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Szijjártó: aki feladja a béke iránti erőfeszítéseket, az a történelem rossz oldalára 

fog kerülni 
2022. december 8. – MTI, MagyarNemzet, Mandiner, Kormany.hu, 24.hu, ORIGO 

Magyarországnak ugyanúgy ki kell tartania most a békeerőfeszítések mellett, ahogy kitartott a 

kerítés, az oltás és a munkahelyek megvédése mellett, azokért is támadtak, de a végén kiderült, 

hogy nekünk volt igazunk - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter csütörtökön 

Budapesten, miután átvette a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú 

Alapítvány (CÖKA) Szellemi Honvédő díját. A külgazdasági és külügyminiszter 

köszönőbeszédében először is a legnagyobb kihívásokat ismertette, kitérve az ukrajnai 

háborúra, a déli határ ostromára, a recesszió irányába rohanó európai gazdaságra, a soha nem 

látott mértékű energiaellátási válságra. "Brüsszelből pedig gyakorlatilag most már nincsen a 

politikai zsarolásnak olyan fajtája, amelyhez ne folyamodtak volna hazánkkal szemben" - 

jelentette ki. Szavai szerint a helyzet nehéz a globális válságok kereszttüzében, a nemzetközi 

nyomásgyakorlás közepette, azonban messze van a reménytelentől, az eddigi eredmények 

bizakodásra adnak okot. Mint mondta, a magyar válságkezelés soha nem volt beilleszthető a 

fősodorba, de mindig sikeres volt. "Mindig támadtak minket, de mégis minden egyes válságból 

erősebben kerültünk ki" - húzta alá. 

 

Szellemi honvédőket díjazott a CÖF-CÖKA 
2022. december 8. – MTI, MagyarNemzet, Mandiner, Hirado.hu, HírTV, Demokrata 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola elnöke, ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője és a Regőczi Alapítvány 

vehette át a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) 

Szellemi honvédő díját csütörtökön Budapesten. A Regőczi Alapítvány nevében Herczegh 

Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke, Áder János volt köztársasági elnök felesége vette 

át a díjat. Az elismerésben évről évre olyan személyeket és szervezeteket részesít a CÖF-CÖKA, 

akik kiemelkedő munkát végeznek nemzeti érdekeink védelme, érvényesítése érdekben. 

Csizmadia László, a CÖF alapítója, a CÖKA kuratóriumának elnöke a díjátadót megelőző 

sajtótájékoztatón bejelentette: a CÖF-CÖKA felszólítja az Egyesült Államokat és az Európai 

Tanácsot, hogy azonnal hívják tanácskozásra Ukrajna és Oroszország képviselőit az ukrajnai 

háború lezárása, a béke megteremtése érdekében. Egyúttal javasolják, hogy a népfelség elve 

alapján kérjék ki az Európai Unió lakosságának véleményét arról, hogy békét vagy háborút 

szeretnének - tette hozzá Csizmadia László. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/12/08/szijjarto-aki-feladja-a-beke-iranti-erofesziteseket-az-a-tortenelem-rossz-oldalara-fog-kerulni
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/12/08/szijjarto-aki-feladja-a-beke-iranti-erofesziteseket-az-a-tortenelem-rossz-oldalara-fog-kerulni
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20221208-szellemi-honvedoket-dijazott-a-cof-coka
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Rétvári Bence: megszűnik a határellenőrzés Magyarország és Horvátország 

között januártól 
2022. december 8. – MTI, Hirado.hu, MagyarHírlap, MagyarNemzet, Index.hu, Telex.hu, 

Mandiner 

Megszűnik a határellenőrzés Magyarország és Horvátország 344 kilométer hosszú 

határszakaszán január elsejétől, miután az európai uniós tagállamok belügyminiszteri tanácsa 

jóváhagyta Horvátország csatlakozását a schengeni övezethez - közölte a Belügyminisztérium 

parlamenti államtitkára Brüsszelben csütörtökön. Rétvári Bence miniszteri tanácskozást 

követően magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Horvátország schengeni 

csatlakozásával élénkebbé válhat a két ország közötti közlekedés, és megkönnyíti a turizmust. 

Az, hogy átjárhatóvá válik a magyar-horvát határ, azt is jelenti, hogy az eddig ott szolgálatot 

teljesítő - a határőrizetben részt vevő - rendőrök munka erejét más határszakaszok védelmében 

vagy az ország biztonságának megőrzésében lehet hasznosítani - mondta. A tanácsülés 

részleteit ismertetve az államtitkár közölte: Románia és Bulgária nagyon közel került ahhoz, 

hogy a schengeni övezet része legyen, ettől két szavazat választotta el a két országot. 

 

Magyar Levente: oda viszünk segítséget, ahová az ukrán partnereink kérik 
2022. december 9. – MTI, ORIGO, karpat.in.ua, vasarnap.hu 

Magyarország a háború első napja óta erejéhez mérten segíti és támogatja Ukrajnát - jelentette 

ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 

Beregszászon, aláhúzva, hogy Magyarország oda visz segítséget, ahová az ukrán partnerek 

kérik. Sem Kárpátalja, sem Ukrajna egésze nem marad segítség nélkül. Magyarország 

képességéhez és gazdasági erejéhez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy 

csökkentse az ukrán nép szenvedéseit - jelentette ki Magyar Levente Csapon, ahol két kamion 

segélyszállítmányt - áramfejlesztő generátorokat és tartós élelmiszert - adott át az ukrán 

csapatok által nemrégiben visszafoglalt Herszon lakosságának megsegítésére. A dél-ukrajnai 

nagyvárosban és környékén nincs áram-, víz- és távhőszolgáltatás, és a segélykérés a térséget 

nemrégiben felkereső Julia Hrisina kormánypárti parlamenti képviselőtől, valamint Viktor 

Mikitától, a Kárpátalja Megyei Katonai Közigazgatás vezetőjétől érkezett. 

 

Kovács Zoltán: el kell utasítunk, hogy politikai eszközként használják fel az emberi 

jogokat 
2022. december 8. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

El kell utasítunk, hogy politikai eszközként használják fel az emberi jogok kérdéskörét - 

mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a 

Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) és a Hanns Seidel Alapítvány (HSA) által szervezett 

csütörtöki budapesti kerekasztal-beszélgetésen. Az ukrajnai háború kapcsán Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a magyar kormány a háború 

kitörése óta több mint 30 milliárd forintos humanitárius segítséget nyújtott a kárpátaljai 

magyaroknak és Ukrajnának, ezen felül a segélyszervezetek és egyházak további hétmilliárd 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/12/08/megszunik-a-hatarellenorzes-magyarorszag-es-horvatorszag-kozott-januartol
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/12/08/megszunik-a-hatarellenorzes-magyarorszag-es-horvatorszag-kozott-januartol
https://www.origo.hu/nagyvilag/20221208-magyar-levente-oda-viszunk-segitseget-ahova-ukran-partnereink-kerik.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/12/el-kell-utasitanunk-hogy-az-emberi-jogokat-politikai-eszkozkent-hasznaljak
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/12/el-kell-utasitanunk-hogy-az-emberi-jogokat-politikai-eszkozkent-hasznaljak
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forintnyi értékű segítséget nyújtottak. A részben vagy teljesen magyar állami támogatásból 

működő kárpátaljai magyar intézményrendszer nemcsak a magyar kisebbség, hanem a Belső-

Ukrajnából érkezők menekültek ellátását is biztosítja. 

         
Újraindítja Budapest–Kolozsvár légi járatát az Aeroexpress, a Marosvásárhely–

Debrecen „levegőben lóg” 
2022. december 8. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Az Aeroexpress Regional a tervezett jövő márciushoz képest korábban, már december 16-tól 

elindítja a Budapest–Kolozsvár–Budapest járatait a nagy érdeklődésre tekintettel – közölte a 

magyarországi légitársaság csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a két hónapos őszi 

tesztidőszak tapasztalatai azt mutatták, hogy kiemelt fontosságú a két város közötti légi 

kapcsolat fenntartása, a járatok egészen február 15-ig elérhetőek lesznek. A tájékoztatás szerint 

a hétfő-szerda-péntek járatnapok továbbra is megmaradnak. A légitársaság járatait 

résztulajdonosa, a magyar tulajdonú és több évtizedes európai tapasztalattal rendelkező BASe 

Airlines üzemelteti. A közleményben arról is tájékoztatást adtak, hogy továbbra is tavaszra 

tervezik a Kárpát-medencei és regionális járatok indítását, az elképzelések szerint folytatódnak 

a debreceni és marosvásárhelyi összeköttetések, valamint további célállomások bevonását is 

tervezik.  

 

Stratégiai megállapodást írt alá a Collegium Varadinum és a budapesti Eötvös 

Collegium 
2022. december 8. – maszol.ro 

A nagyváradi Collegium Varadinum partnerségi megállapodást írt alá sz 1895-ben alapított 

budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem keretében működő Eötvös József Collegiummal. 

Az egyezményt a Collegium Varadinum részéről Tőtős Áron, elnök, míg az Eötvös Collegium 

képviseletében Dr. Horváth László, az ELTE Eötvös József Collegium igazgatója Nagyváradon 

írta alá. A két szakkollégium között létrejött stratégiai megállapodás célja, hogy erősítse a két 

intézmény közötti tudományos és szakmai kapcsolatokat, hozzájáruljon a szakkollégisták 

szakmai és tudományos előmeneteléhez. A partnerségi megállapodás számos területet lefed. 

Ezek közül a legfontosabb, hogy megegyezés született közös tudományos konferenciák, viták, 

kerekasztal-beszélgetések és egyéb fórumok szervezéséről, ehhez kapcsolódóan pedig fontos 

szerep jut a jövőben a könyvkiadásnak, illetve egy belső cserediákprogram kidolgozása is 

felvetődött, melynek keretében nagyváradi szakkollégisták Budapesten tölthetnek el hosszabb-

rövidebb időszakot, illetve ELTE-s hallgatók is lehetőséget kapnak arra, hogy közelebbről 

megismerkedjenek Nagyváraddal. 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/ujrainditja-budapestnkolozsvar-legi-jaratat-az-aeroexpress-a-marosvasarhelyndebrecen-blevegoben-logr
https://kronikaonline.ro/gazdasag/ujrainditja-budapestnkolozsvar-legi-jaratat-az-aeroexpress-a-marosvasarhelyndebrecen-blevegoben-logr
https://maszol.ro/belfold/Strategia-megallapodast-irt-ala-a-Collegium-Varadinum-es-a-budapesti-Eotvos-Collegium
https://maszol.ro/belfold/Strategia-megallapodast-irt-ala-a-Collegium-Varadinum-es-a-budapesti-Eotvos-Collegium
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Minden utcanévtáblát kicserélnek Csíkszeredában, a bírósági ítéletnek 

megfelelően  
2022. december 8. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Városcímerrel ellátott, zöld-fehér színű, fényvisszaverő tulajdonságokkal rendelkezőkre 

cserélik a meglévő, jórészt kettévágott, egymás fölé helyezett utcanévtáblákat Csíkszeredában. 

A nyelvi sorrendet korábban bírósági ítélet határozta meg, azért is van szükség a változtatásra. 

A csíkszeredai utcanévtáblák nyelvi sorrendjéről a Méltóságért Európában Polgári Egyesület 

(ADEC) által indított per nyomán született jogerős bírósági döntés 2020-ban. A jelenleg 

parlamenti képviselőként ténykedő Dan Tanasă vezette szervezet azt kifogásolta, hogy a 

kétnyelvű táblákon a megnevezés magyar változata szerepelt elöl, utána a román. Miután a 

bíróság – amely egyébként törvényhozóként lépett fel, mivel ezt semmilyen jogszabály nem 

rögzíti – úgy határozott, hogy az utcanevek román változatait a magyar megnevezés fölött kell 

elhelyezni, a korábbi városvezetés utasítására a táblákat levették, kettévágták, és úgy helyezték 

vissza, hogy a román név legyen felül. Ezeket a kettévágott táblákat cserélik le a város egész 

területén, az újakat csütörtökön délelőtt a sajtó jelenlétében elsőként a Kossuth Lajos utca és a 

Temesvári sugárút kereszteződésénél szerelték fel.  

 

„Gyalázat, belerondítás, szégyentelen zsarolás”. Kelemen keményen beszólt az 

osztrákoknak 
2022. december 8. – Krónika, maszol.ro 

Hevesen kikelt az RMDSZ elnöke amiatt, hogy az Európai Unió bel- és igazságügyi 

minisztereinek tanácsa csütörtökön elutasította Romániának a schengeni övezetbe történő 

csatlakozását. Kelemen Hunor szerint Ausztria vétója helytelen, erkölcstelen, észérvektől 

mentes, szégyentelen politikai játszmára vall. „Igen, gyalázatos ez a döntés, amely valamennyi 

romániai állampolgár, az ország területén élő valamennyi közösség ellen irányul” – 

fogalmazott felháborodott hangvételű reakciójában a bukaresti kormány miniszterelnök-

helyettese. Kelemen szerint ugyanakkor a csatlakozás elutasítása szembemegy a jóérzéssel, az 

Unión belüli szabad mozgást lehetővé tévő törvénykezésekkel. Az RMDSZ elnöke szerint 

Románia 11 éve teljesítette a csatlakozáshoz szükséges technikai kritériumokat, a schengeni 

övezet tagországainak támogatását élvezi, amelybe – megfogalmazása szerint „belerondított” 

Ausztria. 

 

„Battonya éke lesz”: hálásan köszönik a románok a magyar kormánynak a 

közösségi házat és a támogatást 

2022. december 8. – MTI, Krónika 

Átadták a 110 millió forint kormányzati támogatásból felépített román közösségi házat a Békés 

megyei Battonyán csütörtökön. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkára közölte: rombolni kétféle módon lehet. Az egyik után csak 

pusztaság marad; a másikat újjáépítés követi – közölte. Battonyán utóbbi valósult meg, ugyanis 

az egykor itt állt román ortodox parókuslakást lebontották, helyére építették meg a közösségi 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/minden-utcanevtablat-kicserelnek-csikszeredaban-a-birosagi-iteletnek-megfeleloen
https://szekelyhon.ro/aktualis/minden-utcanevtablat-kicserelnek-csikszeredaban-a-birosagi-iteletnek-megfeleloen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bgyalazat-beleronditas-szegyentelen-zsarolasr-kelemen-kemenyen-beszolt-az-osztrakoknak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bgyalazat-beleronditas-szegyentelen-zsarolasr-kelemen-kemenyen-beszolt-az-osztrakoknak
https://kronikaonline.ro/kulfold/bbattonya-eke-leszr-halasan-koszonik-a-romanok-a-magyar-kormanynak-a-kozossegi-hazat-es-a-tamogatast
https://kronikaonline.ro/kulfold/bbattonya-eke-leszr-halasan-koszonik-a-romanok-a-magyar-kormanynak-a-kozossegi-hazat-es-a-tamogatast
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célokat ellátó épületet  – mondta. Németországban, a Benelux- és a skandináv államokban 

azonban az előbbi zajlik, ott az egyházakat, azok épületeit, tanításait vagy átalakítják egészen 

más célokra, vagy teljesen elpusztítják – vélekedett. A politikus szerint az is rombolás, ha az 

európai közösségnek vannak első- és másodrendű polgárai. Ezzel arra utalt, hogy Románia, 

Bulgária és Horvátország még mindig nem tagja a schengeni övezetnek, ami sok családnak 

okoz problémát, emellett Magyarország számára is gazdasági és turisztikai nehézségekkel jár. 

„És rombolja az összeurópai eszmét” – fogalmazott. 

 

Kisné Portik Irén kapta idén a Hargita Megyéért díjat  
2022. december 8. – szekelyhon.ro 

Gyergyószárhegyen, a Lázár-kastély lovagtermében adták át a Hargita Megyéért díjat Kisné 

Portik Irén néprajzosnak csütörtökön. A helyszín találó, hiszen szerteágazó kulturális 

tevékenységének egy évtizedét itt töltötte. Székelyföldi, erdélyi népi örökségünk gyűjtését 

vállalta, és ezzel kapcsolatos munkái tíznél is több kötetben jelentek meg, illetve újabbak 

vannak készülőben. A Hargita Megyéért díj átadó ünnepségén Barti Tihamér, a megyei 

önkormányzat alelnöke méltatta Kisné Portik Irén munkásságát, amivel kiérdemelte a Hargita 

megyei önkormányzat elismerését, amelyet évente csak egyvalaki kaphat meg. „Nem tudok 

másként élni, csak néprajzosként” – fogalmazott a díj átvétele után Kis Portik Irén. Kifejtette, 

a néprajzkutatónak prófétának kell lennie, felismerve, hogy csodálatos népi értékeink vannak, 

és eljön az idő, amikor ezek már nem lesznek. 

 

Megajándékozta a fakultatív magyar oktatásban részt vevő kisiskolásokat 
2022. december 8. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Temes Megyei Szervezete, az RMDSZ megyei Nőszervezete és a Bánsági 

Közösségért Egyesület idén is ajándékozott Mikulás-napja alkalmából. Ajándékcsomagokkal 

lepték meg a Temes megyében fakultatív magyar oktatásban részesülő több mint kétszáz I–IV. 

osztályos kisdiákot, olyan településeken, ahol nincs magyar nyelvű közoktatás. December 5-

én, hétfőn Máriaföldén, Pusztakeresztúron, Óbesenyőn, Varjason és Temesrékáson, december 

6-án, kedden pedig Gátalján, Csákon, Buziásfürdőn, Újváron, Csenén és Aurélházán 

ajándékoztak az RMDSZ-Mikulás segítői: Molnár András, Temes megyei RMDSZ-elnök, Sipos 

Ilona ügyvezető, az RMDSZ nőszervezet elnöke, Andrássy Noémi, a Bánsági Közösségért 

Egyesület elnöke, Tamás Kitti Andrea és Luncz Tamás.  

 

Dan Tanasă bírósági ítéletet eszközölt ki a sepsiszentgyörgyi utcanévtáblák ellen 

is 
2022. december 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Alapfokon helyt adott a bukaresti törvényszék a Dan Tanasă parlamenti képviselő vezette 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) keresetének. Csütörtöki ítéletében arra 

kötelezte Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert, hogy a törvényes előírásoknak 

megfelelő utcanévtáblákat helyeztessen ki a városban. A Románok Egyesüléséért Szövetség 

(AUR) képviselője azt írta blogbejegyzésében, hogy még augusztusban kérte Antal Árpádtól „a 
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törvény betartását”, a polgármester azonban nem engedett a kérésnek, ezért beperelte. Tanasă 

azt nehezményezi, hogy a jelenlegi sepsiszentgyörgyi utcanévtáblákon egy sorban szerepel az 

utca román és magyar neve, ami szerinte szembemegy azzal az elvvel, hogy az ország hivatalos 

nyelve a román. „A bukaresti törvényszék az ADEC-nek adott igazat, és megállapította, hogy az 

RMDSZ-es polgármester nem tartja tiszteletben az állam hivatalos nyelvét” – idézi az Agerpres 

a képviselő nyilatkozatát. 

         
Ismételten Iván Tamást választották a Szövetség komáromi elnökévé 
2022. december 8. – ma7.sk  

Az önkormányzati választásokat követően szerdán ülésezett a Szövetség komáromi helyi 

szervezete.  A választások után Iván Tamás a politikai felelősséget elvállalva lemondott a 

Szövetség helyi elnöki posztjáról. Mint ismert, a 25 tagú komáromi testületbe a Szövetség 

színeiben mindössze három képviselő jutott be. A politikus akkor úgy fogalmazott, „akkor 

tudunk felelősen építkezni, ha a kudarcokat is van merszünk felvállalni". A párt szerdai 

alapszervezeti ülésén Iván Tamás újra felkérést kapott, hogy folytassa a megkezdett munkát. 

Iván szociális oldalán kiemelte „egy ilyen felkérés feloldozó jellegű".  „Miután egyedüli 

jelöltként egyöntetű szavazással ez a csapat újra vezetőjének választott, a felkérésnek alázattal 

teszek eleget. Megtisztelő, örömmel tölt el, és nem utolsó sorban a komáromi közösség 

tekintetében befogadást és elfogadást jelent nekem.” – mondta Iván.  

 

Felháborította az ipolyságiakat az új polgármester számára jóváhagyott fizetés 
2022. december 8. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

Felháborodást váltott ki a lakosok körében a Zachar Pál, Ipolyság újonnan megválasztott 

polgármestere számára megszavazott fizetés. Petíciót indítottak, amelyben azt követelik, hogy 

a képviselők helyezzék hatályon kívül a polgármester fizetéséről szóló határozatot. A petíciót 

eddig több mint 270-en írták alá. A városi képviselő-testület november végi alakuló ülésén a 

képviselők a törvényben meghatározott fizetésen felül a maximális, 60 százalékos emelést 

hagyták jóvá az új polgármester számára. Ipolyság polgármesterének bruttó havi fizetése ezzel 

1889,40 euróval, vagyis 3149-ről 5038,40 euróra emelkedett. Összehasonlításképpen: a nyitrai 

önkormányzati képviselők 4287 euróban állapították meg a megyeszékhely polgármesterének 

fizetését. Az ipolysági képviselő-testület 12 tagú, közülük 11-en megszavazták a polgármester 

fizetésének emelését. 

 

Idén is folytatódott a városfejlesztés Füleken 

2022. december 8. – ma7.sk, bumm.sk 

Annak ellenére, hogy az elmúlt évet megbélyegezte a magas infláció, a gazdasági válság és az 

Ukrajnában zajló háború, Fülek folytatta városfejlesztési tevékenységét. Az önkormányzat 

sikerrel pályázott néhány fontos befektetési projektre, melyek megvalósítása 2023-ban lesz 

időszerű. A többi között ilyen a központban a lakótömbök közötti tér revitalizációja, a papréti 
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lakótelep járdáinak komplex felújítása, a vár alatti vízvezeték- és csatornahálózat bővítése vagy 

a kerékpárút II. szakaszának megépítése. Zöld utat kapott az iparcsarnok-építés is, amely már 

januárban elkezdődhet. Néhány beruházásnak köszönhetően a megvalósításra váró tervek 

mellett is fokozatosan változott a város arculata. Év elején az FTC stadionjában zajlottak építési 

munkálatok. A városi Közhasznú Szolgáltatások (VPS) alkalmazottai ezúttal a sportolók 

szálláshelyiségeinek helyreállításán dolgoztak. A fejújításnak köszönhetően kialakítottak egy 

önálló lakosztályt saját hálóval, konyhával, fürdőszobával az edző számára, a többi sportolónak 

szánt blokkban pedig egy konyhát, fürdőt, mosodát és két hálószobát. 

 

A kormány elvonja a forrásokat, és hagyja eladósodni az önkormányzatokat. 

Hová vezet mindez? – Őry Pétert kérdeztük 
2022. december 8. – ma7.sk 

Az adóbónusz bevezetése miatt jövőre jelentősen kevesebb bevételre számíthatnak az 

önkormányzatok, miközben a kormány semmilyen módon nem kompenzálja a települések 

növekvő költségeit. Cserében egy módosítással lehetővé teszik, hogy az önkormányzatok 

közfeladataik ellátását vagyonuk és tartalékaik feléléséből, vagy éppen hitelből finanszírozzák. 

Valójában a kormány kivette a közfeladatokat ellátó települési önkormányzatok zsebéből a 

forrásokat, miközben az intézkedéseit családbarátként tünteti fel. „Változott a 2004-ben 

elfogadott törvény az önkormányzatok költségvetési szabályairól. A módosítás októberben 

jelent meg a törvénytárban, és december 15-én lép hatályba” – mondta el lapunk 

megkeresésére Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere, a Pro Civis Polgári Társulás 

elnöke. 

 

Bódi László: Nagy álmom, hogy a Gömör és Nógrád Rádió a magyarság rádiója 

legyen 
2022. december 8. – ma7.sk 

Gömör és Nógrád él, és élni akar. Az elmúlt 100 évben az idegen államhatalom leépítő 

tevékenysége ellenére igaz ez, amit több kiváló kezdeményezés mellett az augusztusban 

elindult Gömör és Nógrád Rádió is bizonyít. Portálunk áprilisban készített interjút Bódi 

Lászlóval, aki már akkor tervezte, hogy elindítja a térség rádióját. Most ismét őt kérdeztük. „A 

Gömör és Nógrád Rádió immár 4 hónapja sugároz, de a felkészülés már 2022 januárjában 

elindult, úgyhogy lassan egy év munkája van benne. Az önkéntes csapat, amely ebbe szívvel-

lélekkel beleállt, lenyűgöző eredményeket ért el, több mint 25 ezer hallgatót mutat az online 

rádió mögött futó Google Statistics mérési rendszer, de mivel már egyre több mobiltelefonos 

alkalmazásban vagyunk világszerte elérhetőek, a számok lassan mérhetetlenné válnak." – 

mondta Bódi.  

    
 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/aktualis/a-kormany-elvonja-a-forrasokat-es-hagyja-eladosodni-az-onkormanyzatokat-hova-vezet-mindez
https://ma7.sk/aktualis/a-kormany-elvonja-a-forrasokat-es-hagyja-eladosodni-az-onkormanyzatokat-hova-vezet-mindez
https://ma7.sk/kozelet/bodi-laszlo-nagy-almom-hogy-a-gomor-es-nograd-radio-a-magyarsag-radioja-legyen
https://ma7.sk/kozelet/bodi-laszlo-nagy-almom-hogy-a-gomor-es-nograd-radio-a-magyarsag-radioja-legyen


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. december 9. 

. 

 

December 16-án tartja alakuló ülését az új összetételű MNT 
2022. december 9. – Vajma.info 

Egy hét múlva, december 16-án, pénteken tartja alakuló ülését az új összetételű MNT. 

Valamennyi képviselő a Magyar Összefogás listájáról került a nemzeti tanácsba, lévén, hogy 

csak a VMSZ által jelölt lista indult a novemberi nemzeti tanácsi választásokon. Két nappal 

ezelőtt megalakult a Magyar Összefogás képviselőcsoportja, mind a 35 tag aláírta a működési 

és szervezeti szabályzatot. “A dokumentum aláírása nem csak a működési elvek pontosítása, 

hanem elsősorban a szövetségnek és az egységnek a kinyilatkoztatása és mindenki által történő 

vállalása és megpecsételése is!” – írta Facebook bejegyzésében Pásztor István, a VMSZ elnöke. 

A képviselőcsoport arról is döntött, kik állnak az elkövetkezőkben a vajdasági magyarság 

országos kisebbségi önkormányzati szervének élén. Ezek szerint Fremond Árpád lesz az MNT 

elnöke, helyettese Rigó Pál Zsófia lesz. 

 

Mindenki karácsonya a főtéren 
2022. december 8. – magyarszo.rs 

Mindenki karácsonya mottóval a VMSZ topolyai Női Fórumának Nefelejcs 

kézimunkacsoportja szervezésében mintegy 200 óvodást vártak ma a Rendezvények terére, 

hogy saját készítésű díszekkel ékesítsék az ott található fenyőfákat. Az ovisok bevonásával több 

fenyő is ünnepi díszbe öltözik. A gyerekek érkezését délelőtt fél tízre várják, amennyiben az 

időjárás megengedi. Frindik Rózsa, a Női Fórum elnöke elmondta, hogy ez alkalommal forró 

teával, mézeskaláccsal, pogácsával és szaloncukorral kedveskednek az óvodásoknak, akik 

minden évben örömmel díszítik a fákat. Reméli, sokukat a szülők, nagyszülők is elkísérik, így 

válik mindenki karácsonyváró ünnepségévé az immár hagyományos esemény. Eső esetén az 

akciót elhalasztják december 13-ára. 

 

Faültetés minden újszülöttért 
2022. december 8. – magyarszo.rs 

Zentagunarason facsemetéket ültettek az újszülöttek tiszteletére. Az idén is folytatódott az a 

zentagunarasi akció, amely egyedi módon tiszteleg az újszülöttek előtt. A helyi általános 

iskolával szembeni parkban facsemetéket ültettek azoknak az újszülötteknek a tiszteletére, akik 

az idén jöttek világra. Sós Rudolf, az Október 18-a Általános Iskola iskolaszékének elnöke arról 

számolt be a médiának, hogy a helyiek pozitívan fogadták ezt a kezdeményezést. 

 

Az ünnepekre hangolódva - Karácsonyi vásárt tartottak az óbecsei Samu Mihály 

Általános Iskolában 
2022. december 8. – magyarszo.rs 

Mikulás-parti elnevezéssel karácsonyi kirakodóvásárt tartottak kedden késő délután az óbecsei 

Samu Mihály Általános Iskola tornatermében. A rendezvényen az alsós diákok a saját maguk 

által készített kézműves termékekkel várták a vásárlókat, a diákparlament tagjait pedig a 

teafőzéssel és a palacsintasütéssel bízták meg. 
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ORFK: több mint 10 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. december 8. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon csütörtökön 5565-en léptek be Magyarország területére, a 

román-magyar határszakaszon belépők közül 4481-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t. A 

beléptetettek közül a rendőrség 161 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges 

okmányok beszerzése érdekében. Vonattal 40 ember, köztük 15 gyermek érkezett csütörtökön 

Budapestre az ukrajnai háború elől. 

 

Két vadonatúj kisbuszt adományozott Magyar Levente Bucsa város 
önkormányzatának 
2022. december 8. – Kárpátalja  

Beregszászban adta át a magyar kormány által megvásárolt két vadonatúj kisbuszt Magyar 

Levente külügyminiszter-helyettes csütörtök délután Bucsa város helyettes polgármesterének. 

Magyarország a háború kitörése óta intenzív humanitárius segítségnyújtást folytat, ami messze 

túlmutat Kárpátalja határain – jelentette ki Magyar Levente a beregszászi sajtótájékoztatón. 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának külügyminiszter-helyettese 

elmondta, hogy nyáron személyesen járt Bucsában, aminek köszönhetően több beruházást 

indítottak el a város újjáépítésének megsegítése céljából. Mint fogalmazott: „Ez egy 

különlegesen sokat szenvedett városa Ukrajnának. Úgy éreztük, hogy ezen oknál fogva jelen 

kell lennünk, és segítenünk ezt a települést.” 

 

Két kamion humanitárius segély indult el a magyar kormány támogatásával 
Herszon megyébe 
2022. december 8. – Kárpátalja 

A mai napon Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának 

külügyminiszter-helyettese két kamion segélyt adott át a Csaphoz közeli vámudvarban, melyek 

nagy teljesítményű generátorokat, valamint gyermekélelmiszert tartalmaznak. A kamionok az 

átadást követően elindultak a jelenleg legkritikusabb helyzetben lévő megyébe, Herszonba. 

Magyar Levente külügyminiszter-helyettes elmondta: „Nagy teljesítményű generátorokat és 

gyermekételt hoztunk elsősorban. Kárpátalja kormányzója személyesen járt Herszonban, és 

jelezte felénk, hogy erre lenne a legnagyobb szükség. Néhány héttel ezelőtt, legutóbbi 

találkozónk alkalmával megígértem, hogy egyből segítünk, ha konkrét igényt jeleznek. Amikor 

megérkezett a jelzés, át tudtunk csoportosítani 250 000 eurót, aminek egy részéből két 

kamionnyi segélyt most egyből át is tudunk adni. 
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350 laptoppal támogatja a magyar kormány az ukrajnai iskolákat 
2022. december 9. – karpat.in.ua 

100 laptopot és informatikai eszközöket adott át Magyar Levente külügyminiszter-helyettes 

Beregszászban ukrán és magyar iskolák számára, valamint további 250 laptopot adott át 

Borogyanka oktatási intézményeinek. Magyar Levente, Magyarország külügyminiszter-

helyettese elmondta: „Tudatában vagyunk annak, hogy az a segítség, amelyet nyújtani tudunk, 

nem elegendő önmagában, hogy Ukrajna átvészelje ezeket a vészterhes hónapokat, de első 

naptól kezdve Ukrajna mellett állunk. 

 

52 Herszon megyei gyermek 10 napot tölthet el Magyarországon 
2022. december 8. – Kárpátalja 

Az orosz megszállás alól nemrégiben felszabadított Herszon megyei gyermekek és kísérőik 

indultak el december 7-én reggel Ungvárról Magyarországra. Az úti cél a Rákóczi Szövetség 

sátoraljaújhelyi tábora. A háború által leginkább sújtott régióból érkezett 52 fős csoport 10 

napos üdültetését Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a Kárpátaljai Megyei Katonai 

Közigazgatással (KMKK) közösen szervezte. Viktor Mikita, a KMKK vezetője elmondta, 

Magyarország segített abban, hogy a herszoni gyerekek odautazhassanak üdülni. Mint 

ismeretes, Kárpátaljának van egy – úgynevezett – 65. kistérsége, mert megyei szinten 

támogatják a Tyjahivszkai kistérséget Herszon megyében. A 34 gyermek és 18 felnőtt ebből a 

kistérségből érkezett. Magyarországon érdekes programok várják őket, és szükség esetén 

pszichológusi segítséget is kaphatnak. 

 

Kárpátaljának saját képviselője lesz az Európai Parlamentben 
2022. december 8. – karpatalja.ma 

Saját képviselője lesz Kárpátaljának az Európai Parlamentben. Erről december 7-én számolt 

be az Ausztriából érkezett Hans Peter Doskozil, burgenlandi tartományfőnök Ungváron. Mint 

mondta, a politikai döntések, valamint a finanszírozás kérdésköre az, amire most Ukrajnának 

kivételesen nagy szüksége van. – Burgenlandnak évszázados történelme van, de a térség 

gazdasági fejlődése mindössze 20 éve vette kezdetét, miután Ausztria belépett az EU-ba. Ezeket 

a lehetőségeket veheti most igénybe Kárpátalja. Julia Pliszka, aki Kárpátalját fogja képviselni, 

elmondta, hogy az EU közvetlen közelében szerezni képviseletet, rendkívüli lehetőség. 

 

Autópályán Pélmonostorig – ünnepélyes keretek között adták át az Eszéket 

Pélmonostorral összekötő sztrádát 
2022. december 8. – Kepesujsag.com 

Ünnepélyes keretek között, Andrej Plenković horvát miniszterelnök jelenlétében nyitották meg 

az 5C nemzetközi közlekedési folyósónak az Eszéktől Pélmonostorig tartó autópálya-szakaszát. 

Régóta várt pillanat érkezett el múlt pénteken, amikor megnyitották a forgalom előtt az Eszék 

és Pélmonostor közötti, 17,5 kilométeres autópálya-szakaszt. Már nem kell sokat várni arra, 
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https://life.karpat.in.ua/?p=128986&lang=hu
https://karpataljalap.net/2022/12/08/52-herszon-megyei-gyermek-10-napot-tolthet-el-magyarorszagon
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljanak-sajat-kepviseloje-lesz-az-europai-parlamentben/
https://kepesujsag.com/autopalyan-pelmonostorig-unnepelyes-keretek-kozott-adtak-at-az-eszeket-pelmonostorral-osszekoto-sztradat/
https://kepesujsag.com/autopalyan-pelmonostorig-unnepelyes-keretek-kozott-adtak-at-az-eszeket-pelmonostorral-osszekoto-sztradat/
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hogy a Drávaszögből autópályán jussunk el például Budapestig, a számítások szerint 

mindössze két óra alatt. Az A5-ös autópálya Eszék és Pélmonostor közötti pályarészének 

megépítésével és megnyitásával, valamint a mintegy 20 kilométernyi magyarországi szakasz 

befejezésével teljeskörűen megvalósulhat a Balti- és az Adriai-tenger térsége közötti 

gyorsforgalmi közúti kapcsolat. Ehhez még a Magyarország felé vezető 5 kilométernyi szakaszt 

kell horvát oldalon megépíteni, melynek határideje 2024 júniusa. Azonban nemcsak a 

közlekedésre lesz ez jótékony hatással, hanem gazdasági szempontból is fontos mérföldkőről 

beszélhetünk. 

 

Jól haladnak a munkálatokkal Sepsén, Laskón és Ójankovácon 
2022. december 8. – Kepesujsag.com 

Folyamatosak a fejlesztések magyar közösségeinknél: további munkálatok zajlanak Sepsén a 

helyi Magyarok Otthonánál, és a református templom felújítása is jól halad, Laskón 

elkezdődött a kulturális központ parkolójának az építése, Ójankovácon pedig az udvarrendezés 

az aktuális feladat. A sepsei Magyarok Otthona messziről vonzza a tekintetet. Nem csoda, 

hiszen a falu egyik legimpozánsabb épületéről van szó. A több mint egy hektáron elterülő 

komplexum mellett nemrég egy parkoló kialakítására került sor, és az épülethez tartozó telken 

lévő halastó és annak környéke is megszépült. Sepsén egy öreg pincét alakítanak át 

múzeummá, a tó körül is rendezések folytak. – A sepsei Magyarok Otthonát az elmúlt években 

igyekeztünk folyamatosan szépíteni és egy olyan helyet kialakítani, ahol a falubeli emberek 

összegyűlhetnek. A fejlesztések sorában a következő tétel egy parkoló kialakítása volt. 

 

Húsz éve fogadták el a nemzeti kisebbségek jogairól szóló alkotmánytörvényt 
2022. december 8. – Kepesujsag.com 

December 1-jén és 2-án kétnapos konferenciával emlékeztek meg arról, hogy 20 évvel ezelőtt 

fogadta el a zágrábi parlament az alkotmányerejű, a nemzeti kisebbségek jogait részletező 

törvényt. A zágrábi Westin Hotel adott otthont A nemzeti kisebbségek jogairól szóló 

alkotmányerejű törvény első húsz éve c. nemzetközi tudományos-szakmai konferenciának. A 

megnyitón rangos külföldi vendégek és magas rangú horvát állami tisztségviselők vettek részt, 

többek között Andrej Plenković miniszterelnök is. A rendezvény „Az ENSZ, az Európa Tanács 

és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet nemzetközi eszközei a nemzeti 

kisebbségi jogok védelmében: kitekintés a jövőbe” című előadással kezdődött. Ezt követően két 

napon át számos egyéb előadásra és panelbeszélgetésre került sor, amelyek a kisebbségi jogok 

témakörét járták körül. Plenković miniszterelnök rámutatott, hogy a húsz évvel ezelőtti 

törvénynek köszönhetően nőtt a nemzeti kisebbségek képviselőinek a száma a horvát 

parlamentben, ők az elmúlt hét évben aktívan részt vesznek a parlamenti többség munkájában. 

 

Magyar estet tartottak Darázson 
2022. december 8. – Kepesujsag.com 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) szervezésében magyar estre 

került sor Darázson. A rendezvényen kiskőszegi és kórógyi tánccsoportjaink léptek fel, majd 
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https://kepesujsag.com/jol-haladnak-a-munkalatokkal-sepsen-laskon-es-ojankovacon/
https://kepesujsag.com/husz-eve-fogadtak-el-a-nemzeti-kisebbsegek-jogairol-szolo-alkotmanytorvenyt/
https://kepesujsag.com/magyar-estet-tartottak-darazson/
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bállal folytatódott a program. Darázson 2015 óta rendezik meg a magyar estet, amelynek célja 

nemzeti/népi hagyományaink ápolása és bemutatása a kis magyar szórványközösségben. A 

rendezvényre mindig összegyűlik a falu apraja-nagyja, ezúttal is megtelt a település 

kultúrotthona. A jelenlévők között volt Jankovics Róbert HMDK-elnök, parlamenti képviselő, 

Sipos Sándor, a Darázsi járás elöljáró-helyettese, Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke 

és Eva Balatinac, a Darázsi Járási Tanács elnöke is. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 8. – Kossuth Rádió 

 

Három éves szünet után, szerdán Budapesten ülésezett a horvát-magyar kisebbségi vegyes-

bizottság. A Covid járvány miatt nem találkoztak, de ahogy azt Kalmár Ferenc a kisebbségi 

vegyes bizottság magyar társelnöke elmondta, ez nem jelentette azt, hogy nem volt a két fél 

között semmilyen kapcsolat. De mielőtt rátértünk volna a 16. ülésen történtekre, a 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri különmegbízott 

öltönyhajtókájára tűzött kitüntetésről kérdezte Lánczi Ágnes. 

 

Kárpátaljai óvodásokat ajándékozott meg a Rákóczi Szövetség Mikulása. 250 kisgyermek 

kapott csomagot,  majd a ráti Szent Mihály Gyermekotthonba is elvitte ajándékait a Mikulás. 

A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medence közel ezer településén, 20 ezer külhoni óvodásnak küld 

karácsonyi ajándékot, édességet és egy szép mesekönyvet.   Az összeállításban Csáky Csongort, 

a Rákóczi Szövetség elnökét halljuk. 

 

Az 1942-ben épült gyimesfelsőloki magyar kaszárnyákat helyi diákok fogadták örökbe. Az 

RMDSZ által meghirdetett Örökségünk Őrei programban vállalták, hogy alaposan 

tanulmányozzák és a világgal is megismertetik a hajdani 32. székely határvadász-zászlóalj 

laktanyáit. 

 

December 8. a magyar dráma megújítójának tartott Csiky Gergely születésének a 180. 

évfordulója. A színpadi szerző, drámaíró és műfordító Csiky Gergely a reverendát cserélte az 

írói hivatásra, amikor is a római katolikus egyházfők választás elé állították az akkor már 

felszentelt papot, aki Aradon végezte a gimnáziumot, és egykori iskolája – az 1989-es romániai 

rendszerváltást követő évben – az ő nevét vette fel. Munkásságáról, emlékének aradi ápolásáról 

készített összeállítást Pataky Lehel Zsolt. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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A Szlovákiai Magyar Írók Társasága az Őszi Írófesztiválon 17. alkalommal ítélte oda irodalmi 

díjait, köztük az Arany Opus Díjat. Sorrendben harmadszor nyerte el a díjat Fiala Ilona írónő. 

 

Kis közösségben mindenesnek kell lennie annak, aki tenni akar a megmaradásáért. 

Cselekednie kell művelődésszervezőként, kórus tagként, újságíróként, gazdálkodóként és 

nagymamaként is. A Nagyok ma esti adásának a vendége lesz Lőcsei Ilona, a hertelendyfalvi 

Támási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület titkára, aki férjével, Vilmossal együtt 

dolgozik a maroknyi délvidéki székely-magyarság jövője érdekében. Részletet hallanak a ma 

esti beszélgetésből. A riporter Ternovácz István. 


