
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. december 7. 

. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

           

Orbán Viktor: hamisak a magyar vétóról szóló hírek 
2022. december 6. – MTI, hirado.hu, HírTV, Origo, Ripost, karpatalja.ma 

Hamisak azok a hírek, amelyek szerint Magyarország megvétózta volna az Ukrajnának 

nyújtandó pénzügyi segítséget - írta a Twitteren Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő az 

Ukrajna támogatását szolgáló közös, 18 milliárd eurós uniós hitelfelvételről megjelent hírekre 

reagált a mikroblogportálon. „Magyarország kétoldalú alapon kész pénzügyi segítséget 

nyújtani Ukrajnának" - olvasható a bejegyzésben. A kormányfő hozzátette: nincs vétó és nincs 

zsarolás. A miniszterelnök hozzátette: meg akarják győzni az Európai Unió tagállamait, hogy 

nem a közös hitelfelvétel a megoldás ebben a helyzetben. Ha adósok közösségeként folytatjuk 

az utat lefelé, nem fogunk tudni visszafordulni - írta. "Más jövőt képzelünk Európának" - írta 

Orbán Viktor, hozzátéve: erős tagállamokra van szükség az óriási közös adósság helyett. 

 

Szijjártó: a visegrádi együttműködésből mind a négy tagország sokat profitál 
2022. december 6. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó  

A visegrádi együttműködésből mind a négy tagország sokat profitál, annak kézzelfogható, az 

emberek mindennapi életében is érezhető pozitív hatásai vannak - jelentette ki a tárca 

közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pozsonyban. A 

tárcavezető a V4-ek külügyminiszteri találkozóját követő sajtóértekezleten kiemelte, hogy a 

visegrádi együttműködés a „magyar külpolitika szívének egyik közepe", amely mindegyik fél 

számára előnyös. „Amióta a visegrádi csoport létezik, azóta mi, akik abban részt veszünk, 

többet tudtunk elérni, mintha egyénileg, külön-külön próbálkoztunk volna ugyanazzal" - 

szögezte le. Kiemelte, hogy gazdasági és biztonsági szempontból is fontos eredményei vannak 

ezen partnerségnek. Példaként hozta fel, hogy 35 milliárd euróval tavaly megdőlt a 

Magyarország és a három másik tagállam közötti kereskedelmi forgalom rekordja, s ez idén 

további 30 százalékkal bővült. „Ez világosan mutatja, hogy a visegrádi országok közötti 

gazdasági együttműködés növeli Közép-Európa gazdasági erejét" - fogalmazott. Szijjártó Péter 

ugyanakkor a V4-es együttműködés eddigi legnagyobb eredményének azt nevezte, hogy "nagy 

vitában, komoly ellenszéllel szemben" sikerült meggátolni a kötelező európai uniós letelepítési 

kvóták bevezetését. „Ha ezt nem tudtuk volna elérni, akkor itt Közép-Európában meg úgy 

általában Európában is tízezres számban érkezhetnének és élhetnének illegális migránsok" - 

mondta. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/orban-viktor-hamisak-a-magyar-vetorol-szolo-hirek/
https://ma7.sk/aktualis/kulugyminiszteri-talalkozo-a-kolcsonos-tisztelet-alapjan-lehet-sikeres-a-visegradi
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Szijjártó: történelmi eredményre voltak képesek a V4-ek Robert Fico volt szlovák 

kormányfő idejében 
2022. december 6. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó  

A visegrádi együttműködés eddigi legnagyobb eredménye a kötelező európai uniós letelepítési 

kvóták megakadályozása volt Robert Fico volt szlovák kormányfő hivatali ideje alatt, ami máig 

meghatározó a térség biztonsága szempontjából - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pozsonyban. A tárcavezető a szlovák ellenzéki 

Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) párt élén álló Robert Ficóval közös sajtótájékoztatóján a 

kötelező kvóták megakadályozását a V4-es együttműködés európai dimenzióban is történelmi 

jelentőségű sikerének nevezte. „Ha akkor ezt a hőstettet a visegrádi miniszterelnökök a 

hatalmas ellenszélben nem tudták volna végrehajtani, akkor ma illegális migránsok tízezrei 

élnének ezekben az országokban, és búcsút inthettünk volna annak a szuverén jogunknak, hogy 

mi magunk határozzuk meg, hogy kiket engedünk be a saját országainkba és kikkel vagyunk 

hajlandók együtt élni" - hangsúlyozta. „A visegrádi csoport működése segített 

mindannyiunknak, mind a négyünknek abban, hogy a nemzeti érdekeinket érvényesítsük. 

Sokkal többet tudtunk elérni az elmúlt években négyen együtt, mintha külön-külön 

kísérleteztünk volna céljaink elérésével" - tette hozzá.  

 

A Kárpát-medence ezer településére, húszezer óvodásnak küld karácsonyi 

ajándékot a Rákóczi Szövetség 
2022. december 6. – MTI, Hír TV, Krónika, Bihari Napló 

Húszezer külhoni óvodásnak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség, ráirányítva a 

szülők figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára. A szervezet keddi, az MTI-hez 

eljuttatott közleménye szerint a Kárpát-medence mintegy ezer településén az ajándék 

részeként mesekönyvet, édességet és a szülőket a magyar iskolaválasztásra bátorító levelet 

juttatnak el az óvodásokhoz. Kiemelték: a Rákóczi Szövetség elkötelezett a határon túli magyar 

közösségek magyar iskolaválasztása mellett, meggyőződve arról, hogy a magyar iskola mind a 

gyermek felnőttként remélt boldogulása, mind a magyar közösségek megmaradása 

szempontjából a leghelyesebb döntés. Az ajándékcsomagokat a szervezet munkatársai, illetve 

partnerei december 6. és 20. között küldik el a külhoni intézményekbe. 

            
Ciolacu: Föltétlen tárgyalni szeretnék Kelemen Hunorral az RMDSZ 

frakcióvezetőjének beszédéről 
2022. december 6. – MTI, Bihari Napló, Krónika, maszol.ro 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Marcel Ciolacu kedden kijelentette, hogy föltétlen 

tárgyalni akar Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel Csoma Botondnak a román nemzeti ünnep 

tiszteletére tartott parlamenti ülésén elhangzott beszédéről. A parlamentben nyilatkozó 

politikus az újságíróknak elmondta: nem tartja helyesnek, hogy az RMDSZ képviselőházi 
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https://ma7.sk/aktualis/fico-szijjarto-sajtotajekoztato-szlovakia-es-magyarorszag-szamara-eletbevago-a-visegradi
https://ma7.sk/aktualis/fico-szijjarto-sajtotajekoztato-szlovakia-es-magyarorszag-szamara-eletbevago-a-visegradi
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/huszezer-kulhoni-ovodasnak-kuld-karacsonyi-ajandekot-a-rakoczi-szovetseg
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/huszezer-kulhoni-ovodasnak-kuld-karacsonyi-ajandekot-a-rakoczi-szovetseg
https://www.erdon.ro/romania/2022/12/ciolacu-foltetlen-targyalni-szeretnek-kelemen-hunorral-az-rmdsz-frakciovezetojenek-beszederol
https://www.erdon.ro/romania/2022/12/ciolacu-foltetlen-targyalni-szeretnek-kelemen-hunorral-az-rmdsz-frakciovezetojenek-beszederol
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frakcióvezetője ezzel zárta beszédét: 'boldog ünnepeket kívánok önöknek'. Szerinte ebben a 

formában ennek a jókívánságnak az üzenete, Csoma Botond nem tartja magát románnak. 'Én 

úgy tudom, hogy az útlevele szerint román állampolgár, az etnikum teljesen más kérdés' - 

jelentette ki.  

 

Egyre jobban lemarad Hargita megye a nettó átlagbér tekintetében 
2022. december 6. – maszol.ro 

A nagyobbik székely megye nem csak az átlagfizetés tekintetében országos utolsó, de az elmúlt 

12 hónapban ott nőttek legkisebb mértékben a bérek. Az országos nettó átlagbér 4003 lej volt 

szeptemberben, állítja az Országos Statisztikai Intézet (INS). A legjobban a bukaresti 

munkavállalók keresnek, átlagban 5243 lejt. Kolozs megye viszonylag kevéssel van csak 

lemaradva, ott 4791 lej volt az átlagbér, legalábbis ezt állítják a statisztikusok. Szeptemberben 

négy megye volt csak, ahol az átlagfizetés nem érte el a 3 ezer lejt: az országos utolsó Hargita 

(2886 lej), Vrancea (2955 lej), Teleorman (2967 lej) és Vâlcea (2976 lej). A jelentős magyar 

közösséggel bíró megyék közül Maros van legjobb helyzetben, 3872 lejjel, míg Kovásznában 

3306, Biharban 3249, Szatmárban 3247, Szilágyban pedig 3472 lej az átlagbér. 

 

Letörték I. Károly magyar király mellszobrának tábláját 
2022. december 6. – Nyugati Jelen 

A Temesvári Városháza nemrég újíttatta fel a Scudier parkban található Személyiségek sétánya 

mellszobrainak leromlott állapotban levő talapzatait.  Az erőfeszítés célja az volt, hogy a 

Személyiségek sétánya szobrai elfogadható állapotban legyenek 2023-ban, amikor Temesvár 

Európa Kulturális Fővárosa lesz. Meglepő módon, a mellszobrok talapzatainak rendbetételén 

fáradozó munkások „megfeledkeztek” I. Károly magyar király (népiesen Károly Róbert) 

szobrának táblájáról, amely zavarta egy arra járó vandál „érzékenységét”, aki nemes 

egyszerűséggel letörte a tábla felét. A megrongált tábla román nyelvű szövege megemlíti, hogy 

I. Károly magyar király, az Anjou-ház magyar ágának alapítója, aki 1308–1342 között 

uralkodott, székhelyét és udvarát 1315-ben Temesvárra helyeztette, ahol kővárat és 

erődítménnyel megerősített kastélyt épített, és innen kormányozta királyságát 1315–1323 

között. 

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem 

megújította együttműködését 
2022. december 6. – MTI, Krónika 

Tizenöt éve tartó eredményes együttműködés után megújította kapcsolatait a Debreceni 

Egyetem (DE) és a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem; az erről szóló 

dokumentumokat a két intézmény vezetői kedden írták alá a cívisvárosban. Pető Károly, a DE 

általános rektorhelyettese azt mondta, az új megállapodás továbblépést jelent az oktatási és a 

képzési kapcsolatokban, de a tudományos kutatások terén is bővíti az együttműködést. Kiterjed 

a dokumentum a mesterképzésre, a kettős diplomát adó programokra és a doktorandusz 
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https://maszol.ro/gazdasag/Egyre-jobban-lemarad-Hargita-megye-a-netto-atlagber-tekinteteben
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/letortek_i_karoly_magyar_kiraly_mellszobranak_tablajat.php
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-sapientia-erdelyi-magyar-tudomanyegyetem-es-a-debreceni-egyetem-megujitotta-egyuttmukodeset
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-sapientia-erdelyi-magyar-tudomanyegyetem-es-a-debreceni-egyetem-megujitotta-egyuttmukodeset
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képzésre, mint ahogy a közös tananyagfejlesztésre is – részletezte a rektorhelyettes. Tonk 

Márton, a Sapientia egyetem rektora arról beszélt, hogy 20-25 éve még csak álom volt, ma már 

valóság a Kárpát-medencei magyar felsősoktatás egysége. A magyarországi kormányzati 

szakpolitikának kovász szerepe van ebben az együttműködésben – fogalmazott a rektor, aki 

bejelentette, hogy az idén három taggal – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Partiumi 

Keresztény Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – megalakult a Pro Bono 

Publico Egyetemi Konzorcium. 

         
Otthonmaradás és közösségépítés 
2022. december 6. – ma7.sk  

A legutóbbi, 2021-es népszámlálási adatok arról tanúskodnak, hogy a Lévai és a Nagykürtösi 

járás azok közé a régiók közé tartozik, ahonnan egyre nagyobb mértékben vándorolnak el a 

fiatalok. A helyi munkalehetőségek hiányában távolabbi városokban, illetve külföldön 

próbálnak szerencsét, és sok esetben – családot alapítva, letelepedve – ott is ragadnak. Az 

elvándorlás mellett azonban arra is igyekszünk rávilágítani írásunkban, hogy követendő 

példaként olyan fiatalok is akadnak a Garam vagy az Ipoly mentén, akik szülőfalujuk, illetve 

szülővárosuk ügyeit irányítva, ambiciózusan és eltökélten a saját kezükbe veszik sorsukat. Míg 

a Lévai és a Nagykürtösi járásban a 2011-es népszámlálás adatai szerint 22 319 nulla és 

tizennégy év közötti lakos élt, addig a 2021-es összeírás során ugyanez már csak 20 782 fő volt. 

Tíz év alatt több mint 1500 tizenöt évnél fiatalabb gyermek „veszett el” a két járásban. Sokkal 

megdöbbentőbb egy másik adat: a két járásban tíz év alatt jelentősen, 8 105 fővel csökkent a 

18–29 éves korosztály, ami azt jelenti, hogy a munkaképes fiatalok aránya 28,5%-kal lett 

kevesebb a két nevezett járásban. 

 

Jóska bácsi vándorútra indult - elhunyt Gágyor József, a mátyusföldi népi 

gyermekjátékok gyűjtője 
2022. december 6. – ma7.sk, Új Szó  

Életének 82. évében elhunyt a legendás tanító, néprajzkutató, helytörténész, Gágyor József. 

Nevéhez szorosan kötődik a mátyusföldi néprajzkutatás, gyermekjátékok és népi mondókák 

gyűjtése. Nagy ismerője és kutatója volt a tallósi Esterházy-kastély és a település történetének.  

A Megy a gyűrű vándorútra kétrészes kötetben a mátyusföldi gyermekjátékok vannak 

összegyűjtve, Gágyor József a Kodály módszerrel összhangban dolgozott, mélyen ismerte a 

nagy zenei mester munkásságát. Jóska bácsi sosem hagyta veszendőbe menni az értékeket. 

Kamaszkoromban szívesen lapozgattam a Bobog a szívem című gyűjteményét, amelyben 

Tamás fiának gyermekkori szösszeneteit, apró-cseprő mondásait, történeteit írta meg. Titkon 

megsúghatom most már, ez a könyv motivált arra, hogy jómagam is elkezdjem leírni kislányom 

gyermeki hangjának megnyilvánulásait. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

https://ma7.sk/tajaink/otthonmaradas-es-kozossegepites
https://ma7.sk/tajaink/joska-bacsi-vandorutra-indult-elhunyt-gagyor-jozsef-a-matyusfoldi-nepi-gyermekjatekok
https://ma7.sk/tajaink/joska-bacsi-vandorutra-indult-elhunyt-gagyor-jozsef-a-matyusfoldi-nepi-gyermekjatekok
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Forró: Gyűjtőpártban helye van az eltérő véleményeknek, de nem a platformok 

mögé bújva 
2022. december 6. – ma7.sk 

Szombaton ülésezik a Szövetség Országos Tanácsa, amelyen a január 28-ra tervezett 

kongresszust készítik elő. Forró Krisztiánt, a párt elnökét kérdeztük, milyen döntések 

várhatóak a hétvégi tanácskozáson, szóba kerül-e a platformok megszüntetése. "Ahogy 

korábban, most is hangsúlyozom, a platformok megszüntetését a párton belül kell 

megtárgyalnunk. Az OT szombati ülésén részletesen kiértékeljük a Szövetség sikeres megyei és 

önkormányzati szereplését, és ami a legfontosabb, meg kell fogalmaznunk, milyen 

megoldásokat kínálunk az emberek mindennapi problémáira. A központi kormány a szétesés 

határára jutott, a jövő évi költségvetés elfogadása bizonytalan lábakon áll. A mi feladatunk, 

hogy a pozsonyi központi kormány által mostohán kezelt déli és keleti régiók egyedüli hiteles 

képviselőjeként válaszokat találjunk az emberek egyre súlyosabb napi gondjaira. Ezt azonban 

csakis akkor tehetjük meg, ha a Szövetség egységesen lép fel, az egyéni véleményeket a 

platformok mögé bújva nem teregethetjük ki a sajtóban. Mert sajnos erre is volt példa, most 

legutóbb Rigó Konrád, a Most-Híd platform elnöke részéről." – mondta az elnök.  

 

Szövetség-sajtótájékoztató: Négy megyei alelnök szavatolja az erős regionális 

képviseletet 

2022. december 6. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk Új Szó  

Kedden kora délután tartotta megyei ciklusnyitó sajtótájékoztatóját a Szövetség a párt pozsonyi 

székházában. Forró Krisztián országos elnök mellett a négy megyei alelnök, Berényi József 

(Nagyszombat), Csenger Tibor (Nyitra), Juhász Péter (Besztercebánya) és Pataky Károly 

(Kassa) beszélt az előttünk álló négyéves időszakról. A sajtótájékoztató második felében a 

magyar külügyminiszterrel, Szijjártó Péterrel folytatott tárgyalások is napirendre kerültek. 

Forró Krisztián elmondta, bár Csenger Tibor és Juhász Péter hivatalosan még nem vehette át 

alelnöki megbízását, a párt olyan erős frakcióval bír mindkét megye közgyűlésében, hogy 

megválasztásuk csak formaság kérdése. Mindez annak köszönhető – emelte ki Forró, hogy a 

megyei választások során megkerülhetetlen tényezővé vált a párt az ország déli és keleti 

régióiban. A Szijjártó Péterrel folytatott tárgyalásokról Forró elmondta, a határokon átívelő 

együttműködés szorosabbra fűzése volt az egyeztetések egyik fő témája. A pártelnök kiemelte, 

a határokon átívelő Interreges projektek rendkívül sikeresek, az eddigi projektek száz 

százalékát kihasználták.  

 

A magyar mellett frissült a jogszabályok roma, német és ukrán fordítása is a slov-

lex portálon 
2022. december 6. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk Új Szó  

Idén frissült a jogszabályok magyar, roma és német nyelvű fordítása a Slov-lex jogi és 

információs portálon. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos és a portál 

együttműködésének köszönhetően az ukrán részben is frissült az alkotmány szövegének 
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https://ma7.sk/aktualis/forro-gyujtopartban-helye-van-az-eltero-velemenyeknek-de-nem-a-platformok-moge-bujva
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https://ma7.sk/aktualis/a-magyar-mellett-frissult-a-jogszabalyok-roma-nemet-es-ukran-forditasa-a-slov-lex-portalon
https://ma7.sk/aktualis/a-magyar-mellett-frissult-a-jogszabalyok-roma-nemet-es-ukran-forditasa-a-slov-lex-portalon
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fordítása – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Kovács Zoltán, a kormánybiztosi hivatal 

titkárságvezetője. „A következő évben remélhetőleg a ruszin nyelvű jogszabályok is frissülni 

fognak" - magyarázta Kovács, és hozzátette, nagy kihívás folyamatosan figyelemmel kísérni a 

jogszabályok változásait, és frissíteni a már közzétett fordításokat. „A kormánybiztos reméli, 

hogy a Slov-lex nemzeti kisebbségek nyelvén olvasható Jogszabályok rovata nemcsak kirakat 

lesz, hanem naprakész és használható jogi segítség a kisebbségek számára" – mondta a 

titkárságvezető. 

         
Pásztor Bálint: Kulcsfontosságú a Magyarországgal való stratégiai partnerség 
2022. december 6. – Magyarszo.rs 

A köztársasági parlamentben a jövő évi költségvetésről szóló vita kapcsán kedden felszólalt dr. 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőházi frakciójának vezetője, aki többek 

között a szerb-magyar gazdasági együttműködésre helyezte a hangsúlyt. Felidézte Ökrész 

Rozália képviselő szavait, vagyis hogy a VMSZ támogatja a 2023. évi költségvetési 

törvényjavaslat elfogadását. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy nemzetközi együttműködés 

nem kapott elég figyelmet a jelenlegi vita kapcsán, ez pedig a Szerbia és Magyarország közötti 

stratégiai együttműködés. Szerbiának ilyen fokú egyezsége csupán hat országgal van, továbbá 

sikerült elérni, hogy Magyarország a harmadik legnagyobb külkereskedelmi partnerévé váljon 

az országnak. 

 

Az újévi ünnepségekre szánt pénzt a fiatalokra és gyermekek gyógyítására 

fordítja Szabadka 
2022. december 6. –  Magyarszo.rs 

A város központjában tervezett újévi ünnepségre előirányzott pénzt a fiatalokra, illetve a beteg 

gyermekek gyógyítására fordítják Szabadkán, úgy, ahogyan ezt a múlt évben is tették – erről 

döntött a város polgármestere, Stevan Bakić. 5,9 millió dinárról van szó, amelynek egy részét 

a hallgatói ösztöndíjakra, a fiatal tehetségekre fordítják, amelynek köszönhetően az eddig 

jóváhagyott száz ösztöndíj mellé további harmincnyolcat oszthassanak ki, azok között, akik a 

ranglistán 110 pontot értek el. – Emellett 959 ezer dinárt a fiatal tehetségek fejlesztésére szánt 

alap számára folyósítunk, aminek köszönhetően mind a 237 pályázó diák és hallgató, akik 

teljesítették a feltételeket, megkaphatják az előirányzott összeget – áll a polgármesteri kabinet 

közleményében. Hozzátették, hogy további 500 ezer dinárt különítenek el a beteg gyermekek 

gyógyításának a segítésére – közli az N1 

 

A népzene vonzásában 
2022. december 6. – Magyarszo.rs 

Lélekemelő és igényes népzenei koncertet adott, majd táncházba hívta a jelenlevőket Csonka 

Ferenc és zenekara a zsúfolásig megtelt Echo Gyermek- és Ifjúsági Központban. Magyarországi 

és erdélyi hangszeres és énekes örökségünk hagyományos zenekari összeállásban csendült fel. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5103/kozelet_belfold/276964/P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-Kulcsfontoss%C3%A1g%C3%BA-a-Magyarorsz%C3%A1ggal-val%C3%B3-strat%C3%A9giai-partners%C3%A9g-%E2%80%93-VIDE%C3%93-Dr-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-szerb-parlament.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5103/vajdasag_szabadka/276975/Az-%C3%BAj%C3%A9vi-%C3%BCnneps%C3%A9gekre-sz%C3%A1nt-p%C3%A9nzt-a-fiatalokra-%C3%A9s-gyermekek-gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra-ford%C3%ADtja-Szabadka-Szabadka-anyagi-t%C3%A1mogat%C3%A1s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5103/vajdasag_szabadka/276975/Az-%C3%BAj%C3%A9vi-%C3%BCnneps%C3%A9gekre-sz%C3%A1nt-p%C3%A9nzt-a-fiatalokra-%C3%A9s-gyermekek-gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra-ford%C3%ADtja-Szabadka-Szabadka-anyagi-t%C3%A1mogat%C3%A1s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5103/vajdasag_topolya/276963/A-n%C3%A9pzene-vonz%C3%A1s%C3%A1ban.htm
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A hegedű, a brácsa, a nagybőgő és a cimbalom húrjait a zenekar vezetője mellett Cseszák 

Zsombor, Kelemen Zsolt, Borsodi Árpád szólaltatta meg, illetve Dudás Kata énekelt. Csonka 

Ferenc tapasztalata szerint a közönség igen kedveli a táncházmozgalom alapját képező erdélyi 

autentikus magyar népzenét, amelynek gyökerei akár a barokk kort megelőző időszakra is 

visszanyúlhatnak. 

          
Keserű magyar sorsok a viharvert Kárpátalján 
2022. december 7. – Szalma György – Demokrata Magazin  

Megfogyva bár, de törve még nem. Bár Kárpátalján nem dúlnak harcok, a mindennapi 

túlélésért keserves küzdelem zajlik. A magyaroknak nemcsak a kényszersorozással, az 

áramkimaradásokkal és az elszabaduló árakkal, de az ellenük irányuló indulatokkal is meg kell 

küzdeniük. (…) A megfélemlítés eredményességét jelzi, hogy az általunk megkeresett 

kárpátaljai magyarok csak teljes anonimitásban voltak hajlandók nyilatkozni. Különösen a 

köztisztviselők, akik nagyon gyorsan megkaphatják a hazaáruló bélyeget – ez sok esetben 

valóságos halálos ítélettel egyenértékű, ugyanis a hírhedt Mirotvorec-listán szereplők közül 

többeket meggyilkoltak az utóbbi években -, az egyszerű polgároknak pedig a hatóságok 

zaklatásától kell tartaniuk, amennyiben mesélnek a magyar sajtónak az Ukrajnában kialakult 

helyzetről. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata Magazin XXVI. évf. 49. számának 20-ik oldalán 

olvasható). 

 

ORFK: több mint nyolcezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. december 7. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4547-en léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3570-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 122 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 33 ember, köztük 15 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai háború 

elől menekülve - tudatta az ORFK. 

     

32 éves katona a háború újabb áldozata 
2022. december 6. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Az orosz–ukrán háborúban hunyt el Sztepan Kabal. A 32 éves rahói katona Herszon megyében 

teljesített szolgálatot. Harc közben olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy életét vesztette. A 

védőt szülővárosában, Rahón helyezik örök nyugalomra december 6-án. Osztozunk a 

hozzátartozók fájdalmában! 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/tobb-mint-nyolcezren-erkeztek-ukrajnabol-kedden-magyarorszagra/
https://karpatalja.ma/haboru/32-eves-katona-a-haboru-ujabb-aldozata/
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Többször, huzamosabb ideig számíthatunk áramkimaradásra 
2022. december 6. – karpatalja.ma, kiszo.net 

A Zakarpattyaoblenerho december 5-i tájékoztatása szerint az országos szolgáltató 56%-ban 

állapította meg az elektromos fogyasztás maximális határát Kárpátalján. Ennek értelmében a 

négyóránkénti lekapcsolások ütemterve nem tartható. A megyei szolgáltató szerint december 

6-án a lekapcsolási időszakok hosszabbak lesznek, értelemszerűen a villanyfénynél töltött órák 

rövidülnek. 

 

Áramtakarékossági intézkedéseket vezetnek be Munkácson 
2022. december 6. – kiszo.net 

Áramtakarékossági intézkedéseket vezetnek be Munkácson – tájékoztatott a Golos.Karpat 

hírportál. Ezentúl a kereskedelmi egységek nyitvatartási ideje 10:00 és 20:00 óra (kijevi idő 

szerint) között engedélyezett. A piacok 9-től 18 óráig működhetnek. Az eddig éjjel-nappal 

nyitva tartó üzletek szintén 10 és 20 óra között tarthatnak nyitva. A korlátozások nem 

vonatkoznak a benzinkutakra, a gyógyszertárakra és a vendéglátó egységekre. Tilos lesz a 

megyei áramszolgáltató elektromos hálózatára csatlakoztatott táblák, lámpák, reklámtáblák és 

világítások használata is. 

 

Könyvmaraton kezdődött Ungváron 
Kárpátalján megkezdődött a hagyományos, évenként megtartott könyv-maraton. Az 

érdeklődők személyesen vagy akár online formában is találkozhatnak a szerzőkkel és a 

kiadókkal, illetve számos könyv újdonsággal is megismerkedhetnek. Erről a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Adminisztráció által üzemeltetett Melegedő ponton tájékoztatták a közönséget.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 6. – Kossuth Rádió 

 

A hétfői pozsonyi, magyar-szlovák külügyminiszteri megbeszélésen  a gazdasági és biztonsági 

kérdések mellett a két ország kisebbségeivel kapcsolatos kérdések is napirendre kerültek. Az is 

érdekes, hogy miről nem beszéltek! A Benes dekrétumokról, és azok máig ható 

következményeiről nem esett szó. Ám a sajtóértekezleten mégiscsak rákérdeztek, amire a 

szlovák külügyminiszter úgy reagált, hogy evvel kapcsolatban senkit sem ért semmilyen 

joghátrány Szlovákiában. Mózes Szabolcsot, a Szövetség alelnökét kérdeztük.  
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tobbszor-huzamosabb-ideig-szamithatunk-aramkimaradasra/
https://kiszo.net/2022/12/06/aramtakarekossagi-intezkedeseket-vezetnek-be-munkacson/
https://life.karpat.in.ua/?p=128599&lang=hu
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Tartós élelmiszerekből álló, ezer db egységcsomagot vitt a Magyar Református 

Szeretetszolgálat Kárpátaljára. A kedvezményezettek ezúttal azok a családok, amelyek a nehéz, 

háborús időszakban is segítik az egyház és a szeretetszolgálat munkáját, illetve a rászorulók 

ellátását. 

 

Élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket visznek a segélyszállítmányok, amit azonban sem 

tudnak az adománycsomagokhoz csomagolni, az a fűtés és az áram. Pedig e nélkül nincs 

oktatás sem.  Zékány Krisztina Ungvárról érkezett Budapestre, a Magyar nyelvjárások napján 

rendezett tudományos konferenciára. A tanárnő az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar 

Filológiai Tanszékének vezetője. Bereki Anikó elsősorban arról kérdezte, hogy a háború 

árnyékában hogyan, milyen körülmények között tudnak tanítani az egyetemen.   

 

A Rákóczi Szövetség az orosz-ukrán háború kitörése óta nemcsak a kárpátaljai magyarokat 

támogatja, hanem segítséget nyújt az ukrán háborús menekülteknek is. Ezen a héten a 

szövetség sátoraljaújhelyi táborába a háború sújtotta Herszonból érkeznek diákok 

kísérőtanáraikkal együtt. A további részletekről Katona Flóra, a RSZ kommunikációs vezetője 

beszélt. 

 

Az evangélikus templom fennállásának 200. évfordulóját ünnepelték szombaton a Brassó 

megyei Tatrangon. A korábban árvíz és földrengés sújtotta, csángó településen természetesen 

már korábban is állt templom, viszont a most gyönyörűen felújított, komoly állagmegóváson 

átesett épület tényleg csak kétszáz éves. 

 

70 éves a nagybecskereki Madách Amatőr Színház.  1952. október 15-én a helyi műkedvelők 

egy lelkes csapata Bródy Sándor A tanítónő című darabjával léptek a színpadra, ez volt a 

társulat első bemutatója, és egyben születésnapja.  Most a Lili bárónővel ünnepelt a Madách 

Amatőr Színház. Az összeállításban Jenovai Lajost, a társulat vezetőjét halljuk. 

 

Az RMDSZ Mikulása járja Temes megyét. Ajándékcsomagokat visznek a megyében fakultatív 

magyar oktatásban részesülő elemi osztályos diákoknak.   Az akció irányítóját, Sipos Ilonát, az 

RMDSZ Temes megyei nőszervezetének elnökét kérdeztük. 

 

Washingtonban is járt a Mikulás, de csak a magyar cserkészeknek vitt ajándékot. Az 

összeállításból az is ki fog derülni, hogy miért is csak a magyar közösség kedvéért ruccant a 

tengeren túlra, ott is a Magyar nagykövetségre a Mikulás. 


