Összefogás Fórum, a Kárpát-medence legnagyobb agrárszakmai rendezvénye. Célja, hogy 

találkozzunk egymással, az agrárszakma képviselői építsék és bővítsék kapcsolataikat, együtt, 
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közösségben gondolkodjunk a lehetőségeinkről, és nem utolsó sorban: értékeljük az eltelt 

esztendőt - közölte. 

 

Potápi Árpád János: a magyar nemzetet békés eszközökkel tudtuk újra egyesíteni 
2022. december 5. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, MagyarNemzet, Hirdao.hu, KulhoniMagyarok, 

ORIGO, Magyar Hírlap 

A magyar nemzetet 2010 után a meglévő határok mellett, békés eszközökkel tudtuk újra 

egyesíteni - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn 

Budapesten, a XI. Kárpát-medencei Összefogás Fórumon. Potápi Árpád János hangsúlyozta: 

ez óriási eredmény, amely 2010 május 26-án, a kettős állampolgárságról szóló törvény 

elfogadásával kezdődött. A 2004 december 5-i, a kettős állampolgárságról szóló népszavazás 

következménye volt, hogy a leendő kormánypártok már a kampányban megígérték, ha 

hatalomra kerülnek, megteremtik a kettős állampolgárság lehetőségét - mondta. Az államtitkár 

közölte: ma már több mint 1 millió 170 ezer új magyar állampolgárról beszélhetünk. A 

nemzetpolitika időszakairól szólva elmondta, hogy annak két időszaka volt: 2010 és 2014 

között közjogi értelemben, jogszabályokkal megteremtették azt az alapot, amelyre azóta is lehet 

építkezni. Majd 2014-2015-től kezdődően alapvetően a gazdasági támogatások irányába tudtak 

fordulni, hogy a szülőföldön való boldogulást megerősítsék. Potápi Árpád János kiemelte: a 

kormánynak ma nincsenek olyan, a határon túli magyarságot érintő intézkedései, amelyekről 

előtte a közösségeket és politikai vezetőiket ne kérdeztek volna meg. Az idei év a 

nemzetpolitikában is elsősorban a „cselekvést jelentette", hiszen a cselekvő nemzet tematikus 

év keretében hajtják végre a programjaikat - mondta. 

 

Magyarországon élő, Romániában dolgozó, tanuló polgárok ezreinek életét 

könnyítené meg a schengeni csatlakozás 
2022. december 5. – Krónika 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (ATRU) szerint Románia schengeni 

csatlakozása serkentené a románok és magyarok közötti kapcsolatokat. A szervezet emlékeztet, 

hogy Románia tíz éve vár erre, noha már régóta teljesítette a csatlakozási feltételeket. Gheorghe 

Cozma, az ATRU elnöke az Agerpres hírügynökségnek hétfőn úgy nyilatkozott, hogy 

Romániának a belső határellenőrzéstől mentes övezetbe történő felvétele több ezer, 

Magyarországon élő román állampolgár számára könnyítené meg a napi ingázást, akik 

Romániában dolgoznak vagy itt járnak iskolába. Cozma felidézte, hogy több mint tíz éve késik 

Románia felvétele a szabad mozgást biztosító schengeni térséghez, amely „az Európai Unió 

egyik legkézzelfoghatóbb vívmánya”. „Romániának és Magyarországnak stratégiai 

partnerekként, szomszédokként, EU- és NATO-tagokként közös érdekei vannak. Emiatt, de 

más okok miatt is, a határ két oldalán élő emberek jó kapcsolatot ápolnak egymással. Szoros 

kölcsönös függőség van a két ország között” – magyarázta a szervezet elnöke. Cozma 
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emlékeztetett, hogy Románia a negyedik legnagyobb exportpiacot jelenti Magyarország 

számára, és a magyar tőke hatodik legfontosabb célországa. 

 

Csoma Botond: Nincs miért bocsánatot kérnem  
2022. december 5. – maszol.ro 

A kormánykoalíciónak működnie kell tovább, mert meg kell oldani azokat a problémákat, 

amikkel az emberek küszködnek – jelentette ki Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetője hétfőn a Digi24 hírcsatornának. A Kolozs megyei politikust arról is kérdezték, 

bocsánatot kér-e a múlt héten a parlamentben elmondott beszéde miatt. Csoma Botond 

kijelentette, nem látja okát annak, hogy bocsánatot kérjen a múlt hétfőn a parlamentben 

elmondott beszéde miatt. „A nyilatkozatomat a gyulafehérvári nyilatkozat szellemében tettem. 

Nem sértettem meg senkit, tehát semmi okom nincsen bocsánatot kérni” – jelentette ki az 

RMDSZ-es politikus a Digi24 hírtelevízió műsorvezetőjének kérdésére. Néhány nappal 

korábban ugyanis a koalíciós társ Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke azt mondta, 

bocsánatkérést vár el Csoma Botondtól a december 1-jei ünnepi parlamenti ülésen 

elhangzottak miatt. 

 

Hálaadással ünnepelték a torockói unitárius templom belsejének felújítását 
2022. december 5. – maszol.ro 

A vasárnapi istentisztelet örömünnep volt a torockóiak számára, hiszen hálát adhattak a 

templombelső fél évig tartó felújítási munkálatainak sikeres befejezéséért. A kivételes 

alkalmon Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke végezte a szószéki szolgálatot, 

kiemelve: „az adventi várakozásunk már ebben a pillanatban is beteljesült, hiszen Isten újból 

megsegített azzal, hogy megszépülhetett ez a templom”. A 127. Zsoltár egy részének idézésével 

hívta fel a figyelmet a püspök arra, hogy minden, amit az ember létrehoz, csakis Isten 

segedelmével történik. Kovács István utalt arra, hogy a sikeres felújításnak köszönhetően a mai 

közösség méltó örökösévé vált annak, amelyik 220 évvel ezelőtt felépíttette az istenházát, hogy 

otthona legyen a torockói unitáriusoknak. A püspök méltatta a közösség azon erőfeszítését, 

hogy javarészt saját erőből, pénzbeli hozzájárulással és sok közmunkával javította meg a 

templombelsőt. „A hit, a szeretet és az akarás által valósulhatott meg ez a csoda” – vélte, 

hozzátéve: a felújítás közösségépítést is jelentett. 

 

Kárpátaljai és erdélyi rászorulókon segítenek 
2022. december 6. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet Polgári Magazin 

Több ütemben, összesen kétezernél is több kárpátaljai és erdélyi nehéz sorsú ember kap 

ajándékot karácsonyra az Emberi Méltóság Tanácsától. Több száz csomagot hétfőn délben 

Böjte Csaba testvér, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója és Kocsis Fülöp görög-katolikus 

érsek-metropolita vett át Budapesten, a támogatást ők segítenek kézbesíteni. 

(A cikk teljes terjedelmében elolvasható a Magyar Nemzet Polgári Magazin LXXXV. évfolyam 

284. számának 6. oldalán) 
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Polgármesterek találkozója Inámban 
2022. december 5. – ma7.sk  

2022 decemberének első hétvégéjére a Szövetség nagykürtösi járási elnöksége és Jámbor 

László megyei képviselő találkozót szervezett a térség polgármesterei számára a határon 

átnyúló kapcsolatok megerősítését, fejlesztését célozva meg. Amint arról a járási elnökség 

beszámolt, az Ipoly két partjáról Inámba érkezett településvezetők az Interreg V-A Szlovákia–

Magyarország Együttműködési Program kínálta legújabb lehetőségekről, valamint a 

Rimaszombatban működő megyei Fejlesztési Ügynökség eddigi eredményeiről és a jövőben 

elérhető pályázatokról hallhattak átfogó tájékoztatást. A találkozón magyarországi részről jelen 

volt Balla Mihály országgyűlési képviselő és Barna János, Nógrád Megye Önkormányzata 

Közgyűlésének alelnöke is, aki a találkozó kezdeményezőjeként tolmácsolta a meghívást 

Nyugat-Nógrád polgármesterei felé. 

 

Hamarosan a Felvidéken is útjára indul a Betlehemi Békeláng 
2022. december 5. – felvidek.ma  

A békeláng november folyamán érkezett meg Ausztriába, a lánggyermek, az Altenbergből 

származó 12 éves Sarah segítségével. Sarah-t azért választották ki erre a feladatra, mert már 

korábban is foglalkozott a békeláng terjesztésével, emellett pedig annak üzenetéhez híven, 

ukrán osztálytársára is odafigyel a mindennapokban. A bécsi ceremónián 50 magyar cserkész 

vesz részt a Kárpát-medencéből, és viszik el a lángot több száz magyar család otthonába. A 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség két év kihagyás után idén újra megszervezi központi 

lángátadó ünnepségét. A rendezvényre a pozsonyi ferences templomban december 11-én 9 órai 

kezdettel kerül sor, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőket arra kérik a 

cserkészek, vigyenek magukkal saját lámpást, zárt gyertyatartót, amelyben haza tudják vinni a 

lángot otthonaikba. A lángstafétába idén is bárki bekapcsolódhat – erre a cserkészek mindenkit 

buzdítanak. 

 

A XVII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia eseményei 
2022. december 5. – felvidek.ma  

A XVII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia november 24-én került megrendezésre, 

Komáromban. Két év után végre személyes jelenléttel valósulhatott meg a Selye János Egyetem 

rendezésének köszönhetően. E konferencia célja, hogy a különböző területeken tudományos 

kutatást végző diákoknak lehetőséget nyújtson bemutatni aktuális kutatási eredményeiket, 

majd azokat az adott szakterületen dolgozók elbírálhassák. A rendezvény a Szlovákiai Magyar 

Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), a Selye János Egyetem (SJE), a Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (NYKFE KeTK), a Jedlik Ányos Polgári 

Társulás és a Diákhálózat (DH) mint főszervezők közreműködésével, az OTDT Tudományos 

Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói 
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Önkormányzata (SJE HÖK), valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) 

védnöksége alatt valósult meg. Idén 4 szekcióban 20 versenyző mutathatta be kutatása 

eredményeit. 

 

Memorandumot írtak alá a V4-es parlamentek védelmi bizottságai 
2022. december 5. – ma7.sk  

A V4-es államok parlamenti védelmi bizottságai egyetértenek az együttműködés folytatásának 

fontosságában a védelem és a biztonságpolitika terén. Hétfői pozsonyi találkozójukon az 

aktuális biztonságpolitikai helyzetről, a migrációs válságról, a hibrid hadviselésről tárgyaltak, 

és a pozsonyi várban memorandumot írtak alá. Juraj Krúpa (SaS), a parlament védelmi 

bizottságának elnöke konstruktívnak nevezte a találkozót. Pavel Fischer, a cseh szenátus 

védelmi bizottságának elnöke elmondta, a memorandumba bekerültek az egyes országok eltérő 

perspektívái is. Jaroslaw Rusiecki, a lengyel szenátus bizottságának elnöke a határok 

védelmében és a digitális ágazatban tartja a legfontosabbnak az együttműködést. Kósa Lajos, a 

magyar parlament honvédelmi bizottságának elnöke prioritásnak nevezte a V4-es 

együttműködést. Hangsúlyozta, hogy az egymás közti kommunikáció és a közös fellépés erősíti 

a V4-eket és növeli a súlyukat Európában és a világban is. 

 
Várhelyi: A Nyugat-Balkán lehet Európa új energiabejárata 
2022. december 5. – Vajma.info 

A Nyugat-Balkán lehet Európa új energiabejárata: az a térség, ahonnan Európa más 

útvonalakon, más szállítóktól sokkal megbízhatóbb módon tud energiához jutni - mondta 

újságíróknak az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja, miután 

részt vett az Országgyűlés európai ügyek bizottságának hétfői ülésén. Várhelyi Olivér közölte: 

kedden nyugat-balkáni uniós csúcs lesz Tiranában. Hozzátette: a helyszínválasztás jól mutatja 

azt a változást, hogy a bővítés ügye az unió számára a három legfontosabb ügy egyikévé vált. A 

találkozó kézzel fogható eredményének nevezte, hogy megállapodást írnak alá a 

mobilszolgáltatók képviselői annak érdekében, hogy a térség és az Európai Unió közti 

roamingdíjakat jövő nyártól eltöröljék. 

 

Kishegyes: Mintegy száz önkéntes segíti a Vöröskereszt munkáját 
2022. december 5. – magyarszo.rs 

Az önkéntesek világnapja alkalmából szervezett fogadást a Vöröskereszt Kishegyesi Községi 

Szervezete. Fontányi Andor, a szervezet titkára elmondta, hogy mintegy száz önkéntes segíti 

folyamatosan a munkájukat és nekik mondott köszönetet. A világnapot az ENSZ 

kezdeményezte, a Közgyűlés pedig 1985. december 17-én hozott határozatot, melyben 

december 5-ét jelölte meg az önkéntesek napjának. Az önkéntesség definíciója szabad 

akaratból, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. A világnap célja felhívni az 

önkéntesség stratégiailag is kiemelkedően pozitív hatásaira a figyelmet. - A kishegyesi 
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szervezet is nagyon sok önkéntest tart nyilván. A nyilvántartásban több mint száz önkéntes 

van, aki különböző formában bekapcsolódik a szervezet munkájába. Ez a nap különösen fontos 

számunkra, mivel a munka nagy része is önkéntességen alapszik. A Vöröskeresztben kiemelt 

figyelmet fordítunk az önkéntesekre, és ezen a napon megvendégeltük mindazokat, akik részei 

ennek a nagy csapatnak – nyilatkozta. 

  

Nagyberuházásokkal a fejlődésért 
2022. december 5. – magyarszo.rs 

Az ország arra törekszik, hogy a 2023. évben is gazdasági növekedést valósítson meg. Ezt 

azonban a nagyberuházások növelésével tudja elérni, ezért jelentős összegeket (423,9 milliárdi 

dinárt, a GDP 5,3 százalékát) szán a közúti és vasúti, illetve a folyami infrastruktúrára – 

részletezte Ana Brnabić kormányfő a köztársasági képviselőház hétfői ülésén, a jövő évi állami 

költségvetés javaslatának beterjesztésekor. A kormányfő kiemelte, a pénzügyi stabilitás 

érdekében a GDP 3,3 százalékának megfelelő költségvetési hiányt terveztek a 2023. évre, ami 

kevesebb az idei évinél (3,9 százalék), illetve csökkentik az államadósságot is. Mindezt úgy, 

hogy az eddigi legnagyobb összeget irányozták elő a nagyberuházásokra, a környezetvédelmi 

projektekre, az energetikára, az oktatásra, tudományra, a kultúrára és az élet más 

szegmenseire. Az államadósságot továbbra is a GDP 60 százaléka alatt tervezik tartani. 

         
ORFK: több mint hétezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. december 6. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4431-en léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül 2941-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 186 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig 

érvényes. Vonattal hétfőn 88 ember, köztük 29 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Viktor Mikita kárpátaljai önkénteseket tüntetett ki 
2022. december 5. – karpatalja.ma 

Az önkéntesek nemzetközi napja alkalmából adott át elismerő okleveleket Viktor Mikita, a 

megyei katonai közigazgatás vezetője december 5-én. A kormányzó kiemelte: az önkéntesek 

önzetlenül segítenek mindenkinek, sokszor a saját életüket is kockáztatva. – Ezen a napon csak 

annyit szeretnék mondani: köszönöm! Minden önkéntes, aki napról napra közelebb hozza 

győzelmünket, segít a rászorulóknak, életeket ment, sorsokat változtat és reményt ad a jövőre 

nézve – húzta alá Mikita. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5102/kozelet/276936/Nagyberuh%C3%A1z%C3%A1sokkal-a-fejl%C5%91d%C3%A9s%C3%A9rt-VMSZ-Ana-Brnabi%C4%87-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s-%C3%96kr%C3%A9sz-Roz%C3%A1lia-Kov%C3%A1cs-Elvira-k%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1gi-k%C3%A9pvisel%C5%91h%C3%A1z.htm
https://karpatalja.ma/haboru/tobb-mint-hetezren-erkeztek-ukrajnabol-hetfon-magyarorszagra-2/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/viktor-mikita-karpataljai-onkenteseket-tuntetett-ki/
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A megyei áramszolgáltató vállalat vezetőivel tárgyalt Viktor Mikita 
2022. december 5. – kiszo.net, karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője vasárnap tanácskozást tartott a 

Zakarpattyaoblenerho vezetőségével a megyei áramszolgáltató központi hivatalában, ahol a 

kormányzó mellett a járási közigazgatási hivatalok vezetői, valamint a rendőrség, a Biztonsági 

Szolgálat és több kistérség vezetője is részt vett. Viktor Mikita elmondta, a megbeszélésen szó 

esett a rendszertelen áramszünetekről a pontatlan leállási ütemtervek miatt, hiszen egyesek 

folyamatosan áram nélkül vannak, míg másoknál szüntelen az áramellátás. Hozzátette: 

nincsenek kezdeményezések és valódi javaslatok a válsághelyzetből való kilábalásra. 

 

Elkezdődött a civil központokban összegyűjtött adományok kiszállítása 

Kárpátaljára 
2022. december 5. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Elkezdődött a civil központokban összegyűjtött adományok kiszállítása Kárpátaljára, 

amelyeket elsősorban az ott élő magyar családok megsegítésére gyűjtöttek – jelentette be 

hétfőn, Székesfehérváron a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős 

helyettes államtitkára. Szalay-Bobrovniczky Vince a Katolikus Karitász Fejér megyei 

gyűjtőpontján elmondta, hogy kárpátaljai óvodák, iskolák, gyermekotthonok számára indított 

adventi adománygyűjtést a Miniszterelnökség kezdeményezte az országban működő húsz civil 

központtal és a karitásszal közösen. 

 

Szünetel a határforgalom Haranglábnál 
2022. december 5. – karpatalja.ma 

Ukrán oldalon fennálló áramkimaradás miatt szünetel a határforgalom a Lónya és Harangláb 

közötti közúti határátkelőhelyen december 5-én 10 óra 40  perctől – írja a police.hu. A reggeli 

órákban az asztélyi határátkelőhelyen állt a forgalom. Nehezíti az utasok dolgát, hogy nem 

tudni előre a lekapcsolási rendet, s hogy – a kishatárforgalmi átkelők esetében – egyáltalán 

érdemes-e várakozniuk. 

 

Több korlátozó intézkedést fogadott el a Munkácsi Városi Tanács 
2022. december 5. – kiszo.net 

A villamosenergia-fogyasztásának csökkentése érdekében több intézkedésről is határozat 

született a városi tanács ülésén. A Munkácsi Városi Tanács sajtószolgálata közölte: ezentúl 

minden kereskedelmi egységben csak 10:00 és 20:00 óra között dolgozhatnak; a piacok 9:00 

órától 18:00 óráig lehetnek nyitva; az éjjel-nappal nyitva tartó üzletek pedig csak 10:00 és 

20:00 óra között üzemelhetnek. A munkaidő korlátozása ugyanakkor nem vonatkozik a 

benzinkutakra, a gyógyszertárakra és az éttermekre. Tovább azt tervezik, hogy betiltják az 

Oblenergo elektromos hálózatára csatlakoztatott kültéri reklámok, fényfüzérek, kirakatok 

fényeinek használatát. 
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https://kiszo.net/2022/12/05/a-megyei-aramszolgaltato-vallalat-vezetoivel-targyalt-viktor-mikita/
https://life.karpat.in.ua/?p=128476&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=128476&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szunetel-a-hatarforgalom-haranglabnal/
https://kiszo.net/2022/12/05/tobb-korlatozo-intezkedest-fogadott-el-a-munkacsi-varosi-tanacs/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 5. – Kossuth Rádió 

 „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – 

kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem 

Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. 

törvény 19. paragrafusa szerinti magyarigazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben 

meghatározott egyéb módon igazolja?”  Így hangzott a kettős állampolgárságra vonatkozó 

kérdés a 2004. december 5-i népszavazáson. Sok év kellett ahhoz, hogy az eredmény okozta 

szégyen és bizalmi válság nagyon lassan, de halványodjon a magyar nemzet minden népben és 

nemzetben gondolkodó tagjában határon innen és túl. Az alacsony részvétel miatt nem lett 

érvényes a voksolás, melyen többségbe kerültek az elszakított területeken élők mellett leadott 

szavazatok.  

A kettős állampolgárságról szóló népszavazáson, 3 017 739 fő vett részt, mely az összes 

szavazásra jogosult 37 és fél százaléka volt, nagyjából fele-fele arányban szavazott igennel 

illetve nemmel; a kedvezményes honosítást a voksolók többsége, 1 521 271 fő támogatta, ez 

valamivel több, mint 51 százalék. 

2010-ben az Országgyűlés elsöprő többséggel megszavazta a kettős állampolgárság 

megkönnyítéséről szóló törvényt, ismét egyesítve jogaiban a szétszakított magyarság 

alkotóelemeit. Azóta 1 millió 700 ezren éltek a törvény adta lehetőséggel.  

A 2004. december 5-i magyarországi népszavazás fájó emlék a kárpátaljaiak számára is. 

Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét kérdeztük a 18 évvel 

ezelőtti népszavazás hatásáról.  

 

A rendszeres, félévente sorra kerülő magyar-szlovák külügyminiszteri egyeztetés keretében 

szlovák kollégája meghívására ma Pozsonyba látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter. A gazdasági és biztonsági kérdések mellett a két ország kisebbségeivel 

kapcsolatos kérdések is napirendre kerültek.  

 

A Homoród-menti Lövéte községhez tartozó Szeltersz, csodálatos természeti környezetével, 

ásványvíz-forrásaival, Királyfürdő és a szentegyházi termálfürdők közelségével vonzó 

turisztikai célpont Székelyföldön. Itt épült fel a gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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lelkészségének képzési és táborozási központja. A magyar kormány támogatásával megvalósult 

beruházásról készült összeállításunk. 

 

Szlovákia, Ukrajna és Magyarország karitász szervezetei októberben Sárospatakon határokon 

átívelő együttműködésről állapodtak meg az ukrajnai háború miatt hiányt szenvedők 

érdekében. Az összefogás eredményeként egy hónap alatt három tonnányi adomány gyűlt 

össze. A segélyszállítmány megérkezett Kárpátaljára a Munkácsi Szent Márton Karitász 

telephelyére, és hamarosan szétosztják.  

 

A Páli Szent Vince Társaság nagyváradi szervezete hajléktalanok, rászoruló családok, 

kárpátaljai segélyszervezetek támogatásával foglalkozik. Ám első helyen a gyermekmentés áll, 

ezen a téren ugyanis nagy a hiány Romániában. A szervezet elnökével, Kis Balázzsal - civilben 

rohammentőssel - beszélgettünk. 

 

A Teleki László Alapítvány és a Maros megyei Tanács támogatásával immár ötödik alkalommal 

rendezték meg Marosvásárhelyen A város színeváltozása című művészettörténeti konferenciát, 

ezúttal Mintaadó épületek, kimagasló alkotások témakörben.  

A konferencia a Marosvásárhely Műemléki Topográfiája Program éves szakmai rendezvénye, 

amely lehetőséget teremt az aktuális kutatások bemutatására - mondta Orbán János, 

marosvásárhelyi művészettörténész, a konferenciasorozat főszervezője. 


