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Nyomtatott és online sajtó 
 

            

Szijjártó Péter: létrejött a politikai megállapodás, gázvásárlási tárgyalások 

indulhatnak Magyarország és Katar között 
2022. december 7. – MTI, ma7.sk, Hirado.hu, Napi.hu, Metropol 

Létrejött a politikai megállapodás, amelynek értelmében vállalatközi tárgyalások indulhatnak 

a katari földgáz jövőbeli vásárlásáról az MVM és a QatarEnergy között - jelentette be Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Dohában. A minisztérium közleménye szerint 

a tárcavezető a katari energiaügyi és külügyminiszterrel folytatott egyeztetéseit követően 

leszögezte, hogy Európa súlyos energiaellátási válsággal néz szembe, ennek megoldásához 

pedig a "kifejezetten elhibázott" olaj- vagy gázársapka sem visz közelebb." A megoldás 

egyértelmű kellene, hogy legyen: minél több földgáz jut vagy jutna el az európai piacra, annál 

biztosabb és biztonságosabb lenne Európa ellátása, s annál alacsonyabb áron tudnánk 

vásárolni" - szögezte le. Az újabb források bevonását sürgetve pedig emlékeztetett, hogy Katar 

a világ harmadik legnagyobb földgáztartalékával rendelkezik, a cseppfolyósított földgáz 

(LNG) exportjában pedig a globális ranglista második helyén áll, a közel-keleti ország 

ráadásul fejlesztéseket hajt végre a kitermelés és a szállítási kapacitások terén. 

 

Békére és biztonságra vágyik a teljes magyarság 
2022. december 15. – Borsodi Attila –Magyar Nemzet 

A következő időszakban nem grandiózus beruházásokban, fejlesztésekben kell 

gondolkodnunk, hanem meg kell óvnunk az eredményeket, amelyeket együtt, közösen értünk 

el az elmúlt tizenkét évben – jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár. A politikus szerint kulcskérdés, hogy minél hamarabb véget érjen az orosz–ukrán 

háború, mert a korábbi évekre jellemző fejlődés csak akkor folytatódhat. Az év elején, 

januárban döntöttünk arról, hogy 2022-ben elindítjuk A cselekvő nemzet éve 

programsorozatot, és ennek középpontjában az eredmények megőrzése, a közös cselekvés állt 

– emlékeztetett a Magyar Nemzet megkeresésére a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára. Potápi Árpád János elmondta: amikor a döntést meghozták, még boldog 

békeidők voltak, így arra gondoltak, hogy a koronavírus-járvány után még nagyobb 

lendülettel viszik tovább a programjaikat. – Részben azért is hirdettük meg A cselekvő 

nemzet éve programot, mert készültünk az országgyűlési választásra. Úgy gondoltuk, egy 

cselekvő nemzet meg tudja mutatni, hogy folytatni szeretné a 2010-ben elindított 

nemzetpolitikát, vagy esetleg meredeken mást szeretne. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2022. december 15-i számának 6-ik 

oldalán található) 
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A betlehemi láng apró őrzői 
2022. december 15. – Ádám Rebeka Nóra – Mandiner 

Sokszor áram nélkül, a háború árnyékában készülnek a karácsonyra a ráti Szent Mihály 

Gyermekotthon lakói. Bíró Máriával, a gyermekotthon alapítójával beszélgettünk az idei 

advent rendkívüli megpróbáltatásairól. (…) „Kárpátalján minden nap lekapcsolják az áramot 

kora reggeltől késő délutánig. Sosem tudjuk, pontosan mikor kapcsolják ki és vissza. 

Készítettek egy táblázatot, de ahhoz nem lehet igazodni. Egyfolytában bizonytalanságban 

vagyunk. Van olyan, hogy csak három-négy órára nincs áram, van, hogy fél napig” – beszél 

mindennapos megpróbáltatásaikról Bíró Mária, a gyermekotthon alapítója. (…) „Nemrég 

Magyarországon jártunk egy fogadáson – amelyet a Fiatal Családosok Klubja és Novák 

Katalin köztársasági elnök szervezett számunkra -, ahol egy meglepetés adományt jelentettek 

be. Arra gyűjtenek most, hogy egy nagy közös karácsonyi ünnepet és vacsorát tarthassunk az 

egész gyermekotthonnal, illetve játszóház és budapesti kirándulás is szerepel a tervek között” 

– újságolja boldogan az alapító. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Mandiner 2022. december 15-i számának 50-ik oldalán 

olvasható). 

          
Elfogadta a parlament a jövő évi állami költségvetést 
2022. december 14 - Maszol.ro 

Tekintettel a jelenlegi nemzetközi gazdasági és politikai körülményekre, összességében 

elmondható, hogy előremutató állami költségvetést fogadott el ma a parlament együttes 

plénuma” – fejtette ki Miklós Zoltán, az RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője. Az 

RMDSZ alapvető célkitűzése a költségvetés kidolgozásának folyamatában a kiszolgáltatott 

energiafogyasztók védelme és a családok támogatása volt, illetve az, hogy az önkormányzatok 

megkaphassák a működésükhöz szükséges pénzforrásokat. „Egy önkormányzat csak akkor 

tud fejlődni és tudja biztosítani a jóléti társadalmat, ha az állam megteremti a szükséges 

pénzkeretet a működésükre. Bár az önkormányzatoknak járó idei költségvetés, tekintettel a 

gazdasági és geopolitikai helyzetre a tavalyihoz viszonyítva karcsúsított, az RMDSZ a 

parlamenti vitákon is azt szorgalmazta, hogy az önkormányzatoknak visszaosztott összegek 

emelkedjenek” – mondta Miklós. 

 

Kulturális intézmények támogatásáról döntött a kormány 
2022. december 14 - Maszol.ro 

A szerdai kormányülésen 66, önkormányzati alárendeltségben működő színháznak, 

operának, bábszínháznak és filharmóniának szavaztak meg állami finanszírozást a kabinet 

tagjai. „A helyi jövedelemadóból begyűlt összegek két százalékát fordítja a fejlesztési 

minisztérium önkormányzati alárendeltségben működő előadó-művészeti intézmények 

finanszírozására. Az ehhez szükséges törvényes keretet az RMDSZ kezdeményezésére fogadta 

el a parlament, ezzel a lehetőséggel élve a szaktárca javaslatára döntött ma a kormány a 
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https://maszol.ro/belfold/Cikkelyenkent-elfogadta-a-parlament-a-jovo-evi-allami-koltsegvetes-tervezetet
https://maszol.ro/belfold/Kulturalis-intezmenyek-tamogatasarol-a-dontott-a-kormany
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támogatásról” – nyilatkozta Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter. A tárcavezető 

elmondta: az RMDSZ kormányzati szerepvállalása óta összesen 536 millió lej finanszírozást 

biztosítottak azoknak a kulturális előadó-művészeti intézményeknek, amelyek nem kapnak 

egyébként állami finanszírozást. 

 

„Társkeresőben” a Sütő András-szobor – Tizenhárom év alatt sem tudták 

végrehajtani a vásárhelyi tanács határozatát 
2022. december 14 - Krónika  

Több oka van annak, hogy a marosvásárhelyi városháza idestova tizenhárom éve nem tesz 

eleget annak az önkormányzati határozatnak, amely a 2006-ban elhunyt Sütő András író 

szobrának felállításáról rendelkezik. Mindezt Frunda Csenge, a városi képviselő-testületének 

RMDSZ-es frakcióvezetője jelentette ki a Krónikának. Az egyik ok az, hogy Sütő András alakja 

mellé még nem sikerült hozzá méltó román társat találni. Az etnikailag szinte fele-fele arányú 

városban ugyanis bevett szokás, hogy az emlékműveket párban állítják: amennyiben az egyik 

etnikum szobrot emelne egy soraiból származó személyiségnek, a másik nemzetiség is igényt 

formálhat egy hasonló alkotásra. Kezdetekben Sütőnek is volt „társa”, csakhogy a 

tanácsülésen az RMDSZ által is elfogadott Ştefan Guşă tábornok utólag „kibukott” a 

párosításból. Elsőként a Krónika tette fel a kérdést, miért kell egy olyan katonai 

parancsnoknak emléket állítani, aki 1989 decemberében Temesváron a tömegbe lövetett.  

 

Új elnököt választott az RMKT, cél a területi szervezetek megerősítése, a 

szakmai programok kibővítése 
2022. december 14 - Krónika 

„Az RMKT egy jó szervezet – az az álmom, hogy nagyszerű legyen” – idézi a Romániai 

Magyar Közgazdász Társaság frissen megválasztott elnökét a szervezet közleménye. 

December 10-én tisztújító közgyűlést tartottak, ahol a küldöttek a kolozsvári Nagy Károlynak 

szavaztak bizalmat a következő két évre. A közgyűlésen az országos szervezet területi 

képviselői vettek részt, Gyerkó László leköszönő elnök beszámolója után bemutatkoztak a 

jelöltek. Két elnökjelölt, Gergely László Zoltán, a szervezet korábbi alelnöke, a csíkszeredai 

fiók elnöke és Nagy Károly bemutatkozója után a küldöttgyűlés titkos szavazással választott. 

A szavazás eredményeként Nagy Károly lett az RMKT új országos elnöke. Az RMKT a 

romániai magyarság gazdasági megerősödését és fejlődését folyamatosan támogató, 

meghatározó szakmai szervezet, mely fő feladata gazdasági jellegű konferenciák és 

szemináriumok, szakmai előadások és kerekasztalok szervezése. 

 

A Mária téri református palotánál kezdődik a temesvári megemlékezések sora 
2022. december 14 - Maszol.ro, Nyugati Jelen  

Ez évben is tartanak megemlékezést Temesváron az 1989-es antikommunista népfölkelés és 

rendszerváltó forradalom kitörésének évfordulóján és eredeti helyszínén. A Mária téri 

református templomnál december 15-én, csütörtökön 16 órakor főhajtás és koszorúzás lesz 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/btarskeresobenr-a-suto-andras-szobor-n-tizenharom-ev-alatt-sem-tudtak-vegrehajtani-a-kepviselo-testulet-hatarozatat-vasarhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/btarskeresobenr-a-suto-andras-szobor-n-tizenharom-ev-alatt-sem-tudtak-vegrehajtani-a-kepviselo-testulet-hatarozatat-vasarhelyen
https://kronikaonline.ro/gazdasag/uj-elnokot-valasztott-az-rmkt-celja-a-teruleti-szervezeteket-segitse-a-megerosodesben-es-a-szakmai-programok-kibovitese
https://kronikaonline.ro/gazdasag/uj-elnokot-valasztott-az-rmkt-celja-a-teruleti-szervezeteket-segitse-a-megerosodesben-es-a-szakmai-programok-kibovitese
https://maszol.ro/belfold/A-Maria-teri-reformatus-palotanal-kezdodik-a-temesvari-megemlekezesek-sora
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Tőkés László volt temesvári lelkipásztor részvételével. 16.30 órától fórumra kerül sor az 

Újvárossy Ernő gyülekezeti teremben, Visszatekintés a kezdetekhez címmel. Előadók: Tőkés 

László püspök, EMNT-elnök (Nagyvárad), Gabriel Andreescu politológus, egyetemi tanár 

(Bukarest), Lönhárt Tamás történész, egyetemi docens (Kolozsvár), Florian Mihalcea 

publicista, a Temesvár Társaság elnöke (Temesvár), Kincses Előd ügyvéd, közíró, jogvédő 

(Marosvásárhely). Moderál Szilágyi Zsolt politológus, az Európai Lelkiismeret és Emlékezet 

Platform vezetőségi tagja. 

 

Megalakult az Erdélyi Magyar Szövetség nagyváradi szervezete 
2022. december 14 - Bihari Napló  

A nagyváradi városháza Rimler Károly termében tartotta alakuló gyűlését december 

kilencedikén az Erdélyi Magyar Szövetség nagyváradi szervezete, elnöknek Moldován Gellért 

Lajos teológust, tanárt választották. Habinyák István, az Erdélyi Magyar Szövetség Bihar 

megyei megbízottja az eseményen úgy fogalmazott: "Szem előtt kell tartani, hogy a 

nagyváradi magyarság legfontosabb közéleti feladata visszaszerezni a város vezetésében az 

alpolgármesteri helyet, hiszen ez a pozíció elengedhetetlen ahhoz, hogy a kultúra, az oktatási 

intézményeink, a nyelvhasználat területén valamennyi érdekünket érvényesíteni tudjuk. 

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ezt a feladatot jelen körülmények között szinte 

bizonyosan csupán a Néppárt és az MPP egyesülésével létrejött EMSZ tudja sikerre vinni, 

hiszen az előző választások óta semmi sem változott, és csupán a Néppárt volt képes a várost 

vezető liberálisokkal megőrizni az ehhez szükséges párbeszédet."  

         
József Atya különleges története – Indiából a Felvidékre, a nagyvilágból a 

lelkekhez 
2022. December 15 – Veczán Zoltán – Mandiner 

Dél-Indiában született, tudományos pályára készült hazájában és Amerikában, de végül Isten 

hívására a ferencesek közé állt, ők pedig felvidéki magyar hívők közé küldték. A Komárom 

melletti Csicsón élő Ferenc atya mesél fordulatokban bővelkedő életéről – magyarul. „A 

halállal előbb vagy utóbb mind szembesülünk, de a halál csupán átmenet (pontosvessző) 

átmenet a mennyországba” – szól a prédikáció, és a november eleji mise különleges 

hangulata átjárja a helyiséget. Nem hétköznapi istentisztelet ez: a hívek – vannak vagy 

harmincan – egytől egyig idős, hetven fölötti emberek, nem igen járnak már saját lábon 

templomba, hát az egyház jön el hozzájuk. De buzgalmuk töretlen, java részük hűségesen 

ismétli a liturgikus szöveget. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Mandiner 2022. december 15-i számának 57-ik oldalán 

olvasható) 
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A kormány Marek Mihályt nevezte ki a Komáromi Járási Hivatal elöljárójává 
2022. december 14. – ma7.sk  

A kabinet december 14-i döntése értelmében a Komáromi Járási Hivatal új elöljárója Marek 

Mihály lesz. Az új elöljáró december 15-én, csütörtökön foglalja el a posztját, amelyen az 

október 29-i helyhatósági választáson Dunamocs község régi-új polgármesterévé választott 

Banai Tóth Pált váltja. „A Komáromi Járási Hivatal elöljárói posztjára két évvel ezelőtt kiírt 

pályázatra jelentkeztem, amelyet akkor Banai Tóth Pál nyert meg. Mivel ő ezentúl Dunamocs 

polgármestereként kíván dolgozni, december 9-én a belügyminisztérium illetékesei telefonon 

meghívtak a pozsonyi hivatalukba egy személyes megbeszélésre, aminek december 12-én, 

hétfőn tudtam eleget tenni. A találkozón a két évvel ezelőtti életrajzomat láttam az 

asztalukon. Egyébként előzőleg a tárcának írásban jeleztem a Komáromi Járási Hivatalban 

halmozódó problémákat, amelyek lehetséges megoldását is vázoltam, és kértem. Egyebek 

mellett a munkakörömből kifolyólag azt is, hogy a hivatal 8 osztálya közül a legnagyobb, a 

Kataszteri Hivatal május óta személyi gondokkal küzd, vagyis azt az élén egymást váltó, 

megbízott vezetők tessék-lássék módon irányítják. 

 

Hagyományosan Léván zárult a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási 

ösztöndíjprogramja 
2022. december 14. – felvidek.ma  

A Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjprogram ünnepélyes átadására annak utolsó 

felvidéki állomásaként a hagyományokat követve a lévai Juhász Gyula Alapiskolában került 

sor. A szórványban lévő magyar tanintézmény tizenhat elsős tanulója kapta meg az 

ösztöndíjat. Az elmúlt hónapokban a Rákóczi Szövetség Felvidék-szerte több mint 3200 

elsősnek adta át az ösztöndíjat, ezzel is köszönetet mondva a szülőknek, hogy gyermekeiket 

magyar iskolába íratták. A december 13-ai esemény a tanintézmény alsó tagozatosainak 

hagyományőrző játékával vette kezdetét. A gyerkőcök Luca napja alkalmából a lucázás 

hagyományát mutatták be. Mint köszöntőjében Lőrincz Katalin, a Juhász Gyula Alapiskola 

igazgatója kifejtette: „Tudjuk, hogy a magyar nemzet túlélése az anyanyelv, a kultúra és a 

hagyomány megőrzésén és továbbadásán múlik, ezt vállalta fel az iskolánk.” Hozzátette, a 

megmaradásunk záloga az iskola, mely erős bástyaként áll a szórványvidéken. 

 

Gárdonyi emlékverseny az Ung-vidéken 
2022. december 14. – felvidek.ma  

2022-ben Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulójára emlékezünk. Az emlékévbe Ung-vidék 

is bekapcsolódott, a Nagykapos és Vidéke Társulás az év során több rendezvényt is szervezett 

a Gárdonyi-emlékév jegyében. Ezek egyike volt a december 13-án megvalósított vetélkedő, 

melyet a nagyszelmenci Dobó István Alapiskolával közösen hirdetett meg a bodrogközi és 

Ung-vidéki alapiskolák felső tagozatos tanulói számára. A vetélkedő Gárdonyi Géza életútját, 

továbbá fő művét, az Egri csillagokat tárta játékos formában a résztvevők elé azzal a céllal, 

hogy a gyerekek tanuljanak az adott korról, minél többet megtudjanak Gárdonyi Gézáról és 

magukénak érezzék a  műveit. A verseny helyszíne szimbolikus jelentőséggel bírt, az Egri 
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https://ma7.sk/tajaink/a-kormany-marek-mihalyt-nevezte-ki-a-komaromi-jarasi-hivatal-eloljarojava-0
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csillagok fő alakjáról, (egyben az Ung-vidék legnagyobb történelmi személyiségéről) Dobó 

Istvánról elnevezett alapiskolában zajlott a verseny, Nagyszelmencen. A versenybe a két 

régióból 5 csapat kapcsolódott be: Szomotor, Boly, Királyhelmec, Bodrogszerdahely és 

Nagyszelmenc alapiskolái képviseltették magukat. 

        
Megmaradnak a határon túli magyaroknak folyósított eddigi anyaországi 

támogatások 
2022. december 14. – Vajma.info 

Eseménydús lesz az új Magyar Nemzeti Tanács munkájának kezdete. A pénteki alakuló ülés 

után a jövő héten is a különböző tisztségviselők megválasztása lesz napirenden, majd még az 

év vége előtt döntenek a munkatervről és a költségvetésről. Erről a Szabadkai Magyar Rádió 

vendégeként beszélt Pásztor István, a VMSZ elnöke. Azok az anyaországi támogatások 

biztosan megmaradnak, amelyek a létező intézményrendszer működtetéséhez szükségesek – 

mondta a politikus, akit a szerb-magyar határ menti migránshelyzetről is kérdeztek. Pásztor 

István megelégedéssel nyugtázta, hogy végre megegyeztek a Magyarországnak járó uniós 

forrásokról, mert szerinte ettől is függ a magyar költségvetési mozgástér, ami pedig hatással 

van arra, hogy milyen és mekkora támogatásokra számíthatunk az anyaországtól. A Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke az SZMR Napindítójában azt mondta, az az ígéret hangzott el, hogy 

megmaradnak a határon túli magyaroknak folyósított eddigi támogatások, ez pedig szerinte 

azt jelenti, hogy biztosított marad a már kialakított intézményrendszer működtetésének 

feltételrendszere. 

 

Gyöngyszemeket nézett a titkár 
2022. december 14. – Magyarszo.rs 

Magyarkanizsán tett látogatást a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 

Kisebbségi – Nemzeti Közösségi titkár, Szakállas Zsolt a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti 

Intézményben. Látogatásának apropója a támogatási juttatásokból kivitelezett munkálatok 

megtekintése volt. A magyarkanizsai óvodákban jelenleg is számtalan esemény zajlik, és 

minden adandó alkalmat megragadnak, hogy akár pályázatok útján is, de a gyermekek 

kényelmét és fejlődését szolgálják, segítsék. Mindezt úgy teszik, hogy figyelmüket a 

gyermekközpontú oktatásra helyezik. Egy hete zajlott egy hagyományőrzést megcélzó 

pályázat lebonyolítása, amikor a gyermekek és a szülők is az óvónők irányításával úgy 

készültek a karácsonyi ünnepkörre, hogy észrevétlenül tanultak, és továbbörökítették 

hagyományainkat. 

 

Pénteken nyílt nap lesz a szabadkai Kosztolányi gimiben 
2022. december 7. – PannonRTV.com 

Pénteken nyílt napot tartanak a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnáziumban. Ezen a napon 10 és 12 óra között bárki ellátogathat az intézménybe, az 
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általános iskolások 7-ik és 8-ik osztályosai még az órákra is beülhetnek, amíg szüleikkel külön 

foglalkoznak, és elmesélik nekik, mi vár rájuk, ha ezt a gimnáziumot választják csemetéik. Az 

intézmény igazgatója a Közügyek című műsorunkban elmondta, követik a végzős diákjaik 

eredményeit az egyetemeken és a főiskolákon, büszkék arra, hogy tanulóik ott is rendkívüli 

módon helytállnak. 

        
ORFK: több mint 9400-an érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. december 15. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5398-an léptek be szerdán Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül 4005-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 157 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 

napig érvényes. Vonattal szerdán 26 ember, köztük 5 gyermek érkezett Budapestre az 

ukrajnai háború elől - tudatta az ORFK. 

 

Az ukrán hatóságok ismét az ortodox egyházaknál tartottak házkutatást 

Kárpátalján 
2022. december 14. – karpatalja.ma 

Házkutatást tartott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a moszkvai patriarkátushoz tartozó 

ukrán ortodox egyház két ungvári templomában szerda reggel – közölte Vanda Miljo, a 

szolgálat megyei osztályának szóvivője a Szuszpilne ukrán köztelevízió megkeresésére. Az 

ukrán titkosszolgálat hivatalos tájékoztatás szerint a nyugat-ukrajnai Csernyivec, Rivne, 

Voliny, Mikolajiv, Szumi, Lemberg, Zsitomir és Herszon régiókban, valamint Kárpátalján 

végrehajtott műveletek az orosz titkosszolgálat szabotázstevékenysége elleni intézkedések 

részét képezték. Az SZBU az utóbbi hetekben már számos egyházi épületet ellenőrzött 

országszerte. 

 

22 éves katona a háború újabb áldozata 
2022. december 14. – karpatalja.ma 

Harc közben vesztette életét Illja Kuhij, a donyeck megyei Szoledar település közelében. A 

hírt az Ökörmezői kistérség vezetője tudatta. A 22 éves katona a háború első napjától, február 

24-től a 128-as kárpátaljai hegyi dandárban teljesített szolgálatot. Édesanyja, fiútestvére és 

kishúga gyászolja. Édesapja jelenleg is a fronton harcol. 

 

Korábban kezdődik a téli szünet a Munkácsi kistérség iskoláiban 
2022. december 14. – karpatalja.ma 

A korábbi évekhez képest idén korábban, már december 19-én elkezdődik a téli vakáció a 

Munkácsi kistérség tanintézményeiben. A Munkácsi Városi Tanács tájékoztatása szerint a 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/tobb-mint-9400-an-erkeztek-ukrajnabol-szerdan-magyarorszagra/
https://kiszo.net/2022/12/14/az-ukran-hatosagok-ismet-az-ortodox-egyhazaknal-tartottak-hazkutatast-karpataljan/
https://kiszo.net/2022/12/14/az-ukran-hatosagok-ismet-az-ortodox-egyhazaknal-tartottak-hazkutatast-karpataljan/
https://karpatalja.ma/haboru/22-eves-katona-a-haboru-ujabb-aldozata/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/korabban-kezdodik-a-teli-szunet-a-munkacsi-kisterseg-iskolaiban/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. december 15. 

. 

 

vakáció egészen február 15-ig tart majd. Míg októberben csupán egy hónapos szünettel 

számolt a városi tanács, december 24-től január 22-ig, addig a jelenlegi helyzetben inkább 

meghosszabbították azt. Január 2-a és 13-a között ideiglenesen zárva tartanak majd az 

óvodák is. 

 

Az új év kezdetén jelentik be az újabb mozgósítást a harctéri veszteségek 

pótlására – Maljar 
2022. december 14. – karpat.in.ua, kiszo.net, karpatalja.ma 

Az ukrán fegyveres erőkben szükségessé vált a veszteségek pótlása és a sebesült katonák 

helyettesítése, ezért a tervek szerint már a jövő év elején nyilvánosan bejelentik az új 

mozgósítási hullámot – közölte szerdán Hanna Maljar helyettes védelmi miniszter egy 

televíziós interjúban, adta hírül az rbc.ua hírportál. A jelentés szerint Maljar a TSZN 

tévécsatornának nyilatkozva jelezte, hogy a fegyveres erőkben le kell váltania azokat a 

katonákat is, akik a háború kezdete óta védik a hazát. 

 

Tájrezervátumot hozhatnak létre Kárpátalján 
2022. december 14. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Megyei Tanács tájrezervátum létrehozásáról fog döntést hozni december 15-én. 

Erről Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója adott hírt. A kormányzó szerint a megyei tanács 

elnökségi ülésén a képviselők egyhangúan támogatták a kezdeményezést. A kérdésben 

csütörtökön fognak dönteni. A tervek szerint Bereg Kárpátaljai tenger néven egy 90 hektáros 

területen hozzák létre az objektumot. A kormányzó bízik abban, hogy a testület többsége a 

tájrezervátum mellett fog dönteni. 

 
Marác Községi MNÖK: továbbra is Vugrinec Zsuzsi a testület élén 
2022. december 14. – Nepujsag.net 

Hétfő este a pártosfalvi magyar nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségében megtartotta 

alakuló ülését Marác Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa, melynek élére 

a korábbi elnököt, Vugrinec Zsuzsit választották újra, az alelnök Horvat Atila lett. A 

nemzetiségi tanácsba kiírt választások eredményéről Rituper Ludvik, a Községi Választási 

Különbizottság elnöke számolt be. A község öt nemzetiségileg vegyesen lakott kétnyelvű 

településén a következő tagok kaptak mandátumi megbízást: Csekefáról Puhan Anton, 

Szentlászlóról Horvat Atila és Bogdan Attila, Kisfaluból Šušlek Bojan, Pártosfalváról Sabotin 

Ladislav és Rumič Biserka, Szerdahelyről pedig Vugrinec Alen. Marác Község Tanácsába 

külön státuszú magyar képviselőként Vugrinec Zsuzsi és Šušlek Bojan került. Mivel Šušlek 

Bojan egy személyben két posztot nem tölthet be, ezért az ülésen nemzetiségi önkormányzati 

tagságáról lemondott, és külön státuszú tagként fogja képviselni a magyar önkormányzatot a 

községi tanácsban. 
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Megalakult a Hodosi MNÖK, Roman Silvija marad az elnök 
2022. december 14. – Nepujsag.ne 

December 12-én megalakult a Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 

(MNÖK) Tanácsa, az öttagú testület Roman Silviját választotta elnöknek, míg Könye Erikát 

alelnöknek. Az ülést megnyitó eddigi elnök, Roman Silvija átadta a szót a választási bizottság 

elnökének, Bočkorec Dušannak, aki részletesen beszámolt a választásokról, kiemelte a mind 

községi, mind a magyar önkormányzati szinten igencsak magas, 70 százalék feletti választási 

részvételt. A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsába zárt listán 

Roman Silvija, Gaál Ottó, Roman Gabriella, Könye Erika és Tamasko Denis került. Ezután az 

elnöklő Roman Silvija a közben megalakított mandátumvizsgáló bizottságot megkérte, 

vizsgálják meg a jelenlévők kiválasztási elismervényeit, majd egyhangú szavazással meg is 

alakult a Hodos Községi MNÖK Tanácsa, amely Roman Silviját választotta meg elnökének, 

Könye Erikát pedig alelnökének. 

 

Sal Községi MNÖK: ismét Orban Dušan kapott bizalmat 
2022. december 14. – Nepujsag.net 

A Sal Községi Magyar Nemzetiségi Önkormányzati Közösség Tanácsa pénteki alakuló ülésén 

az új mandátumra is Orban Dušannak szavazott bizalmat az elnöki posztra, az alelnök 

Kranjec Josip lett.  Nem volt teljes létszámú az új tanács első ülése, egy tag igazolta távollétét. 

Az ülés elején a választási bizottság elnöke, Ritonja Špilak Andreja adott tájékoztatót: a helyi 

nemzetiségi választáson több mint 80 százalékos volt a részvételi arány, és a hét 

képviselőjelöltből öten jutottak be a tanácsba. Az új testület a következő felállásban veti bele 

magát a 2022–2026-os munkába: Orban Dušan, Šebők Renáta, Kalamar Franc, Kranjec 

Josip és Sebők Gregor. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 14. – Kossuth Rádió 

 

Az ukrán parlament új törvényt fogadott el kedden a nemzeti kisebbségekről, hatályon kívül 

helyezve a korábbit. A törvény garantálja Ukrajna állampolgárainak az alkotmányban 

meghatározott társadalmi, gazdasági, kulturális és nyelvi jogokat, illetve szabadságjogokat, 

tekintet nélkül arra, hogy milyen etnikai származásúak, nemzeti kisebbségekhez tartoznak-e, 

vagy sem. És még mielőtt azt mondanánk, hogy na lám…,  jusson eszünkbe, hogy a 2018-ban 

M
u

ra
vi

d
é

k
  

https://nepujsag.net/nemzetiseg/13483-megalakult-a-hodosi-mn%C3%B6k,-roman-silvija-marad-az-eln%C3%B6k.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13484-ism%C3%A9t-orban-du%C5%A1an-kapott-bizalmat.html
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. december 15. 

. 

 

elfogadott oktatási törvény, és a 2019-ben elfogadott nyelvtörvény kisebbségi jogokat sértő 

passzusai érvényben vannak. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnöke erre utal, amikor azt mondja, hogy az új jogszabály visszalépés az előzőhöz képest. 

Részletek Iváncsik Attilától. 

 

20. alkalommal rendezték meg a MIÉRT Akadémiát. A Múltból a jövőbe! Gazdaságról. 

Generációkról. Európáról címmel, megrendezett konferencián előadást tartott Kelemen 

Hunor az RMDSZ elnöke, a román kormány miniszterelnök-helyettese. Ionescu Nikolett 

arról kérdezte Kelemen Hunort, hogy milyen jövőképet tud felmutatni azoknak a fiataloknak, 

akik politikai szerepvállalásra készülnek.  

 

A Petőfi Sándor Programban, ebben az évben a Vajdaságba három ösztöndíjas érkezet. Az 

egyik helyszínen, Dél-Bánátban egy beregszászi fiatal, Vaskeba Hajnalka erősíti a közösséget, 

aki négy településen áll helyt. Kónya-Kovács Otília beszélgetett vele.  

 

Minden, ami magyar – ezzel a mottóval jött létre évekkel ezelőtt a temesváros.ro honlap és az 

azonos nevű facebook-csoport. Működtetője, az Integratio Alapítvány decemberi,  évzáró 

találkozóján  bemutatkozott a portál új szerkesztője is. Ott készült Lehőcz László 

összeállítása. 

 

Jouao és Henryco Brazíliából, Liza Ausztráliából, György Argentínából. Csak néhányan azok 

közül, akik a Rákóczi Szövetség adventi diaszpóra programjára érkeztek.  Az idei 10 napos 

magyarországi tartózkodás elsősorban a Dél-Amerikában élő magyaroknak jelent lehetőséget 

arra, hogy megismerjék azt az óhazát, ahonnan őseik származnak. A résztvevők három napot 

töltenek a fővárosban, majd a vidéki Magyarországgal és az adventi magyar hagyományokkal 

ismerkednek Sátoraljaújhelyen. A Budai Várban tett sétájukra elkísérte őket Bereki Anikó. 

Összeállításában elsőként Lőrinc Brigittát, a Rákóczi Szövetség munkatársát halljuk a további 

részletekről. 

 

A Pozsonyi Református Egyházmegye 1200 darab cipősdobozt állított össze a Kárpátalján, 

nehéz körülmények között élő gyermekeknek.  A Magyar Református Szeretetszolgálat a 

napokban juttatta el az adományokat Kárpátaljára. 

 

 

Ragyogó napsütésben, és langy melegben csendültek fel hétvégén a karácsonyi dalok a 

barcasági Négyfaluban. Mire a kétnapos karácsonyi vásár után elvonultak a kézművesek, 

árusok és fellépők, a hópelyhek is megjelentek. A sokak szerint jól megszervezett rendezvényt 

még az égiek is segítették - mondták a helybeliek. Veres Emese-Gyöngyvér Sipos Emesét, a 

Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub elnökét kérdezte. 


