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Nyomtatott és online sajtó 
 

           

Szilágyi Péter: a nemzettudat és az ősökhöz való kapcsolódás embert formáló 

és identitást képező lehetőség 
2022. december 7. – MTI, ma7.sk, Hirado.hu 

A nemzettudat és az ősökhöz való kapcsolódás embert formáló és identitást képező lehetőség 

- jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára a felvidéki Gömörpéterfalán, ahol köszöntőt mondott a Magyar Közösségi Ház 

portáján megvalósult új fejlesztések átadóján szerdán. A magyar határ közelében fekvő 

kistelepülésen átadott fejlesztések a nemzetpolitikai államtitkárság támogatásának 

köszönhetően valósultak meg. A helyi közösségi ház udvarán lévő felújított pajta a jövőben a 

magyar harcművészeti iskola mindennapos képzéseinek, táncházak, kiállítások, koncertek, 

előadások, pajtaszínházak helyszínéül szolgál majd. Gömörpéterfala egy közel nyolc 

évszázados múltra visszatekintő település, túlnyomó többségében magyar lakossága azonban 

alig több mint kétszáz lelket számlál. A helyettes államtitkár köszöntőjében felidézte a helyi 

közösségi házban is magyar harcművészeti képzéseket tartó Felföldi Dalia Szövetség 

tevékenységét és idei sikereit. Rámutatott: az idén tüntették ki az iskola alapítóját, Kopecsni 

Gábort, májusban került sor a helyi Magyar Közösségi Ház átadójára, s bő félév elteltével már 

újabb fejlesztést sikerült átadni. Mindezt úgy, hogy a felújítási munkák során számtalan 

munkaórát helyi önkéntesek végeztek. „Akkor történhet egy szervezet életében ennyi kiemelt 

dolog egy esztendőn belül, ha egy korábban megkezdett és naponta becsületesen végzett 

munka gyümölcse érik be" - jelentette ki Szilágyi Péter. 

 

Példamutató a kisebbségi jogok kölcsönös magyarországi és horvátországi 

biztosítása 
2022. december 7. – MTI, Hirado.hu, Gondola.hu 

Európában is példamutató a kisebbségi jogok kölcsönös magyarországi és horvátországi 

biztosítása, s ebben nagy szerepe van a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottságnak is - 

közölte a tárca tájékoztatása szerint szerdán Kalmár Ferenc, a testület magyar társelnöke. A 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri különmegbízott a 

testület budapesti ülését követő sajtótájékoztatón Európában is példamutató, jó 

gyakorlatként hivatkozott a kisebbségi jogok kölcsönös magyarországi és horvátországi 

biztosítására. Nagy eredménynek nevezte a Pécsi Horvát Színház működését, amelyhez 

hasonló intézmény csak egy másik van a világon Horvátország határain kívül. Illetve kitért az 

ugyancsak pécsi Horvát Ház létrehozására, és arra is, hogy a horvátországi Eszéken működő 

Magyar Oktatási és Művelődési Központnak ötven fős kollégiumot építettek. Hozzátette: a 

mostani ülésen is napirenden volt a magyarországi és horvátországi oktatási intézmények 
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https://ma7.sk/tajaink/atadtak-a-felujitott-pajtat-gomorpeterfalan
https://ma7.sk/tajaink/atadtak-a-felujitott-pajtat-gomorpeterfalan
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/12/07/peldamutato-a-kisebbsegi-jogok-kolcsonos-magyarorszagi-es-horvatorszagi-biztositasa
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/12/07/peldamutato-a-kisebbsegi-jogok-kolcsonos-magyarorszagi-es-horvatorszagi-biztositasa
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további fejlesztése.  Kalmár Ferenc hangsúlyozta, hogy mindkét kormány nagy figyelmet 

fordít a szülőföld megtartó erejének biztosítására, hogy a nemzeti kisebbségek tagjai ne 

hagyják el az érintett területeket, ezért bizonyos gazdasági programok is indultak. 

          
Kulcsár-Terza üzenete Iohannisnak: „a szászokat Ceaușescu eladta, de a 

magyarokkal nem fog menni” 
2022. december 7. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A romániai magyarság sérelmeiről beszélt napirend előtti felszólalásában, Klaus Iohannis 

államfőnek üzenve, Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő szerdán a bukaresti 

képviselőházban – tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Magyar Polgári Párt 

(MPP) háromszéki szervezete. Az RMDSZ jelöltlistáján parlamenti képviselővé választott 

politikus azt sérelmezte, hogy a romániai stadionokban rendszeresen hallható a „Kifelé a 

magyarokkal az országból!” rigmus, és sem az illetékes hatóságok nem végzik a dolgukat, sem 

az államfő nem avatkozik közbe. „Miért nem hajlandó fellépni ez ellen? Ha azt kiáltanák, 

kifelé a szászokkal az országból, mit tenne? Közbelépne? Énekelné még szívére tett kézzel 

Románia himnuszát? A szászokat Ceaușescu eladta, de mondom én Önnek, velünk nem fog 

menni. Mi Erdélyben és a Székelyföldön otthon vagyunk, nem fogunk elmenni soha sehova, 

és nem is fogunk beolvadni. Nem vagyunk másodrendű állampolgárok, azt akarjuk, hogy 

Románia is tartsa tiszteletben az emberi jogokat” – mutatott rá a háromszéki képviselő az 

erdélyi szász nemzetiségű államfőhöz fordulva. 

 

Bekéék perelnék a román államot: alapfokon elutasították a székely terrorper 

elítéltjeinek keresetét  
2022. december 7. – Krónika 

„Törvénykezési hibákra” hivatkozva perelné a román államot a székelyföldi terrorperben öt-

öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Beke István és Szőcs Zoltán. A Covasna Media és az 

Observator de Covasna lapok a román bíróságok honlapjára, a portal.just.ro-ra hivatkozva írt 

Bekéék keresetéről, amelyet – elévülésre hivatkozva – nemrég alapfokon elutasított a 

Kovászna megyei törvényszék. A román hírportálok a két kézdivásárhelyi férfit is 

megkérdezték az óvási szándékukról. Beke István és Szőcs István kérdésükre azt nyilatkozta: 

egyeztetnek az ügyvédjükkel és közösen döntenek arról, hogy megfellebbezik vagy sem a 

Kovászna megyei törvényszék ítéletét. A román sajtó szerint az első körben visszautasított, a 

román állam és a bukaresti pénzügyminisztérium ellen benyújtott kereset tárgyánál a 

következő szerepel: „törvénykezési hibák okozta kár jóvátétele” (reparare prejudicii erori 

judiciare), és polgári perként volt bejegyezve. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/a-bukaresti-parlamentben-beszelt-romaniai-magyarsag-serelmeirol-kulcsar-terza-jozsef
https://kronikaonline.ro/belfold/a-bukaresti-parlamentben-beszelt-romaniai-magyarsag-serelmeirol-kulcsar-terza-jozsef
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bekeek-perelnek-a-roman-allamot-jovatetelt-kernenek-az-oket-ert-serelmekert-alapfokon-elutasitottak-a-szekely-terrorper-elitel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bekeek-perelnek-a-roman-allamot-jovatetelt-kernenek-az-oket-ert-serelmekert-alapfokon-elutasitottak-a-szekely-terrorper-elitel
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Közönségtalálkozó Király Gáborral: a tehetségnek szorgalommal is párosulnia 

kell 
2022. december 7. – maszol.ro 

Fociról, tanulásról és a kitartás fontosságáról beszélt Király Gábor, a magyar labdarúgó-

válogatott egykori legendás kapusa a szatmárnémeti közönségtalálkozón. A Szatmárért 

Egyesület és a Partiumi Labdarúgó Akadémia meghívására december 6-án 

Szatmárnémetiben járt Király Gábor, a magyar futballválogatott korábbi kapusa. Talán 

helyesebb azt írni, hogy átrohant Szatmárnémetin, hiszen számos iskolában tette tiszteletét a 

délelőtti órákban, és készségesen, nagy türelemmel válaszolt a diákok néha ismétlődő 

kérdéseire. Emellett közös fotókra állt be, és autogramokat osztott az izgatott diákoknak. Az 

első helyszín a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola volt, majd következett a Kölcsey Ferenc 

Főgimnázium, a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont, a sort pedig a 

Szatmárnémeti Református Gimnázium zárta. Király a helyszíneken rövid bevezetőt mondott, 

majd gyorsan „átadta a labdát” a gyerekeknek, akik kérdések sokaságával árasztották el. 

 

Közösségben, magyar szó mellett hangolódtak az ünnepre 
2022. december 7. – Nyugati Jelen 

Ismét megtelt a Jelen Ház nagyterme december 6-án délután: Mikulás alkalmából az Aradi 

Magyar Ifjúsági Szervezet és az RMDSZ Arad Megyei Szervezete karácsonyi koncerttel, 

témába vágó kézműves foglalkozással és ajándékcsomaggal lepte meg a magyar gyermekeket. 

Az ismét jelző arra vonatkozik, hogy – amint azt Bold Barbara, az AMISZ elnöke is 

kihangsúlyozta – évről évre egyre több gyerek, szülő, nagyszülő vesz részt a karácsonyra 

hangoló kézműves foglalkozáson, így a helyszín mindig egyre kisebbnek bizonyul. „Azt látjuk, 

hogy szükség van erre. Fontos, hogy együtt legyünk, közösségben, magyar szó mellett 

tanítókkal, óvónőkkel, a sok gyermek, szülők, nagyszülők. December 5-én már kiosztottunk 

350 csomagot Aradon az óvodásoknak és kisiskolásoknak, ma pedig koncertre és 

kézműveskedésre hívtuk őket” – mondja Bold Barbara a gyerekzsivajtól hangos helyszínen. 

 

A nemzetközi közvéleményt is tájékoztatják az újabb parlamenti „nacionalista 

tömeghőzöngésről” 
2022. december 7. – maszol.ro 

A nemzetközi közvéleményt tájékoztatja a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, hogy 

„nacionalista tömeghőzöngés” alakult ki a román parlamentben Csoma Botond RMDSZ-es 

képviselő az etnikumok közötti együttélésről szóló beszéde miatt. A Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat rendszeresen megjelenő angol nyelvű hírlevelében most arról számolnak be, hogy 

1918-ban az addig Magyar Királyság részét képező Erdély Románia része lett, ezért az erdélyi 

magyarság számára december elseje egy kényes téma. Felidézik, hogy Csoma Botond a 

december elsejei román nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen 

kihangsúlyozta, hogy az RMDSZ megérti december elseje jelentőségét a román nép számára, 

de emlékeztetett arra, hogy a Nagy Egyesülés előtt több nemzet élt ebben az országban, azaz 
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https://maszol.ro/belfold/Kozonsegtalalkozo-Kiraly-Gaborral-a-tehetsegnek-szorgalommal-is-parosulnia-kell
https://maszol.ro/belfold/Kozonsegtalalkozo-Kiraly-Gaborral-a-tehetsegnek-szorgalommal-is-parosulnia-kell
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/kozossegben_magyar_szo_mellett_hangolodtak_az_unnepre.php
https://szekelyhon.ro/vilag/a-nemzetkozi-kozvelemenyt-is-tajekoztatjak-az-ujabb-parlamenti-bnacionalista-tomeghozongesrolr
https://szekelyhon.ro/vilag/a-nemzetkozi-kozvelemenyt-is-tajekoztatjak-az-ujabb-parlamenti-bnacionalista-tomeghozongesrolr
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nem csak román, hanem magyar, szász és zsidó is, és az erdélyi magyarok számára ez a 

dátum egy bizonytalanságokkal teli korszak kezdetét jelentette.  

 

Krasznán iktatják be a KREK megválasztott püspökét 
2022. december 7. – Bihari Napló 

A krasznai templomban tartja december 9-én, pénteken 10 órától alakuló közgyűlését a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület, ahol az ünnepi istentisztelet keretében 

beiktatják tisztségébe a KREK megválasztott püspökét, Bogdán Szabolcs Jánost. A helyszín 

kiválasztásának oka, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megválasztott 

püspöke szilágysági származású, illetve a Szilágyságban is szolgált az elmúlt 21 esztendőben, 

három különböző gyülekezetben. A pénteki ünnepi alkalmon Csűry István nyugdíjba vonuló 

püspök hirdeti az igét, majd Bara Lajos főgondnok nyitja meg a közgyűlést. A megválasztott 

elnökség eskütétele után Balog Zoltán püspök, a Generális Konvent elnöke mond 

beiktatóbeszédet. Ezután következik a püspökbeiktatás és az áldás (püspökök, 

királyhágómelléki esperesek), majd Bogdán Szabolcs János igei szolgálata, illetve székfoglaló 

beszéde. 

        
5. alkalommal tartották meg az Alsó-Garam és Ipoly menti helytörténészek 

konferenciáját 
2022. december 7. – felvidek.ma  

A szakmai műhelymunkát ezúttal Barsendréden tartották meg a helytörténet „búvárai” Luky 

János házigazda meghívására, hogy megosszák egymással kutatásaik eredményeit. Juhász 

Gábor főszervező, a Dudich Ferenc Polgári Társulás az Alsó-Garam és Ipoly Menti Turisztikai 

Egyesülettel közösen szervezte meg a találkozót. Véleménye szerint minden ilyen alkalommal 

gyarapodik a régió történelmének részbeni feltárása, ezért nagyon fontos és hiánypótló ez a 

tevékenység. „A szakmai konferencia célja, hogy éves szinten összehozza a helytörténettel 

foglalkozókat, legyenek azok akár hivatásos, akár amatőr történészek” – fogalmazta meg 

Juhász Gábor. Mint elmondta: a helytörténet minél széleskörűbb és alaposabb feltárása pedig 

azért kiemelten fontos, mivel erősíti az itt élőkben a lokálpatriotizmust, lehetőségeket teremt 

a fejlődésre, nem utolsósorban pedig hatalmas idegenforgalmi potenciált hordoz magában, 

ami egy-egy településnek kitörési pontokat kínálhat. A helytörténet gyakorlatilag egy 

regionális köldökzsinór, ami összekapcsolja a múltat, a jelent és a jövőt. 

 

A Femine Fortis – Erős Nők 2023-ban is keresi a felvidéki magyar női 

példaképeket 
2022. december 7. – felvidek.ma  

Tudjuk, hogy nehéz időket élünk, de ebben a helyzetben még fontosabb a nők szerepe, az 

édesanyáké, a gondozóké. Ebben a járvány sújtotta nehéz időszakban, a gazdasági válságban, 
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https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/12/krasznan-iktatjak-be-a-krek-megvalasztott-puspoket
https://felvidek.ma/2022/12/5-alkalommal-tartottak-meg-az-also-garam-es-ipoly-menti-helytorteneszek-konferenciajat/
https://felvidek.ma/2022/12/5-alkalommal-tartottak-meg-az-also-garam-es-ipoly-menti-helytorteneszek-konferenciajat/
https://felvidek.ma/2022/12/a-femine-fortis-eros-nok-2023-ban-is-keresi-a-felvideki-magyar-noi-peldakepeket/
https://felvidek.ma/2022/12/a-femine-fortis-eros-nok-2023-ban-is-keresi-a-felvideki-magyar-noi-peldakepeket/
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amely a járvány és a háború következménye, is úgy érezzük, szükség van a példaképekre, így a 

Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás ismét női példaképeket keres. A Femine Fortis 

elnöksége olyan sikeres emberekre várja a javaslatokat, akik bebizonyították, hogy nőként is 

lehet nagyot alkotni.  Ha Ön is ismer olyan nőt, lányt, asszonyt, aki a példaképünk lehet, 

olyan sikeres embert, aki bebizonyította, nőként is lehet nagyot alkotni, szeretné, ha 

mindenki megismerné a történetét, a sikereit és az oda vezető utat, akkor jelölje példaképnek. 

A Femine Fortis 2016 óta ítéli oda a Példakép-díjat. Az első évben Cséfalvay Ágnes és Bodnár 

Éva, egy évvel később Tóth Erika és Szobi Kerekes Eszter munkásságát ismerték el, 2018-ban 

Szvorák Zsuzsanna és Rácz Jolán, 2019-ben Szabóné Kozár Éva, Molnár Zsuzsa posztumusz 

és Bauer Edit a szervezet alapító elnöke kapták meg az elismerést, a 2020-as évben pedig 

Klemen Teréziát díjazták, valamint Tóth Klára posztumusz kapta meg az elismerést. 2021-

ben Szögedi Anna, Tornalja polgármestere, 2022-ben a jubileumát ünneplő Strédl Terézia 

kapott elismerést.  Ön is ismer olyan nőt, lányt, asszonyt, aki a példaképünk lehet? Olyan 

sikeres embert, aki bebizonyította, nőként is lehet nagyot alkotni? Szeretné, ha mindenki 

megismerné a történetét? Sikereit? Az oda vezető utat? 

        
Magyar Arany Érdemkereszt Léphaft Pálnak    
2022. december 7. – Vajma.info 

A délvidéki magyar kulturális és művészeti életben folytatott több évtizedes alkotói 

tevékenységéért Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Léphaft Pál 

újságírónak, karikaturistának Novák Katalin magyar köztársasági elnök. A nemzeti ünnep 

kapcsán a közelmúltban adományozott állami kitüntetést szerdán adta át Szabadkán 

Csallóközi Eszter Magyarország szabadkai főkonzulja. Amióta világ a világ, az értékes munkát 

megbecsülik. Valaki a kötelezőtől többet tesz, azt külön elismeréssel honorálják, mondta 

Csallóközi Eszter. A kitüntetések szinte egyidősek az emberi társadalommal. Szolgálhatták a 

nemzeti érdeket, s egyúttal a valós érdemek őszinte elismerését is. Egy-egy kitüntetés több 

vonatkozásával is jelképezi azt a kort, ami életre hívta. Magyarországon is hosszú történelmi 

folyamat formálta meg azt a sajátos elismerési módot, hogy az arra érdemesültek szalagon, 

láncon vagy a mellükön kitűzve viselhető látható kitüntetéseket kapjanak.  
 

VMDK: Mi folytatjuk! 
2022. december 7. – Vajma.info 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK ) sajnálattal veszi tudomásul 

valamikori szövetségesének döntését a tevékenységének felfüggesztésére. Ezzel eggyel 

kevesebb hang lesz a vajdasági magyarság körében, ami nem jó, mert a politikai pluralizmus 

fejlesztése helyett, tovább fog erősödni az egyre eluralkodó egypárti diktatúra. A Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége a továbbiakban is felvállalja az ellenzéki munka nehéz 

keresztjét, illetve az elkövetkezőkben is kész szolgálni a vajdasági magyar közösség érdekeit. 

Ezért sem tudunk egyetérteni Sövény Ferencnek, az MM volt vezetőjének kijelentésével, 

amely szerint „azzal, hogy a nemzeti tanácsi választásokon a VMSZ-en kívül egyetlen másik 
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politikai opció sem indult, elmondható, hogy megszűnt létezni a vajdasági magyar ellenzéki 

tér is”, hiszen senki se jogosította fel arra, hogy mások nevében ilyen jellegű kijelentést 

tegyen. Véleményét tudomásul vesszük, de mélyen nem értünk vele egyet. Az „utánunk a 

vízözön” gondolkodás számunkra nem elfogadható! 

 

Várady Tibor kapta idén a Szirmai Károly Irodalmi Díjat 
2022. december 7. – PannonRTV.com 

Az irodalmi díjat az író fia, Szirmai Endre, a verbászi és temerini község alapította vajdasági 

írók jutalmazása céljából. Az ünnepség kiváló alkalmat nyújtott a Szirmai Károlyról való 

megemlékezésre is, aki 50 évvel ezelőtt távozott az élők sorából. Bordás Győző, a Szirmai 

Károly emlékbizottság elnöke: „A vajdasági magyar irodalom egyik kiválóbb novellistája, 

főleg víziós novelláival lett ismert, már a két háború között. Aztán nagyon jó szerkesztő is 

volt, hiszen 1933-tól Szenteleky Kornél halála után egészen '41-ig szerkesztette a Kalangya 

című folyóiratot, amely abban az időben az egyetlen vajdasági magyar, kimondottan irodalmi 

folyóirat volt.” A rangos díj sorsáról ezúttal a Bordás Győző, Csorba Béla, Faragó Kornélia 

összetételű bírálóbizottság döntött, és azt egyhangúlag Várady Tibornak ítélte oda a 

Népellenes mosoly és a Mi legyen a bronz utazóórával? című köteteiért. 

        
ORFK: mintegy nyolc és félezren érkeztek Ukrajnából szerdán  
2022. december 8. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon szerdán 4682-an léptek be Magyarország területére, a 

román-magyar határszakaszon belépők közül 3755 személy nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából 

érkezett - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön az MTI-t. A 

beléptetettek közül a rendőrség 121 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, ami 30 napig érvényes. Vonattal 20 ember, köztük 11 gyermek érkezett szerdán 

Budapestre az ukrajnai háború elől. 

     

Együttműködési megállapodást kötött Kárpátalja és Burgenland 
2022. december 7. – karpatalja.ma 

A helyi önkormányzatok napján érkezett delegáció az ausztriai Burgenland tartományból 

Kárpátaljára december 7-én. Hans Peter Doskozil, a burgenlandi kormányfő kiemelte, hogy 

Kárpátalja és Burgenland szövetségi tartomány regionális szintű partnersége egyedülálló és 

példátlan az Osztrák Köztársaság számára. Ennek az együttműködésnek a hatékonyságát ma 

már nemcsak az ország kormánya, hanem az Európai Parlament is szorosan figyelemmel 

kíséri. 
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Szikura Józsefre emlékeztek a Rákóczi-főiskolán 
2022. december 7. – karpatalja.ma 

Prof. dr. Szikura Józsefről, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egykori 

rektoráról emlékeztek meg az intézmény vezetői, munkatársai és diákjai december 7-én. A 

néhai rektor ezen a napon töltötte volna be 90. életévét. A megemlékezésen felszólalt az 

intézmény rektora is, dr. Csernicskó István, aki beszédében hangsúlyozta, hogy Szikura 

József azon professzorok közé tartozott, akik önzetlenül segítették a főiskola müködését még 

annak kezdetekor. 

 

Tisztújítás a Kárpátaljai Református Egyházkerületben 
2022. december 7. – karpatalja.ma 

Tisztújítást tartanak a Kárpátaljai Református Egyházkerületben. Az Egyházkerületi 

Választási Bizottság nevében érkezett hivatalos jelentés alapján a bizottsági tagok 

tájékoztatják a KRE gyülekezeteit, hogy a 2022-es egyházkerületi választásokon a következők 

kaptak jelölést a kerületi tisztségekre: Püspöki tisztségre jelölt: Kacsó Géza, Zán Fábián 

Sándor. Egyházkerületi főgondnoki tisztségre jelölt: Danku Gábor, Gyurkó Miklós. 

Egyházkerületi lelkészi főjegyzői tisztségre jelölt: Héder János, Szilágyi Károly. 

Egyházkerületi világi főjegyzői tisztségre jelölt: Molnár Sándor, Nagy Béla. 

 

Nagy szüksége volna egy áramfejlesztőre a csapi magyar iskolának 
2022. december 7. – karpat.in.ua 

Az áramszünet ellenére vígan szaladgálnak a gyerekek szünetben a Csapi Széchenyi István 

Középiskola folyosóin. Az elmúlt hetekben a Tisza és a Latorca között fekvő határmenti 

városkát is nagyban érintette az országszerte jelentkező áramszünet. Sajnos az iskola és az 

óvoda nem tartozik a kritikus infrastruktúra fogalmába, így ezek az intézmények sem 

jelentenek kivételt a lekapcsolások alól. A gyerekek ezért sötétben és hidegben ülnek be az 

iskolapadba. 

 

Mikulás-csomagok a Tulipán Tanoda növendékeinek 
2022. december 7. – karpatalja.ma 

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola Mikulás-csomagokkal kedveskedett a 3 

alapfokú művészeti iskolában (Tiszapéterfalva, Nagydobrony, Beregszász) tanuló 

növendékeinek. A Tiszapéterfalvi alapfokú művészeti iskolában 75, a Beregszászi alapfokú 

művészeti iskolában 38, és a Nagydobronyi művészeti iskolában 27 tanuló vehette át a 

Mikulás-csomagokat a helyszínek koordinátoraitól. A gyerekek nagy örömmel fogadták az 

ajándékokat. 
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Muravidéki Prešeren-díjasok 
2022. december 6. – Nepujsag.net 

Közzétették a legmagasabb állami művészeti elismerések kitüntetettjeinek listáját a 2023-as 

évre. A Szlovén Köztársaság legrangosabb díját a művészet terén elért eredményeiért két 

muravidéki alkotó is kiérdemelte. A Prešeren Alapítvány díját Ivanuša Drago lendvai 

származású zeneszerző és zongorista a 2019–2022 közötti munkásságáért érdemelte ki. Az 

alkotó már a 90-es évek óta Ljubljanában él és dolgozik, és a legaktívabb szlovén filmes és 

színházi zeneszerzők közé tartozik. 1991 óta közel 130 színházi és táncelőadás, valamint 23 

film és több reklám zenéjét is ő szerezte. A munkáját többször díjazták, fontosabb nemzetközi 

fesztiválokon is fellépett. Beer Nikolaj muravidéki festőművész, aki Izlake településen él és 

tevékenykedik, szintén a Prešeren Alapítvány díját kapta, mégpedig a 2021-es és 2022-es 

kiállítási ciklusára (tárlatok Celjében, Izolában és Kranjban). A díjazottak a rangos elismerést 

a szlovén kultúrünnep (február 8-a) előestéjén szervezett ünnepségen vehetik át 

Ljubljanában. 

 

Magyar János Lendva Község régi-új polgármestere 
2022. december 6. – Nepujsag.ne 

Nemzetiségileg vegyesen lakott muravidéki községek között csak Lendván került sor a 

polgármester-választás második körére. A december 4-i második körben Lendva Községben a 

szavazópolgárok 40,56 százaléka élt választási jogával. A leadott szavazatok alapján 55,21 

százalékkal Magyar János (SDS), az SDS és az NSi pártok közös jelöltje lesz Lendva Község 

polgármestere, míg ellenjelöltje, Koncut Ivan az SD jelöltjeként 44,79 százalék kapott. Mint 

ismeretes, Lendván az első fordulóban a három jelölt közül – Magyar János, Koncut Ivan, 

Oletič Peter – egyik sem kapta meg a szavazatok több mint felét. A második körbe Magyar 

János és Koncut Ivan jutott. A második körben a részvételi arány 40,56 százalékos volt (az 

első körben 46,12 százalék), ami 3.561 polgárt jelent. 22 szavazat volt érvénytelen.  A még 

nem hivatalos adatok szerint Magyar János polgármesterjelöltre 1.954 polgár adta le voksát, 

ami a szavazatok 55,21 százalékát jelenti. Koncut Ivan 1.585 szavazatot kapott, ami 44,79 

százalékot tesz ki. A két jelölt között 369 szavazatnyi különbség alakult ki.   

 

Horvát Tomi a Lendva községi magyar önkormányzat elnöke 
2022. december 6. – Nepujsag.net 

Kedden este a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) alakuló 

ülésén egyhangúan Horvát Tomi személyében választott elnököt a megalakult 12 fős tanács. 

Alelnöknek az eddigi elnököt, Vida Törnár Juditot választották. A tanács nem szavazott arról, 

kiket küld a lendvai magyar önkormányzat a muravidéki tanácsba képviselőnek. 

Az első alakuló ülést Vida Törnár Judit volt elnök nyitotta meg, köszöntötte a régi és az 

újonnan megválasztott tanácstagokat, majd átadta a szót Fehér Horvat Alexandrának, a 
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választási bizottság elnökének, aki ismertette a választás eredményeit, illetve néhány aggasztó 

számról tájékoztatta a jelenlévőket. Ezek szerint 2022-ben 3.934 polgár volt jogosult 

jelölteket választani a lendvai magyar önkormányzat tanácsába, magyarán szerepelt a magyar 

választási névjegyzéken, míg 2018-ban ez a szám 4.238, 2014-ben pedig 4.651 volt. 

 

Varga Edit folytatja az elnöki munkát 
2022. december 6. – Nepujsag.net 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa az új 

mandátum alakuló ülésén hétfőn este Varga Editnek, a tanács eddigi elnökének szavazott 

bizalmat a következő négy évre is. A tanácsnak nem lesz alelnöke. A Dobronak Községi 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának a 2022–2026-os mandátumra 

megválasztott tagjai Varga Edit, Varga Teodor, Berden Mario, Végi Erika, Toplak Alenka, 

Göntér Mario és Car Luka. Az ülést a tanács rangidős tagja és az előző mandátum elnöke 

vezette, akit Berden Mario javaslatára a jelenlévő tanácstagok (Végi Erika betegség miatt nem 

tudott részt venni az ülésen) egyhangúlag támogattak az elnöki poszton a további négy évre 

is. Varga Edit régi-új elnök megköszönve a bizalmat rövid felszólalásában elmondta: reméli, 

hogy a munka zökkenőmentesem folyik, s amit eddig felépítettek, büszkén folytatják tovább.

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 7. – Kossuth Rádió 

 

50 évvel ezelőtt, 1972. december 7-én éjjel indult útjára az Apollo–17. Ez volt az Apollo-

program legutolsó, a Hold program legsikeresebb küldetése. Azóta sem járt ember a Holdon. 

A 60-as évek hidegháborús hangulata és az oroszokkal való versengés közvetve  ugyan, de 

jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy megszülessen az Apollo-program, amelynek aztán 

elsődleges célja lett a holdra szállás. 

 

Hogy miért traktálom önöket egy űrkutatás-történeti eseménnyel?  

Az Apollo-17 személyzetének a Holdon töltött utolsó perceit egy holdjáró kamera rögzítette, 

így az utolsó lábnyomokat és a parancsnok utolsó mondatait is. Így kezdte:  

„Miközben megteszem az utolsó lépést, amivel az ember elhagyja a Hold felszínét, hogy 

hazatérjünk egy kicsit – hitünk szerint nem túl hosszú időre –, szeretnék valamit mondani, 

amit remélem, a történelem megőriz.”  
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És ez a kulcsszó, ami miatt ezt az 50 évvel ezelőtti történetet elmondta. Az emberiségnek az a 

vágya, hogy nyomot hagyjon. Hogy megörökítsen egy pillanatot, egy érzést, egy 

sorsfordítónak ítélt eseményt. Hogy emlékezzenek 50, 100, 200 év múlva is.  

És a hálás, vagy éppen nem hálás utókor emlékezik egy táblával a szülőház falán, 

gyűjteményekkel, legyen az könyv vagy használati tárgy, régi épületeket állít helyre korhűen, 

vagy  régi szokásokat elevenít fel. Ma a szűk fél órában emlékezünk. 

 

Kassán emléktáblát avattak Márai Sándor és Radványi Géza édesapja Dr. Grosschmid Géza 

ügyvéd, közjegyző tiszteletére.  A márványtáblát a családot bemutató, egyedülálló Márai 

Sándor Emlék kiállításnak otthont adó Mészáros utcai házban helyezték el, abban az 

ingatlanban, ahol Grosschmidék évekig éltek.  

 

A napokban ünnepelte fennállásának 60 évfordulóját a magyarkanizsai József Attila 

Könyvtár, habár az intézmény gyökerei sokkal régebbi időkbe nyúlnak vissza. Néhány éve 

még új könyveket sem tudott vásárolni a könyvtár, mert nem volt rá pénz. Korábban pedig a 

magyar könyvek Szerbiába való behozatala is gondot okozott, most viszont már csak jó 

hírekről számolt be Bús Csaba igazgató.  

 

Adókedvezménnyel, támogatással és jó példával biztatják a szalacsi gazdákat a pincék 

rendbetételére.  Pinceszabályzat bevezetésére készülnek a Bihar megyei településen. Az ezer 

pince falujában ugyan nincs már meg az ezer, csak mintegy kilencszáz, közülük a legtöbbet a 

múlt században építették. A legrégebbi pince 1803-ban épült. A hét pincesor vagy pinceutca 

óriási turisztikai potenciállal bír.   

 

Édes karácsony címmel a karácsonyi asztalra kerülő édes ostya, a malomkalács (vagy 

molnárkalács) sütővasaiból nyílt kiállítás Fülek Hegytörténeti Gyűjteményében. A 

rimaszombati és losonci múzeumi gyűjteményben őrzött díszes használati tárgyak mellett egy 

Medves-aljai magángyűjtő páratlan gyűjteménye is megtekinthető a füleki városközpontban. 

A január végéig nyitva tartó tárlatra ostyasütéssel hívták fel a figyelmet.  

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola nyolcadikos, bérmálkozásra készülő diákjai 

Pancsovára látogattak, ahova cipős-doboznyi ajándékokat vittek a gyerekeknek.  Nem először 

teszik meg az utat a muzslyaiak a hittantanár szervezésében , de idén tudósítónk is elkísérte a 

lelkes kis csapatot. 

 

 

Fiatalok karácsonya - betlehemi láng. 

Hogyan készülnek az erdélyi fiatalok, miért fontos egy-egy egyházi közösséghez tartozni, és 

milyen különleges feladata van a cserkészeknek így karácsony előtt. Erről beszélgettünk az 

erdélyi egyházmegyei ifjúsági főlelkészével és a cserkészszövetség elnökével. 


