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Novák Katalin: békepártiak vagyunk, nem akarunk háborút 
2022. december 10. – MTI, hirado.hu, Mandiner, Demokrata, TV2, Magyar Nemzet, 

PestiSrácok, 888.hu, korkep.sk, karpatalja.ma  

Mi, magyarok békepártiak vagyunk, nem akarunk háborút, békét szeretnénk otthonainkban, 

országunkban, határainkon - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök szombaton az 

iraki Erbíl katonai táborában, ahol magyar katonákkal találkozott. Novák Katalint a Camp 

Singara táborban Hraska Gábor alezredes, kontingensparancsnok fogadta. Az államfő - 

tolmácsolva a magyar emberek tiszteletét és háláját -kiemelte: sötét felhők gyülekeznek 

felettünk, immár 10 hónapja tart Ukrajnában a háború. Felhívta a figyelmet az eszkaláció 

veszélyére, valamint arra, hogy a béke biztosításához és megőrzéséhez szükségünk van a 

magyar honvédekre. Szükségünk van a szolgálatukra, olyan haderőre van szükség, amely képes 

megvédeni a magyarokat és Magyarországot - hangsúlyozta Novák Katalin. Hozzátette: olyan 

honvédekre van szükség, akik tapasztalatot szereznek, akiknek nemcsak elméleti, hanem 

gyakorlati tudása is van, és akinek a tapasztalatát, képzettségét saját hazánk védelme 

érdekében is tudjuk hasznosítani. 

 

Beiktatták tisztségébe Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református 

püspököt 
2022. december 9. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A szilágysági Krasznán – korábbi szolgálati helyén – pénteken beiktatták tisztségébe Bogdán 

Szabolcs Jánost, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) új püspökét. 

Beiktatóbeszédében Balog Zoltán püspök, a Generális Konvent elnöke „multifokális 

szemüveget” kívánt a püspöki szolgálathoz Bogdán Szabolcs Jánosnak, hogy mindig lássa Isten 

igéjét is, és a híveket is. A beiktatott új püspök székfoglaló beszédében Pál apostoltól vett 

idézettel jelentette ki: ma sem kell szégyellni, és nem kell a templomokba zárni az 

evangéliumot. „Hirdessük ott, ahol az életünk zajlik, legyünk evangéliumi emberek!” – 

hangoztatta. Úgy vélte, az evangéliumért késznek kell lenni mindent, még az életünket is 

feladni. Hozzátette: meglehet, hogy ilyen idők következnek megint a kereszténység életében.    

A magyar kormány üzenetét hozó Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár 

felidézte: 1989-ben az egyházkerület neve összeforrt a bátorsággal, a szabadság iránti 

olthatatlan vággyal, Tőkés László nevével. Emlékeztetett arra, hogy Románia szabadságharca 

a magyar református lelkész templomából kapott szikrát, aki mellett hétről hétre magyarok, 

románok, svábok, zsidók álltak testőrséget. "A Kárpát-medence népei egymásra vannak ítélve. 

Sorsközösség a miénk, de az 1989-es karácsony arra figyelmeztet minket, hogy a sorsközösség 

csak akkor válhat üdvtörténetté, ha maghalljuk és megértjük Isten szavát" - jelentette ki.  
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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/novak-katalin-bekepartiak-vagyunk-nem-akarunk-haborut/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/beiktattak-tisztsegebe-bogdan-szabolcs-janos-kiralyhagomelleki-reformatus-puspokot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/beiktattak-tisztsegebe-bogdan-szabolcs-janos-kiralyhagomelleki-reformatus-puspokot
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Potápi Árpád János: az egyházi közösségeknek köszönhetően teremthető meg a 

jövő 
2022. december 11. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, hirado.hu, 888.hu, korkep.sk 

Az egyházi közösségeknek, az egyházaknak köszönhető, hogy "meg tudtuk tartani magyar 

nyelvünket, hagyományainkat, identitásunkat", és nekik köszönhetően teremthető meg a jövő 

- mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Dombóváron. 

Potápi Árpád János a helyi evangélikus templom külső felújítása alkalmából rendezett hálaadó 

istentisztelet után úgy fogalmazott: "nincsen nemzet erős közösségek nélkül", és az erős 

közösségek alkotják a gyülekezeteket, egyházközösségeket is. Az államtitkár, a térség fideszes 

országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a templomok felújításával egyúttal "megerősítjük a 

keresztény közösségeinket is és önmagunkat is", hiszen közösségek nélkül nincsen jövő. Jó 

látni - mondta -, hogy e szemléletnek megfelelően a magyar kormánynak és az 

egyházközösségeknek köszönhetően megújultak a templomok Magyarországon és a Kárpát-

medencében. Közölte: az elmúlt időszakban háromezer templomot és egyházi közösségi teret 

újítottak fel és csaknem kétszáz új templomot szentelhettek fel Magyarországon, Kárpátalján, 

Erdélyben, a Felvidéken és a Délvidéken. Ezek olyan számok - tette hozzá -, amelyekre "méltán 

lehetünk büszkék, hiszen mi magunk adtuk ehhez a munkát, közösen alakítottuk ki a célokat 

és közösen tudtuk megteremteni a lehetőségeket". 

 

„Nemcsak betegség van, hanem gyógyszer is!” – Beiktatták Bogdán Szabolcs 

János új királyhágómelléki püspököt 
2022. december 9. – Krónika 

Eddigi szolgálati helyén, a krasznai református templomban iktatták be pénteken Bogdán 

Szabolcs Jánost, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) új püspökét. „Nem kell 

szégyellni az evangéliumot sehol. Ne zárjuk be a templomokba, hanem vigyük, hirdessük, ahol 

zajlik az életünk. Legyünk evangéliumi emberek!” – tanácsolta a híveknek az új 

királyhágómelléki református püspök. Az ünnepi alkalmon jelen lévő egyházi és világi elöljárók 

támogatásukról biztosították az új püspököt, hangsúlyozva, hogy nehéz időkben iránymutató 

emberekre van szükség. Az ünneplő hívekkel, egyházi és világi meghívottakkal megtelt krasznai 

templomban Csűry István leköszönő püspök hirdette az igét. Úgy vélte, ahogyan sokan felteszik 

a kérdést, hogy mi lesz a kereszténység jövője, ugyanígy felmerül az is, hogy merre fog haladni 

a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, az anyaország és Erdély közötti magyar 

közösség. A két mandátum után nyugdíjba vonult egyházi elöljáró egy hitvallásos gondolatot 

osztott meg az ünneplő gyülekezettel: bármilyen nehéz sorsa van, az anyaszentegyház boldog 

lesz. 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20221211-az-egyhazi-kozossegek-kezeben-van-a-jovo?fbclid=IwAR32o3LAcHOdzPFMCc7CTYtYo6fZOxluriQpBjRmOn8RpG3oK4Vc77scyVs
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20221211-az-egyhazi-kozossegek-kezeben-van-a-jovo?fbclid=IwAR32o3LAcHOdzPFMCc7CTYtYo6fZOxluriQpBjRmOn8RpG3oK4Vc77scyVs
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnemcsak-betegseg-van-hanem-gyogyszer-isr-n-beiktattak-bogdan-szabolcs-janos-uj-kiralyhagomelleki-puspokot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnemcsak-betegseg-van-hanem-gyogyszer-isr-n-beiktattak-bogdan-szabolcs-janos-uj-kiralyhagomelleki-puspokot
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Erdélyben is toborozzák majd a munkaerőt a BMW debreceni gyárába 
2022. december 9. – maszol.ro 

A német vállalat elismerte, hogy szívesen látják a magyarul és/vagy angolul beszélő erdélyi 

szakembereket. Elkezdődött a BMW debreceni gyárának építése, ahol 1000 ember fog 

dolgozni. Az 1 milliárd eurós beruházással létrejöző üzemben egy új elektromos modellt is 

fognak gyártani, mely egyelőre nem szerepel a német vállalat kínálatában. A BMW nemrég 

bejelentette, hogy még egy gyárat épít Debrecenben, ahol elektromos autókba való 

akkumulátorokat gyártanak majd. A cégvezetés arra számít, hogy helyi szinten nem fog 

elegendő munkaerőt találni, ezért Erdélyből is szeretne munkatársakat csábítani a debreceni 

üzembe. „Igen, szeretnénk idevonzani román alkalmazottakat, akik tudnak angolul vagy/és 

magyarul. A jövőben tervezzük célzott kampányok szervezését bizonyos munkakörök 

betöltésére” – nyilatkozta a Ziarul Financiar (ZF) gazdasági napilap megkeresésére Szekeres 

Áron, a BMW Manufacturing Hungary kft. humán erőforrás marketing igazgatója. 

 

Egyedi sportközpont épült Csíkszeredában  
2022. december 9. – maszol.ro 

Romániában egyedinek számító sportközpont nyílik hamarosan Csíkszeredában. A város keleti 

részén, a volt traktorgyár mögötti telken többek között a gördeszkázás, a BMX kerékpározás, a 

falmászás és a hasonló sportok szerelmesei űzhetik kedvenc sportágukat. A beruházás a 

magyar állam támogatásával valósult meg. Kinda Géza több mint 30 éve a hódeszkázás és a 

rokon sportágak szerelmese, ő volt az első romániai snowboard-versenyző, aki nemzetközi 

versenyeken, világkupa-futamokon indult ebben a sportágban. Szinte egész élete az – szerinte 

tévesen – extrém sportoknak nevezett szakágakról szólt. Én nem nevezném extrém sportoknak 

azokat a szakágakat, amelyeket mi űzünk, mert például a labdarúgásban több a sérülés mint 

nálunk – hangsúlyozta Kinda. A Csíkszeredai RideMore Sportklub elnöke, az új központ 

résztulajdonosa pénteken délelőtt sajtótájékoztatót tartott a két éve épülő, és az utolsó 

simításoknál tartó RideMore Központnál. Első lépésként egy 5000 négyzetméteres telket 

vásároltak, majd részt vettek a Magyar Turisztikai Ügynökség által 2018-ban kiírt pályázaton. 

 

Erdélyi Magyar Szövetség: Románia nem érett meg a schengeni övezethez való 

csatlakozásra 
2022. december 10. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elnöksége által jegyzett, szombaton közzétett 

állásfoglalás szerint Romániának döntenie kell, hogy Schengen vagy Chișinău felé kíván 

haladni. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) egyesülésével 

november elején létrejött párt érthetőnek tartotta a romániai lakosság amiatti felháborodását, 

hogy csütörtökön az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsában Ausztria és Hollandia 

megvétózta Románia és Bulgária csatlakozását a schengeni térséghez. Úgy vélte azonban, hogy 

ebben a bukaresti politikai elitnek is jókora felelőssége van. „Ha Románia csak feleannyi 

energiát fektetett volna a politikai jelszavak szintjén oly sokat hangoztatott és vágyott nyugati 

integráció tényleges véghezvitelébe, mint a 19. századi, birodalomépítő reflexekből fakadó és 
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https://maszol.ro/gazdasag/Erdelyben-is-toborozzak-majd-a-munkaerot-a-BMW-debreceni-gyaraba
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyedi-sportkozpont-epult-csikszeredaban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-magyar-szovetseg-romania-nem-erett-meg-a-schengeni-ovezethez-valo-csatlakozasra
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-magyar-szovetseg-romania-nem-erett-meg-a-schengeni-ovezethez-valo-csatlakozasra
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Moldovát Romániával egyesíteni kívánó ténykedésébe, ma nagyobb eséllyel tudhatnánk 

magunkat a schengeni övezet teljes jogú tagjának” – állapította meg az EMSZ. A párt szerint a 

schengeni csatlakozás elutasításában meghatározó szerepe lehetett annak, hogy Románia nem 

hajlandó feladni a területszerzésre irányuló politikáját, talán soha nem látott méreteket öltött 

az országban az egyesülést napirenden tartók száma, és Bukarest a magyarság által is lakott 

régióktól elvont adólejek milliárdjaival épít egyre szorosabb kapcsolatokat Chișinăuval. 

 

Múltból a jövőbe: elstartolt a XX. MIÉRT Akadémia 
2022. december 10. – maszol.ro 

Elstartolt a XX. MIÉRT Akadémia Múltból a jövőbe címmel Püspökfürdőn. Idén olyan témák 

kerülnek terítékre, amelyek a leginkább foglalkoztatják a fiatalokat: gazdaság, generációk, 

Európa. Az elmúlt húsz évről, a jelenről és a következő húsz év terveiről, céljairól Kelemen 

Hunor miniszterelnök-helyettes beszélt. „Idén is szívesen jöttem a MIÉRT Akadémiára. 20 

évvel ezelőtt, az első alkalommal szervezett Akadémia idején nem sokkal voltunk túl a délszláv 

háborún, most meg Ukrajnában van háború. Akkor éppen kilábalóban voltunk a gazdasági 

válságból, most még nem látjuk a végét” – írja Facebook-bejegyzésében Kelemen Hunor. 

Szerinte a mostani közösségi építkezés viszont épp annak az időszaknak az eredményein 

alapul. „Az akkoriban alapított iskolákat éppen most bővítjük vagy újítjuk fel. A következő 20 

év egyik nagy kihívása pedig az lesz, hogy ezekben legyen elegendő gyermek, és úgy alakítsuk 

az iskolarendszert, hogy mindenki, aki magyar iskolába akar járni, az megtehesse” – tette 

hozzá. Úgy fogalmazott, arra vállalkoztak, hogy az életet tervezhetőbbé, kiszámíthatóvá tegyék 

a fiatalok, a családok számára a szülőföldön. Olyan programokat indítanak, amelyek 

hozzájárulnak az életminőség javításához. 

 

Milyen kisebbségnek lenni az erdélyi magyarok között? – A magyar nyelvű romák 

emancipációjáról beszélgettek Kolozsváron 
2022. december 10. – maszol.ro 

A romániai átlaghoz képest magas a magyarajkú romák jelenléte a nyomortelepeken, a roma 

szervezetek pedig Bukarestben székelnek, nem értik a magyar anyanyelvű romák kultúráját, az 

intervenciók, amelyeket országos szinten szerveznek, elkerülik őket. Ugyanakkor 

interszekcionális diszkrimináció is sújtja ezeket a romákat, magyarként és romaként is ki 

vannak rekesztve az országos folyamatokból, „a romániai romák amúgy sem rózsás helyzeténél 

is rosszabb a helyzetük” – tudtuk meg az MCC csütörtöki képzési programján. Erdélyben 

mintegy 110 ezer magyar anyanyelvű roma él, elsősorban két nagy tömbben, a Székelyföldön, 

illetve a Partiumban. Sok szállal kapcsolódnak az erdélyi magyarság kisebbségi 

intézményeihez, magyar iskolába járatják gyermekeiket, magyar nyelvű egyházakhoz tartoznak 

és nagy többségük magyar pártokra szavaz, jelentős részük pedig a magyar állampolgárságot is 

igényelte. A magyar kapcsolódás azonban nem hozta el számukra az egyenlő társadalmi 

részvétel lehetőségét – áll az esemény leírásában. A beszélgetésen Antal István, az MCC Roma 

Tehetség Program igazgatója, András Lóránd, a Hargita Megyei Mélyszegénység 

Munkacsoport vezetője, Adorjáni Júlia pszichológus, Isztojka Máté kortárs roma kultúra 
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https://maszol.ro/belfold/Multbol-a-jovobe-elstartolt-a-XX-MIERT-Akademia
https://maszol.ro/belfold/Milyen-kisebbsegnek-lenni-az-erdelyi-magyarok-kozott-A-magyar-nyelvu-romak-emancipaciojarol-beszelgettek-Kolozsvaron
https://maszol.ro/belfold/Milyen-kisebbsegnek-lenni-az-erdelyi-magyarok-kozott-A-magyar-nyelvu-romak-emancipaciojarol-beszelgettek-Kolozsvaron
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szakember, Kiss Tamás szociológus és Tonk Gabriella pszichológus vettek részt, őket Toró 

Tibor politológus kérdezte. 

 

Véleményt nyilvánított a lakosság, inkább új pályázatot hirdet az önkormányzat  
2022. december 10. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Új pályázati kiírásról döntött Sepsiszentgyörgy önkormányzata, miután a Petőfi-szobor 

terveinek közzétételét követően a közösségi médiában véleményt nyilvánított a lakosság. A 

sepsiszentgyörgyi városháza oldalán megjelent közlemény szerint az eredeti kiírás nem a 

szabadságharcos forradalmárt, hanem az embert helyezte előtérbe – erre érkeztek a 

pályamunkák is. Az új pályázati kiírás – a lakosság által megfogalmazott elvárásokat szem előtt 

tartva – kiegészül a Petőfire és a korra jellemző jegyekkel, részletekkel. „Egy szakmai grémium 

által meghatározott sorrendet soha nem fogok megváltoztatni, de a lakosság véleményét is 

szeretném figyelembe venni. Nagyon várom azt a pillanatot, amikor Sepsiszentgyörgyön fejet 

hajthatunk költőóriásunk előtt. Nemzeti költőnk és városunk is megérdemli!” – fogalmazott 

Antal Árpád polgármester a szoborügy kapcsán.  

 

„Erdély soha nem volt magyar föld” – Újabb liberálisok kérik az RMDSZ kirúgását 

a bukaresti kabinetből 
2022. december 11. – Krónika 

Miután Adrian Cozma képviselő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Szatmár megyei 

szervezetének elnöke december elején újfent kérte az RMDSZ-nek a kormánykoalícióból való 

kizárását, most az alakulat Galac megyei szervezete fogadott el hasonló állásfoglalást, 

amelyben ugyanezt követelik. A George Stângă képviselő, a PNL Galac megyei szervezetének 

elnöke által javasolt, Román kormányt a románoknak című állásfoglalás hosszan sorolja az 

RMDSZ vezetőinek „románellenes megnyilvánulásait”, amelyek miatt szerintük nincs 

keresnivalójuk Románia kormányában. „Az RMDSZ vezetőinek, de az alakulat egyes 

minisztereinek a megnyilvánulásai nem maradhatnak büntetlenül. Nem tehetünk úgy, mintha 

nem látnánk, hogy semmibe veszik a románokat. A mostani helyzetben a románok érdekét kell 

előtérbe helyeznünk, nemzetiségtől függetlenül, nem a polgárok egy részéét” – érvelt az 

állásfoglalás mellett George Stângă, aki „abszolút vérlázítónak és sértőnek” tartja az RMDSZ 

vezetői és miniszterei által tanúsított magatartását, amiért el kell távolítani őket a kormányból. 

 

Három nyelven az unitárius szellemiségről – kötetbemutató a kolozsvári Adventi 

Könyvvásáron 
2022. december 11. – Krónika 

A Magyar Unitárius Egyház – történelem, szellemiség, örökség című, szépen kivitelezett, 

fotókkal gazdagon illusztrált, több mint 200 oldalas magyar nyelvű könyvet szombat délután 

mutatták be az Adventi Könyvvásárnak otthont adó Vallásszabadság Házában Kolozsváron. A 

kötet szerzőinek, szerkesztőinek részvételével tartott eseményen elhangzott: a kiadványban – 

amely 2020-ban már megjelent román és angol nyelven is – tömörítve olvasható mindaz, amit 
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az unitárius egyház el szeretne mondani magáról más anyanyelvűeknek, más felekezetűeknek. 

Ismerteti a könyv az unitárius teológiát és lelkiséget, a kulturális épített örökséget, az 

egyházközségeket, a nemzetközi unitárius világot, a híres unitárius személyiségeket. Kovács 

István püspök a bemutatón úgy fogalmazott, Victor Opraschi volt vallásügyi államtitkárnak 

köszönhető, hogy napvilágot láthatott a kötet abban a sorozatban, amely a különböző romániai 

felekezeteket mutatja be. Aki kézbe veszi, ráláthat történelmünkre, egyházunkra, teológiánkra, 

csodálatos műemlékeinkre és pezsgő vallásos életünkre egyaránt” – emelte ki Kovács István. 

 

Egyenlőtlen harc az örökösök és a román állam között – Báró Bánffy Farkas a 

restitúció akadályozásáról 
2022. december 11. – Krónika 

„Amíg Brüsszel messze van és alkalmatlan bármit végrehajtani, addig a sajtó és a hivatalok 

számára azt hazudik a román állam, amit szeretne” – jelentette ki a Krónikának a romániai 

restitúciós folyamat kapcsán báró Bánffy Farkas. Az erdélyi nemesi család elkobzott javainak 

visszaszolgáltatása érdekében számos pert folytató, a Fehér megyei Fugadon élő Bánffy-örökös 

szerint ezen a téren nem változott a román hatóságok hozzáállása, a maga módján minden 

egyes hivatal megpróbálja akadályozni a restitúciós folyamatot. „Természetes, hogy Románia 

azt szeretné, ha román nemzetiségűek lennének a tulajdonosok, Magyarország meg azt, ha 

magyar nemzetiségűek lennének. Reméljük, hogy az államközi tárgyalásokon erről lehet majd 

beszélgetni” – mondta. 

 

A kisebbségi bizottság felszólítja a kormányt, hogy sürgősen tárgyaljon a 

kisebbségi közösségek új listájáról 
2022. december 9. – felvidek.ma  

A Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának decemberi ülésén számos égető 

kérdés került terítékre – tájékoztatta portálunkat a kisebbségi kormánybiztos hivatala. A 

bizottság tagjait leginkább az érdekelte, hogy mi lesz a kisebbségi önkormányzatokról szóló új 

kormányrendelet sorsa, mikor jelennek meg az utakon a kisebbségi nyelvű közlekedési táblák, 

vagy éppen hogyan lehet hatékonyabbá tenni a KULTMINOR munkáját. Természetesen a 

tagokat az is érdekelte, mi lesz a készülő kisebbségi törvény sorsa. Bukovszky László, a 

bizottság elnöke tájékoztatta a tagokat az új kormányrendelet jelenlegi helyzetéről, amely 

szerint a kisebbségi önkormányzatokat a tavalyi népszámlálás eredményei alapján határozzák 

meg. Emlékeztetett arra, hogy a Törvényhozó Tanácsnak fenntartása volt a rendelet új 

megfogalmazásával kapcsolatban. Bukovszky hangsúlyozta, a tanács észrevételének elfogadása 

jogbizonytalanságot eredményezne, illetve rontana a kisebbségi nyelvi jogok alkalmazásának 

gyakorlatában. A ruszin kisebbség képviselőinek javaslatára a bizottság úgy döntött, hogy a 

kormányhoz fordul, hogy a már elfogadott rendelettervezet tartalmát és formáját a következő 

kormányülésen tárgyalja meg és hagyja jóvá. 
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Ifj. Baráti Tamás: Előre a világbajnoki győzelemért! 
2022. december 11. – ma7.sk  

Az ipolysági ifj. Baráti Tamás az Autocross szlovákiai és magyarországi bajnoka. 2022 

októberében 72 ország ötszáz versenyzője között ő is jelen volt Marseille-ben a FIA World 

Motorsport Games világbajnokságon. Vele beszélgettünk. „A jövőt illetően több opció is 

felmerült. Mindenképpen szeretnénk még egy szintet ugrani. Az Autocrossban az Európa 

Bajnokság a legmagasabb szint, amit versenyző és csapat elérhet; ez még egy utolsó 

lépcsőfokkal feljebb van, mint a Közép-Európa Zóna Bajnokság. Az előzetes versenynaptár 

alapján a jövő évi Európa Bajnokság tíz versenyből áll majd, egy lett, egy litván, két német, két 

cseh, két francia, egy olasz és egy spanyol megmérettetésből. Minden erőnkkel azon dolgozunk, 

hogy a jövő évben egy teljes Európa-bajnoki idényt tudjunk futni XC CrossCar kategóriában, s 

ezzel egy olyat alkossunk, amire még sem magyarországi, sem szlovákiai csapat nem volt 

képes." 

 

Ipolyság – Vita a polgármester fizetéséről 
2022. december 11. – ma7.sk  

Ipolyságon a napokban nagy port kavart az újonnan megválasztott polgármester, Zachar Pál 

fizetésének ügye. A városi képviselő-testület még a november végi alakuló ülésén határozott 

arról, hogy a törvényben meghatározott fizetésen felül a maximális, 60%-kal emeli meg a 

településvezető fizetését. A javaslatot a testület tizenkét tagja közül tizenegyen megszavazták; 

csupán a jelenleg képviselőként tevékenykedő korábbi polgármester, Štefan Gregor voksolt 

ellene. Egyben jelezte, hogy a következő testületi ülésen a döntés felülvizsgálatát és a határozat 

törlését fogja indítványozni. Időközben egy petíciót is indítottak, amelyben azt követelik, hogy 

a képviselők helyezzék hatályon kívül a polgármester fizetéséről szóló határozatot. 

 

Szőgyéni magyar betlehem 
2022. december 11. – ma7.sk  

Tegnaptól új, Smídt Róbert neves helyi fafaragó által készített betlehem díszíti Szőgyén főterét. 

A kis tornyos házikóban elhelyezett faragott szoboregyüttes megállásra késztet mindenkit. Az 

alkotótól megtudtuk, a szobrokat hársfából faragta, majd fehér mészviasszal vonta be. Hat éve 

készített egy hasonló darabot Kisgyarmatra egy ötszáz lakosú falucskába, azóta pedig még 

számos helyre, többek közt a Délvidékre is. „Betegségem után lett két hónap szabadidőm, akkor 

kezdtem hozzá szülőfalum betlehemének az elkészítéséhez. Az alakokat fejből formáltam meg. 

A három pásztor magyaros subában, cifraszűrben járul a szentcsalád elé. Egyikük oldalán 

kulacs helyett kobak lóg - amit egy tökfajtából készítettek a régi pásztorok.  Ezen magyar 

motívumok - Nap, Hold, szívek és az életfa látható. 

       
 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/ifj-barati-tamas-elore-a-vilagbajnoki-gyozelemert
https://ma7.sk/tajaink/ipolysag-vita-a-polgarmester-fizeteserol
https://ma7.sk/tajaink/szogyeni-magyar-betlehem


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. december 12. 

. 

 

Megújult a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakciója 
2022. december 9. – Magyarszo.rs 

Sok sikert kívánt Fremond Árpádnak új tisztségéhez dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar 

Szövetség parlamenti frakciójának vezetője. Facebook-bejegyzésében kiemelte, biztos abban, 

hogy a Magyar Nemzeti Tanács elnökeként odaadóan és szorgalmasan fog dolgozni. „Több, 

mint 14 éven át voltunk képviselőtársak és közben igaz barátok lettünk. Utolsó parlamenti 

munkanapjáról tegnap sajnos lemaradtam, mert egy konferenciát kellett Szabadkán 

megnyitnom. Sok sikert kívánok és segítséget kínálok neki!" – írja bejegyzésében dr. Pásztor 

Bálint. Mint ismeretes, A parlament adminisztratív bizottsága csütörtökön elfogadta Fremond 

Árpád lemondását a képviselői tisztségéről, így a képviselőház felmentette a mandátuma alól. 

Ezt követően a helyére a Vajdasági Magyar Szövetség sorából, a párt választási listája szerint 

Újhelyi Ákost nevezte ki. Újhelyi Ákos csütörtökön  délután letette a képviselői esküt. 

 

Iskolanapot ünnepeltek Kishegyesen 
2022. december 10. – vajma.info 

Iskolanapot ünnepeltek a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában. A névadó 

születésnapján a színházteremben volt szokás megünnepelni a napot, de mivel a színházterem 

felújítás alatt áll, az iskola tornatermében került sor a rendezvényre, technikai okok miatt pedig 

némi időbeni eltolódással a névadó születésnapjához képest. 2020-ban volt a 250. évfordulója 

annak, hogy megnyílt az első iskola a faluban. Fülöp Valentin, az iskola igazgatója 

visszatekintett az elmúlt évre, kiemelve az iskolában történt fejlesztéseket, beruházásokat. 

Elmondta, hogy a tartományi titkárságtól pályázati úton elnyert összegből laptopokat 

vásároltak és a szociálisügyi minisztériumtól kapott gépekkel kiegészítve sikerült teljes 

egészében lecserélniük az informatika tanteremben lévő több mint tízéves számítógépeket. 

 

Ünnep az ünnepben 
2022. december 12. – Magyarszo.rs 

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében szombaton tartották meg a 

23. Himnusz és Szózat szavalóversenyt. A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 

megrendezett eseményen 119 általános és középiskolás diák szavalta Kölcsey Ferenc, illetve 

Vörösmarty Mihály alkotását. A rendezvénynek nemcsak vajdasági, hanem magyarországi, 

valamint horvátországi, felvidéki és erdélyi résztvevői is voltak. A Kárpát-medencei Himnusz 

és Szózat szavalóverseny az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke, De 

Negri Ibolya köszöntőszavaival kezdődött, aki lapunknak adott nyilatkozatában a rendezvény 

jelentőségét hangsúlyozta. – Minden évben decemberben, az adventi időszakban rendezzük 

meg a Himnusz és Szózat szavalóversenyt, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezen költeményeket 

szavalni maga is egy ünnep. Amikor az egyesületünkben megszületett a rendezvény gondolata, 

azt tartottuk szem előtt, hogy a pedagógusok még inkább merüljenek el e két kiemelkedő vers 

tanulmányozásában, és a diákok, a felnövekvő generáció tagjai is foglalkozzanak azok 
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gondolatiságával, érzelmi világával, az értelmével, hiszen bennük van a történelmünk, a 

múltunk, a kultúránk. 

       
ORFK: több mint 8600 ezren érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. december 12. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon vasárnap 4670-en léptek be Magyarország területére, a 

román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4003-an nyilatkoztak úgy, hogy 

Ukrajnából érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn az MTI-

t. A beléptetettek közül a rendőrség 230 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 21 ember, köztük 12 gyermek érkezett vasárnap 

Budapestre az ukrajnai háború elől. 

 

Mikita: Kárpátalja több áramot fog kapni 
2022. december 11. – kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője a közösségi oldalán számolt be arról, hogy 

egyeztetett Volodimir Kudrickijjal, az Ukrenergo állami energiaszolgáltató vezérigazgatójával. 

Ennek eredményeképp a régió pótlólagosan több megawattnyi áramkapacitást kap. A 

megyevezető úgy fogalmazott, a rendkívüli áramszünetek miatt nehéz a helyzet vidékünkön, a 

lakásokat nem tudják fűteni. – Tisztában vagyunk vele, hogy minden megye számára nehéz a 

helyzet, de mi Kárpátaljáért vagyunk felelősek” – mondta Viktor Mikita. 

 

Tart a több mint harminc herszoni gyermek táborozása Sátoraljaújhelyen 
2022. december 10. – kiszo.net 

Több mint harminc, Herszonból származó gyermek táborozik az őket kísérő szülőkkel és 

pedagógusokkal Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Hotelben – tájékoztat az MTI. A táborozókat 

meglátogatta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Panyi Miklós, a Miniszterelnökség 

stratégiai államtitkára is. A kormányszóvivő a közmédiának elmondta, hogy a Rákóczi 

Szövetségnek köszönhetően olyan gyermekek és édesanyák találhatnak megnyugvást az 

adventi időszakban, akik a háború minden szörnyűségével találkoztak. Panyi Miklós elmondta, 

hogy a háború kitörésétől kezdve a kormány segíti az Ukrajnából érkezőket, kezdve az 

egészségügyi ellátástól, a szállásellátástól és a tartósan maradók foglalkoztatásának segítésétől.   

 

A harmadik gyertya is meggyulladt Beregszász adventi koszorúján 
2022. december 11. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A Közös advent keretében december 11-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

és a Beregszászi Magyar Esperesi Kerület képviselői gyújtották meg a beregszászi Kossuth 

téren felállított adventi koszorú harmadik gyertyáját. Az öröm vasárnapján összegyűlt 

beregszásziak először az Ortutay Elemér Görögkatolikus Kollégium énekkarától a Szállást 
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kereső Szűz Mária című csepei népéneket hallgathatták meg. Ezt követően Demkó Ferenc, a 

Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület helynöke szólt a jelenlévőkhöz:  

 

Több település víz alá került Kárpátalján 
2022. december 11. – karpatalja.ma 

A heves esőzések miatt több folyó is kilépett medréből Kárpátalján. Az udvarokon, az utcákon 

és a kertekben áll a víz. Helyenként akár egy métert is emelkedett a vízszint. A munkácsi járási 

Vezérszálláson (Pidpolozzj) több pincét és háztartást öntött el a víz. A szakemberek már 

dolgoznak a helyszínen, hogy kiszivattyúzzák a vizet. December 11-én a közösségi médiában 

több képet is megosztottak, hogy Huszt, Perecseny, Ungvár és Nagygejőc utcái is víz alá 

kerültek. 

 

Nagybereznánál adták át a betlehemi lángot 
2022. december 11. – karpatalja.ma 

A bécsi cserkészek eljuttatták Kárpátaljára a betlehemi lángot – közölte a mukachevo.net 

december 11-én. A lángot az Ugar–Nagyberezna határátkelőnél sikerült átadni, amit a csapi 

határőrség vezetősége és katonalelkésze vett át. „Idén különösen vártuk a betlehemi láng 

érkezését Ukrajnába. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy hozzájárulhatunk a szent 

tűz terjedéséhez államunk területén. Őszintén hisszük, hogy békét és Isten kegyelmét fogja 

hozni országunknak” – mondta Jurij Bezkosztyuk, a különítmény helyettes vezetője. 

 

Ukrán gyerekek köszönik meg az országuknak nyújtott segítséget az 

Országháznál 
2022. december 10. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Karácsonyi énekeket adnak elő Ukrajnából érkező gyerekek szombat délután az Országház 

előtt álló karácsonyfánál, hogy így köszönjék meg az országuknak, valamint az onnan érkező 

menekülteknek nyújtott segítséget – tájékoztatta az Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója 

az MTI-t. Grexa Liliána gesztusértékűnek nevezte a látogatást a két ország kapcsolatában, 

amelynek során a gyerekek az ukrán hagyományoknak megfelelően karácsonyi énekeket adnak 

elő, majd kórusuk parlamenti látogatásuk után az Országház lépcsőjén is énekel. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 9 – Kossuth Rádió 

 

Magyarország újabb humanitárius segélyt küldött Ukrajnába. A két kamionból és 

mikrobuszból álló szállítmányt Magyar Levente adta át ukrán partnereinek Kárpátalján. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára ezen kívül laptopokat és 

informatikai eszközöket vitt a kárpátaljai iskolák számára.  

 

Magyar – szerb - osztrák üzleti fórumot rendeztek csütörtökön Szabadkán a Fejér Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével. Hova, ki, mennyit fektet be – erről is szó volt 

a fórumon, és nem feltétlenül csak arról, hogy az osztrák és magyar cégek mibe invesztálnak 

Vajdaságban.  Ősszeállításunban elsőként Pásztor Bálintot, a szabadkai közgyűlés elnökét 

hallják.  

 

Két helyszínen is megemlékeztek az egykori kolozsvári lelkészről, a 125 éve született Járosi 

Andorról a kincses városban. Első nap az evangélikus egyházban elsősorban a lelkész, a 

teológus személye került előtérbe, második nap pedig a Helikon íróihoz fűződő kapcsolata okán 

a Kemény Alapítvány szervezett megemlékezést. Ezen az esten leginkább a különböző 

hagyatékokból, levéltárakból előkerült fényképek és dokumentumok bemutatásával 

világították meg Járosi Andor személyét. A szervező H. Szabó Gyulával beszélgettünk.  

 

Az anyagi nehézségek ellenére, a temesvári Heti Új Szó Baráti Körének támogatásával, 

karácsony előtt az idén is megjelenik a Mindenki kalendáriuma. Ez, a megszokott évkönyvektől 

eltérően, minden évben nagy terjedelemben tartalmaz hely- és kultúrtörténeti írásokat. Az idei 

kalendáriumról beszélt Graur János, a kiadvány szerkesztője. 

 

 

Mr. Grimaszt, Léphaft Pált, délvidéki karikaturistát a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették 

ki. A díjátadási ünnepségről számolunk be. 

 

Ma adták át a Maros Megyei Tanács legrangosabb kitüntetését az ALAE díjat. Idén a 

zeneművészet, a műszaki-  és az orvostudományok egy-egy jeles képviselője vehette át Maros 

megye elismerését. 

Mind a négy díjazott hivatása és a közösség elkötelezettje - mondta Péter Ferenc, Maros megye 

tanácsának elnöke összeállításunkban. 

 

Új játszóteret szeretnének a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális iskolája 

óvódásai. Bár az intézmény nevében a hallássérültek szerepel, mert annakidején valóban csak 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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velük foglalkoztak, mára nagyon sokféle speciális nevelési igényű kicsi jár ide. Nekik nagyon 

fontos a szabad levegőn való mozgás, az ehhez való eszközöket szeretnék beszerezni.  

  

Határok nélkül 

2022. december 10. – Kossuth Rádió 

 

Székely János erdélyi író, költő, műfordító, a 20. század második felében alkotott. Pályáját 

Kolozsváron kezdte, majd 1956-ban Marosvásárhelyen telepedett le, ahol az Igaz Szó irodalmi 

folyóirat versrovatát szerkesztette 1989-ig. Székely János 30 évvel ezelőtt, 1992-ben hunyt el. 

Az évforduló alkalmából a marosvásárhelyi nemzetközi könyvvásár különleges tárlattal, 

szerkesztői leveleiből összeállított kiállítással tisztelgett Székely János emléke előtt. A 

szerkesztői levelek a kommunizmus idején kötelező módon két példányban készültek, az egyik 

példány a szerkesztőség archívumában maradt. Így őrződtek meg a dokumentum-értékű 

írások, amelyek bepillantást nyújtanak az irodalmi élet akkori működésébe és Székely János 

író szerkesztői munkásságába - mondja Szabó Róbert Csaba író, a Látó folyóirat szerkesztője, 

a tárlat kurátora. 

 

A -né, asszonynév képzővel azt jelöljük, hogy valaki valakinek a felesége. A né szócska egy 

sorozat címe is, amelyből most már az ötödik rész is napvilágot látott, pedig eredetileg csak egy 

ószeren, ha úgy tetszik, ócskapiacon talált hagyatékot kívánt feldolgozni a ma Németországban 

élő szerző, Hajdú-Farkas Zoltán. A monarchiabeli anyag megihlette az egyébként szintén 

többnyelvű kultúrában felnőtt írót, aki legutóbbi kötetével eljut a máig is, és az idősíkok 

váltakozásával a Kárpát-medence különböző területeire és nemzetiségeihez is elkalauzol. 

 

A nyugat-európai diaszpórában élő író után, most olyan magyar származású fiatalokról 

szólunk, akik Dél-Amerikából és Észak-Macedóniából jönnek táborozni hozzánk, 

Sátoraljaújhelyre és Budapestre. A további részletekről Katona Flórát, a Rákóczi Szövetség 

kommunikációs vezetőjét kérdeztük. 

 

Egyre népszerűbb Délvidéken is a néptánc-mozgalom. Egyre több fiatal táncol, szaporodnak a 

csoportok és a versenyek is. Maguk a táncosok már arra is odafigyelnek, hogy a viselet is 

megfelelő legyen, hisz a zsűri ezt is pontozza. Az újvidéki Takács Zsuzsanna és Kiss Zsélykó a 

horgosi Szólótánc Fesztiválon bírálta a produkciókat és a viseleteket.  

 

A nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium dísztermében rendhagyó koncerten 

vehettek részt mindazok, akik kedvelik a kórusmuzsikát. Jubileumi rendezvényét tartotta az 

Emmanuel Kamarakórus, amelyet 25 éve alapított és 20 évig vezetett is Konrád Emma tanárnő. 

Az összeállításban Balázs Józsefet, a kórus elnökét halljuk elsőként. 

 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Kárpát-medence 
 

2022. december 11. – M1 

 

Kapitány Mátájsz Sarolta mézeskalács készítő, Bezdán 

 

Sok hagyomány szorosan hozzátartozik az adventi készülődéshez. Ilyen a mézeskalács is, 

amelyet tucatnyi módon díszítenek, például ilyen, hagyományos motívumokkal. A bezdáni 

Kapitány Mátájsz Sarolta gyerekkora óta érdeklődik a kézműves mesterségek iránt, a 

mézeskalács készítéssel harminc évvel ezelőtt ismerkedett meg. 

 

Kárpátaljai adventi készülődés nehéz időkben 

 

Adventi énekek csendülnek fel a badalói parókián. Itt szorgoskodik ugyanis az a református 

asszonykör, mely már közel négy esztendeje fordítja jótékonykodásra Istentől kapott erejét és 

kitartását. A több mint húsz lelkes hölgyből álló csoport minden hétfőn azért jön össze, hogy 

pelmenyit, azaz húsos derelyét készítsen, melyet ezután eladásra kínálnak. A befolyt összegből 

már több ízben sikerült a rászorulók számára különböző orvosi vizsgálatokat, műtéteket 

finanszírozniuk. 

 

185 éves a brassói Áprily Lajos Főgimnázium 

 

Hagyomány és korszerűség – ez a mottója Barcaság legnagyobb középiskolájának, a brassói 

Áprily Lajos Főgimnáziumnak. A 185 évvel ezelőtt Felfalusi Kovács Antal katolikus lelkész-

esperes által alapított iskola azzal a céllal kezdte meg tevékenységét, hogy tanulási és 

művelődési lehetőséget nyújtson a brassói magyarságnak. Ezt a célt akkor a szász kultúra 

mellett, ma pedig már a román többség szorításában kell és lehet megvalósítani. 

 

XIX. Ricsaj Népművészeti Találkozó Óbecsén 

 

Óbecse a délvidéki tömbmagyarság legdélibb bástyája. A tiszamenti település lakosságának fele 

magyar nemzetiségű, innen délre már csak szórványban élnek a magyarok. Ahogy valamennyi 

elszakított területen, úgy Délvidéken is a magyar néphagyományok, a népzenei és 

néptánckultúránk az egyik legfontosabb identitásmegtartó erő. Így vélekedik erről a Kádas 

család is, akik három gyermeket nevelnek. 

 

 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/

