
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. december 16. 

. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

      

Novák Katalin: amikor a magyar-szerb határt védjük, Európát is védjük 
2022. december 15. – MTI, MagyarNemzet, Mandiner, Kormany.hu, 24.hu, ORIGO 

Amikor a magyar-szerb határt védjük, Európát is védjük, közösen - jelentette ki Novák 

Katalin köztársasági elnök csütörtökön Kelebián a déli határzárnál. A magyar államfő 

Aleksandar Vucic szerb elnökkel és Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnökkel, 

elnökjelölttel közös határlátogatása utáni sajtótájékoztatójukon azt mondta, a határ a 

szuverenitás szimbóluma és "garantálja, hogy meg tudjuk őrizni biztonságunkat". 

Kijelentette, ahhoz, hogy Európa hosszú távon is a béke szigete maradhasson, különbséget 

kell tenni illegális bevándorló és menekült között. Magyarország minden segítséget megad az 

Ukrajnából érkező menekülteknek. A háború kezdete óta több mint egymillióan érkeztek - 

közölte az államfő. Novák Katalin hangsúlyozta: az illegális bevándorlással szemben 

Magyarország az első perctől a leghatározottabban fellép. A migrációs nyomás fokozódik, 

idén a tavalyinál kétszer többen, 261 ezren próbáltak illegálisan bejutni Magyarországra - 

mondta. Kitért arra, hogy egyre több az embercsempész, és egyre agresszívebbek azok, akik 

illegálisan akarják átlépni a határt. Mindennaposak a határt védőket érő támadások. 

 

Bírálják a napokban elfogadott ukrán kisebbségi törvényt a kárpátaljai 

magyarság érdekvédelmi szervezetei 
2022. december 15. – MTI, Hirado.hu, MagyarNemzet,  

Közös nyilatkozatban bírálja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló új 

törvényt. A közös nyilatkozat rámutat, hogy a törvényalkotók teljes egészében figyelmen kívül 

hagyták a magyar és más kisebbségi szervezetek által korábban megfogalmazott konstruktív 

javaslatokat. A törvény nem csupán megerősíti az oktatási és nyelvtörvényben korábban 

kodifikált jogszűkítéseket, de újabbakat is bevezet, "nem garantálja a kompakt nemzetiségi 

letelepedési térségek megőrzését, illetve a nemzetiségi szimbólumok használatát sem" - áll a 

nyilatkozatban. A közös nyilatkozat szerint az új jogszabály "a kisebbségi jogokat kizárólag a 

kisebbségekhez tartozó személyek egyénileg gyakorolható jogaként értelmezi", megfosztva 

ezzel őket (közösségeiket, szervezeteiket) az intézményesen gyakorolható politikai, oktatási, 

nyelvi jogok érvényesítésétől, s így saját sorsuk befolyásolásának lehetőségétől is. A 

kárpátaljai magyarság két mérvadó érdekvédelmi szervezete szerint a törvény jelenlegi 

formájában nem alkalmas arra, hogy Ukrajna jogalkotásában megfelelő eszközül szolgáljon 

az alkotmány rendelkezéseinek, illetve az ország nemzetközi jogi kötelezettségeinek 

végrehajtásához a nemzeti kisebbségek jogainak védelme tekintetében. 
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Szövetség: Eljött a választások ideje 
2022. december 15. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

A Szövetség szerint Szlovákiában mielőbb ki kell írni a választásokat. „Eduard Heger 

kormánya már rég elveszítette a választók bizalmát, ma pedig a parlament is megvonta tőle a 

bizalmat. A bizalmatlansági szavazás véget vetett az inkompetens kormányzásnak és a 

szeptember óta tartó koalíciós káosznak" - olvasható a Szövetség sajtónyilatkozatában a 

parlamenti szavazás után. A Szövetség párt ismét felszólítja az illetékeseket, hogy találják meg 

a legoptimálisabb és leggyorsabb megoldást az előrehozott választások kiírására. „Ebben a 

helyzetben Szlovákiának olyan megoldásra van szüksége, amely a Szlovákia jövőjéről való 

döntés jogát visszaadja a választóknak. Eljött az új választások ideje" - zárul a magyar párt 

nyilatkozata. 

         
Tőkés László a romániai forradalom évfordulóján köszönte meg a 

temesváriaknak, hogy kiálltak mellette 
2022. december 15. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Háláját fejezte ki Tőkés László a temesváriaknak a romániai kommunista diktatúrát 

megdöntő 1989-es forradalom kezdetének 33. évfordulóján tartott temesvári 

sajtótájékoztatón, hogy amikor hívta őket, összegyűltek körülötte, és azért is, hogy amikor a 

biztonságukat féltve elküldte őket, ott maradtak. A lelkész azokra a vádakra reagált, amelyek 

szerint nem vállalta a felkelés szellemét 1989. december 16-án, hiszen többször is hazaküldte 

a református parókia előtt tüntető tömeget. Elmondta: nagy elégtétel volt számára látni a 

szolidaritástüntetést, amely a személye és a temesvári református gyülekezet mellett 

kialakult. Ugyanakkor felelősséget is érzett az összegyűlt emberekért, nem szerette volna 

bajba sodorni őket, féltette az életüket, a biztonságukat. Ott állt előtte Újvárossy Ernő 

munkatársának példája, aki máig tisztázatlan körülmények között tűnt el 1989 

szeptemberében, majd a holttestét két nappal később egy Temesvár melletti erdőben találták 

meg. Hozzátette: arra nem számított, hogy a tiltakozásuk megdönti a Ceausescu-diktatúrát. 

Ezért küldte haza a tiltakozókat. „A felelősség az én vállamon volt, hiszen én hívtam ide a 

híveimet. (.) Ennek a felelősségnek a tudatában, látván, hogy nem tudom már ellenőrizni a 

tömegnek a megnyilvánulásait, kértem, hogy menjenek haza” – jelentette ki. 

 

Megnyílt az új borszéki gyógyfürdő 
2022. december 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tizenkét évnyi megfeszített munka után végre elérkezett a sokak által várt pillanat: 

megnyitotta kapuit a borszéki FONTANA Gyógyfürdő. Több százan vettek részt a létesítmény 

avatóján, a jelenlevők pedig a fürdőt is meglátogathatták. „A FONTANA Gyógyfürdő 

megépítése és üzembe helyezése nem egy tündérmese. Kudarcokkal és csalódásokkal teli 

időszakról szól ez, melynek során egy dologban soha nem szenvedtünk hiányt: a reményben, 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-a-romaniai-forradalom-evfordulojan-koszonte-meg-a-temesvariaknak-hogy-kialltak-mellette
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-a-romaniai-forradalom-evfordulojan-koszonte-meg-a-temesvariaknak-hogy-kialltak-mellette
https://maszol.ro/belfold/Megnyilt-az-uj-borszeki-gyogyfurdo
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hogy a sok évvel ezelőtt megfogalmazott álom minden nehézség dacára megvalósul” – 

fogalmazott Mik József. Borszék polgármestere az építkezés történetét is ismertette, kiemelte: 

nem lehetett a turizmus fellendítéséről beszélni Borszéken a kezelőbázis újraindítása nélkül. 

Ezért született az a döntés, hogy a városháza jelentős energiát és erőforrást fektet a 

turizmusba. 

 

Pénteken Kolozsváron ülésezik az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa 
2022. december 15. – maszol.ro 

Az RMDSZ miniparlamentjének is nevezett Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) december 

16-én, pénteken Kolozsváron tartja soros ülését a Kreatív Iparágak Regionális Kiválósági 

Központjában (CREIC). A 12 órakor kezdődő tanácskozáson politikai tájékoztatót tart 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a napirenden továbbá a szokásos politikai vita szerepel. 

 

Kelemen Hunor: Marcel Ciolacuval lezártuk Csoma Botond parlamenti 

felszólalásának témáját 
2022. december 15. – Bihari Napló, maszol.ro 

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes csütörtökön azt nyilatkozta, hogy Marcel Ciolacu 

PSD-elnökkel "”ezárták" Csoma Botond december 1-jével kapcsolatos parlamenti 

felszólalásának témáját. Az RMDSZ elnöke rámutatott, nem sokkal december 1-je után volt 

egy rövid beszélgetése Marcel Ciolacuval, amelyen mindketten ismertették a véleményüket a 

szövetség képviselőházi frakcióvezetőjének a román nemzeti ünnep alkalmából tartott 

parlamenti felszólalásával kapcsolatban, és ezzel le is zárták a témát. Kelemen kifejtette, 

meglátása szerint Csoma beszéde „korrekt" volt, és számos román értelmiségi - főleg erdélyi 

történészek, egyetemi tanárok - megerősítették, hogy nem volt sértő az RMDSZ-es 

törvényhozó felszólalása. Kelemen Hunor hozzátette, várja „a pillanatot, amikor a románok 

úgy ünneplik majd december 1-jét, hogy közben nem haragszanak a magyarokra". „Nem a 

magyarok jelentik Románia problémáját" - szögezte le. 

         
Sólymos: Matovič távozása már nem jelentene megoldást 
2022. december 15. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

Már nem jelent megoldást Igor Matovič (OĽANO) pénzügyminiszter távozása, vagy 

másképpen mondva a kormány átalakítása – jelentette ki Sólymos László, a Szövetség-

Aliancia Országos Tanácsának elnöke, volt környezetvédelmi miniszter. Eduard Heger 

(OĽANO) kormánya elveszítette parlamenti és társadalmi támogatottságát is. „Matovičcsal, 

és nélküle is. Az egész ország azt várta a kormánykoalíciótól, hogy méltó módon oldja meg ezt 

a komoly helyzetet, de ez csupán ízléstelen színjáték folytatása” – tette hozzá Sólymos. Igor 

Matovič felajánlotta lemondását az SaS-nek a pénzügyminiszteri posztról. Cserébe azt várja, 

hogy a párt visszavonja a kormány elleni bizalmatlansági indítványát, továbbá támogatja a 
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https://maszol.ro/belfold/Penteken-Kolozsvaron-ulesezik-az-RMDSZ-Szovetsegi-Kepviselok-Tanacsa
https://www.erdon.ro/romania/2022/12/kelemen-hunor-marcel-ciolacuval-lezartuk-csoma-botond-parlamenti-felszolalasanak-temajat
https://www.erdon.ro/romania/2022/12/kelemen-hunor-marcel-ciolacuval-lezartuk-csoma-botond-parlamenti-felszolalasanak-temajat
https://ma7.sk/aktualis/solymos-matovic-tavozasa-mar-nem-jelentene-megoldast
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2023-as költségvetési tervezet elfogadását. Matovič ezt csütörtöki sajtótájékoztatóján 

jelentette be. 

 

A gútai képviselők az alakuló ülésen elénekelték a magyar himnuszt – a szlovák 

intelligencia feljelentést tett 
2022. december 15. – bumm.sk, felvidek.ma 

A gútai képviselő-testület novemberi alakuló ülésén a polgármester javaslatára közösen 

elénekelték a magyar himnuszt. A Združenie slovenskej inteligencie nevű szervezet ezt 

törvénysértőnek tartja és feljelentést tett a főügyészségen. A himnusz éneklése kapcsán 

diszkriminációt és Szlovákia területi egységének veszélyeztetését említik. Az új polgármester 

ünnepi  beszédében hangsúlyozta: „Egy büszke város büszke polgármestere szeretnék lenni”, 

majd felszólította a képviselőket, hogy közösen énekeljék el a magyar himnuszt. A portál 

szerint Felvidéken feltehetőleg első alkalommal történt ez meg. A Združenie slovenskej 

inteligencie (ZSI) szervezet az esettel kapcsolatban feljelentést tett a főügyészségen, mert 

meggyőződésük, hogy a himnusz eléneklésével a polgármester és a képviselők törvénysértést 

követhettek el. Mint az említett cikk megjegyzi, az alakuló ülésen a törvénynek megfelelően 

elhangzott a szlovák himnusz is.  

 

Együttműködést épít a Selye János Egyetem és a Komáromi Jókai Színház 
2022. december 15. – felvidek.ma, Új Szó  

Intézményesíti együttműködését a Selye János Egyetem és a Komáromi Jókai Színház: a 

színház vezetése az egyetem rektorával, Juhász Györggyel és az SJE Hallgatói 

Önkormányzatával folytatott egyeztetések után a 2023/2024-es évadban a már meglévők 

mellett egyetemi bérletet is hirdet. A folyó évadban a Selye János Egyetem két előadást kötött 

le a hallgatói, oktatói és munkatársai számára. A beszélő köntöst december 14-én (szerdán) 

este tekintette meg az egyetemi közönség, a következő előadásra (Örkény: Tóték, r.: Béres 

Attila m. v.) tavasszal kerül sor. Az együttműködés első állomásának a sikere, hogy 

megtöltötték a színházat a Selye János Egyetem hallgatói, oktatói és munkatársai, ami 

mindkét intézmény számára pozitív visszaigazolást jelent a jövőbeli együttműködésre nézve. 

 

Új rendszer felállításán dolgozik Kolek Péter 
2022. december 15. – Új Szó  

Galánta polgármestere új városvezetési stratégia felállításán dolgozik. Úgy véli, minden lépés 

sikert jelent, mert egy elcsontosodott rendszert kell megújítani. Kolek Péter magabiztos 

győzelmet aratott az őszi helyhatósági választáson. Független jelöltként indult a város 

polgármesteri székéért, az érvényes szavazatok közel 57 százalékát kapta. Peter Paškától két 

választási ciklus letelte után vette át a stafétát. A hivatal elfoglalása után a polgármester több 

olyan megoldandó feladattal szembesült, amelyekről nem tudott, de azonnal foglalkozni 

kellett velük. Az új polgármester választási programjának egyik pontja az volt, hogy bevonja a 

lakosokat a várost érintő döntésekbe, véleményezzék azokat. Ezt úgy szeretné megvalósítani, 

hogy például a szilveszteri tűzijáték rendezéséről ankétot indítottak. 
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https://www.bumm.sk/regio/2022/12/15/a-gutai-onkormanyzat-alakulo-ulesen-elenekeltek-a-magyar-himnuszt-a-szlovak-intelligencia-feljelentest-tett
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https://felvidek.ma/2022/12/egyuttmukodest-epit-a-selye-janos-egyetem-es-a-komaromi-jokai-szinhaz/
https://ujszo.com/regio/uj-rendszer-felallitasan-dolgozik-kolek-peter


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. december 16. 

. 

 

 

Gyimesi: Előrehozott választás kell 
2022. december 15. – Új Szó  

Gyimesi György (OĽaNO) képviselő szerint a kormány bukása után kizárólag az előrehozott 

választás jelenthet megoldást, erre pedig mihamarabb sort kell keríteni. „Azt tudtuk, hogy az 

ellenzéknek elegendő szavazata van ahhoz, hogy leváltsa a Heger-korányt. Viszont ezt a 

távozást úgy is megtehettük volna, hogy ne szégyennel menjünk el. Sajnos ez nem sikerült” – 

mondta kérdésünkre Gyimesi. Az indítványt ugyanis három, pár napja még a koalíció oldalán 

lévő képviselő is megszavazta. Ján Krošlák, Patrick Linhart és Martin Borguľa volt ez a három 

képviselő. A kormánnyal szembeni indítvány elfogadásához a minimálisan szükséges 76 

helyett így 78-an szavaztak igennel, ami azt jelenti, hogy a három korábbi koalíciós honatya 

szavazata volt a döntő. 

     
Pénteken alakul meg az MNT 
2022. december 15. – Magyarszo.rs 

A Magyar Nemzeti Tanács következő összetételének alakuló ülését pénteken, december 16-án 

délelőtt tartják meg Szabadkán, a Városháza dísztermében. Az alakuló ülést az emberi és 

kisebbségi jogi és társadalmi párbeszédért felelős minisztérium hívta össze. Az ülésen 

megerősítik, azaz hitelesítik a nemzeti tanácsok tagjainak a mandátumát, és ezt követően 

tekintik megalakultnak a nemzeti tanácsot. Miután megalakul a nemzeti tanács új összetétele, 

a testület megválasztja elnökét, a Végrehajtó Bizottság elnökét és tagjait, valamint az 

oktatásért, a kultúráért, a tájékoztatásért és a hivatalos nyelv- és íráshasználatért felelős 

bizottságok tagjait. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke még múlt héten 

megerősítette Facebook-bejegyzésében, hogy megalakult a Magyar Összefogás 

képviselőcsoportja, amely a jövőbeli személyi megoldásokról is döntött. 

 

„A gazdaságfejlesztési program él és virul” 
2022. december 15. – PannonRTV.com 

Nincsen olyan eleme a mindennapoknak, ami megkérdőjelezné a Prosperitati Alapítvány 

további működését - mondta Pásztor István, a VMSZ elnöke a zentagunarasi Fitochem 

vállalkozás átadóünnepségén. A családi vállalkozás a legutóbbi pályázaton 4 millió 888 ezer 

dinár értékű támogatást nyert. Új üzlet és raktárhelyiséggel, valamint tehergépjárművel 

bővült a telephely, amely sok észak-bácskai és bánáti mezőgazdasági termelőnek nyújt input 

anyagokat és szakmai tanácsadást. A Fitochem vállalkozást 2003-ban alapították. Főként 

növényvédő, terméshozam növelő szereket, vetőmagokat forgalmaz illetve növénytermesztési 

szaktanácsadással is foglalkozik. A Prosperitati Alapítvány pályázatain folyamatosan részt 

vesznek. A legutóbbi fejlesztés 17 millió 624 ezer dinár értékű, melyből 4 millió 888 ezer 

dinár érték támogatásból valósult meg. 
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Elkezdődött az ötödik Synergy fesztivál az Újvidéki Színházban 
2022. december 15. – PannonRTV.com 

Ez az Európa kulturális fővárosa programjának egyik központi eseménye. A Nyelvi Kisebbségi 

Színházak Nemzetközi Fesztiválja idén december 15–19. között zajlik Újvidéken. Az ötnapos 

nyelvi és etnikai kisebbségek színházának találkozóján öt európai színház mutatkozik be. A 

fellépők Bukarestről, Gyergyószentmiklósról, Belgrádból, Budapestről, illetve Zágrábból 

érkeznek. A fesztivált a Vajdasági Színházi Múzeum szervezésében megrendezett “A vajdasági 

kisebbségek színházainak alkotásai" című kiállítás nyitotta meg. A fesztivál idén is 

humanitárius jellegű, azaz a jegyek nem kerülnek eladásra, hanem a látogatók adomány 

formájában segíthetik az újvidéki Biztonságos Házat. 

        
ORFK: Több, mint 10 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. december 16. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon csütörtökön 5553-an léptek be Magyarország területére, a 

román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4754-en nyilatkoztak úgy, hogy 

Ukrajnából érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az 

MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 176 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. 

 

Bocskor Andrea: a nehéz időket élő kárpátaljai magyar közösségre is oda kell 

figyelni 
2022. december 15. – karpatalja.ma  

30 éves az ENSZ kisebbségi jogokról szóló nyilatkozata, de azóta sem történt sok előrelépés a 

kisebbségi jogok tekintetében – jelentette ki Bocskor Andrea, az Európai Parlament 

képviselője december 15-én. A képviselőasszony a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi 

kisebbségek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozat 30. évfordulója kapcsán vitázott az Európai 

Parlamentben csütörtökön. Rámutatott annak fontosságára, hogy „az őshonos nemzeti és 

nyelvi kisebbségek jogai ne csak papíron létezzenek, hanem valójában is.” 

 

Jurascsuk: Kárpátalja csak az 50%-át kapja meg szükséges áramkapacitásának 
2022. december 15. – karpatalja.ma  

Az áramszünetekkel kapcsolatosan tartott tájékoztatást Oleh Jurascsuk, a 

Zakarpattyaoblenerho áramszolgáltató vállalat munkácsi fiókjának igazgatója Beregszászban. 

A szakember erről a Beregszászi Városi Tanács 23. ülésén beszélt. Szavai szerint Kárpátalja 

szükséges villamosenergia-kapacitásának mindössze ötven százalékát kapja meg. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/elkezdodott-az-otodik-synergy-fesztival-az-ujvideki-szinhazban
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/tobb-mint-10-ezren-erkeztek-ukrajnabol-csutortokon-magyarorszagra-2/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/bocskor-andrea-a-nehez-idoket-elo-karpataljai-magyar-kozossegre-is-oda-kell-figyelni/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/bocskor-andrea-a-nehez-idoket-elo-karpataljai-magyar-kozossegre-is-oda-kell-figyelni/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/jurascsuk-karpatalja-csak-az-50-at-kapja-meg-szukseges-aramkapacitasanak/
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Ülésezett a Beregszászi Városi Tanács 
2022. december 15. – karpatalja.ma, karpataljalap.net, karpat.in.ua  

Megtartották a nyolcadik összehívású Beregszászi Városi Tanács 23. soros ülését – közölte 

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a Facebook-oldalán december 14-én. A napirendi 

pontokat az áramszünetekkel kapcsolatos tájékoztatás előzte meg. Az információkat Oleh 

Jurascsuk, a Zakarpattyaoblenerho áramszolgáltató vállalat munkácsi fiókjának igazgatója 

osztotta meg a hallgatósággal. A napirendi pontok között tárgyalták az önkormányzati kézben 

lévő gazdaságokat érintő határozattervezetet. Ezen felül szó esett a város kulturális 

örökségének megőrzéséről szóló 2022–2024-es programjáról. 

 

Elfogadták Kárpátalja 2023-as évi költségvetését 
2022. december 15. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Elfogadták a megye 2023-as költségvetését a Kárpátaljai Megyei Tanács december 15-i, 

csütörtöki ülésszakán. A napirenden összesen 20 kérdés volt, mindegyikben döntés született. 

A mai ülés legfontosabb témája a 2023. évi megyei költségvetés tárgyalása volt. Viktor Mikita, 

a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője Telegramján számolt be arról, hogy a 

pénzügyi dokumentumot a képviselő-testület abszolút többséggel fogadta el. A megyevezető 

kiemelte, hogy a hadiállapot ellenére Kárpátalja lett az első régió az országban, hol elfogadták 

a megye költségvetését. 

 

Újabb katonát veszített a kárpátaljai 128-as dandár 
2022. december 15. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Újabb kárpátaljai halt meg a háborúban. A harcokban vesztette életét Olekszandr Nabokov, a 

kárpátaljai 128-as dandár katonája. A hírt Perecseny polgármestere, Ivan Pohoriljak közölte. 

Nabokov a Donyeck megyei Soledar városánál hunyt el december 12-én. 46 éves volt. 

 

A csernobili likvidátorokra emlékeztek Beregszászban 
2022. december 15. – karpatalja.ma  

Kegyelettel emlékeztek meg december 14-én Beregszászban az 1986-os csernobili 

atomerőműben történt katasztrófa utáni felszámolásban résztvevőkre. Erről Babják Zoltán, 

Beregszász polgármestere adott hírt a Facebook-oldalán. A város Hősök parkjában a 

csernobili tragédia beregszászi áldozatai emlékére állított emlékművénél szerveztek 

megemlékezést. „Őszintén hálásak vagyunk mindenkinek, akik önzetlenül emberek millióit 

mentették meg a sugárveszélytől és egy atomrobbanás következményeitől” 

– írta a polgármester. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/beregszaszi-varosi-tanacs-ules-december/
https://kiszo.net/2022/12/15/elfogadtak-karpatalja-2023-as-evi-koltsegveteset/
https://karpatalja.ma/haboru/ujabb-katonat-veszitett-a-karpataljai-128-as-dandar/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-csernobili-likvidatorokra-emlekeztek-beregszaszban/
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Budapesten ülésezett a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság 
2022. december 15. – Kepesujsag.com 

Európában is példamutató a kisebbségi jogok kölcsönös magyarországi és horvátországi 

biztosítása, s ebben nagy szerepe van a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottságnak (KVB) 

is – közölte múlt szerdán Kalmár Ferenc, a testület magyar társelnöke a bizottság 15. plenáris 

ülésén. A Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri 

különmegbízott a testület budapesti ülését követő sajtótájékoztatón Európában is 

példamutató, jó gyakorlatként hivatkozott a kisebbségi jogok kölcsönös magyarországi és 

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

amelyhez hasonló intézmény csak egyetlen van a világon Horvátország határain kívül. Kitért 

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

működő Magyar Oktatási és Művelődési Központnak ötvenfős kollégiumot építettek. 

Hozzátette: a mostani ülésen is napirenden volt a magyarországi és horvátországi oktatási 

intézmények további fejlesztése. 

 

Építőipari beszállítói fórum magyar és horvát résztvevőkkel 
2022. december 15. – Kepesujsag.com 

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. eszéki irodája az eszéki 

gazdasági kamarába várta december 7-én azokat az üzleti szereplőket, akik az építőiparban 

érdekeltek. A B2B-vel egybekötött beszállítói fórum fő témakörei a Lehetőségek válság idején, 

a Beruházások és a Vállalkozásfejlesztés voltak. A horvát-magyar építészeti kapcsolatok 

bővítése volt a célja a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. eszéki 

irodája által szervezett üzleti fórumnak, melyen magyarországi cégeknek mutatták be azokat 

a befektetési lehetőségeket, amelyek az építészeti vagy gazdasági ágazatban Eszéken és annak 

vonzáskörzetében fellelhetők. 

 

A magyar kultúra napja Daruváron 
2022. december 15. – Kepesujsag.com 

A Daruvári Magyarok Közössége szombaton tartotta meg a Magyar Kultúra Napja elnevezésű 

programját. A pandémia okozta kétéves szünet után ismét megtarthatták a magyar kultúra 

napját Daruváron, a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatásának a jóvoltából. Az este a magyar 

népzene és a néptánc jegyében telt. Fellépett a Nagypiszanicai Magyarok Közösségének 

tamburazenekara, a kiskőszegi Kisasszonyok és Legények táncegyüttes, a házigazda egyesület 

egyik fiatal tagja pedig egy magyar csárdásra mutatta be mazsorett-koreográfiáját. – Öröm 

látni, hogy a szórványban ilyen lelkesen ápolják a magyar nemzeti hagyományokat.  
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https://kepesujsag.com/budapesten-ulesezett-a-magyar-horvat-kisebbsegi-vegyes-bizottsag/
https://kepesujsag.com/epitoipari-beszallitoi-forum-magyar-es-horvat-resztvevokkel/
https://kepesujsag.com/a-magyar-kultura-napja-daruvaron/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 15. – Kossuth Rádió 

 

A Ceaușescu-diktatúra elleni romániai forradalom 33 évvel ezelőtt Temesváron kezdődött. 

Tőkés László hívei 1989. december 15-én körülvették a református lelkész lakását, hogy 

megakadályozzák az emberi jogok megsértése és a falurombolás ellen tiltakozó lelkipásztor 

kilakoltatását. Másnap több ezren csatlakoztak a lelkészt támogatókhoz, és a szolidaritási 

gyűlés kommunistaellenes tüntetéssé alakult. A katonaságot is bevetették a tüntetők ellen, 

mert a rendőrség és az állambiztonság, a Securitate egységei nem tudták szétoszlatni a 

tömeget. Az, hogy a diktatúra terrorral válaszolt, csak olaj volt a tűzre. A tiltakozás országossá 

vált, december 21-én Bukarestben is összecsapások robbantak ki. Néhány nap alatt a 

forradalom véget vetett a négy évtizedes kommunista uralomnak.  

 

Az emlékezés koszorúi kerültek ma délután az 1989-es temesvári népfelkelés kitörésének 

helyszínén, a belvárosi református templom falán elhelyezett emléktáblák alá. Ezt 

megelőzően tanácskoztak az egy évvel ezelőtt létrehozott December 15. a Román-Magyar 

Szolidaritás Napja Egyesület alapítói, majd pedig emlékező fórumot tartottak az Újvárossy 

Ernő gyülekezeti teremben. A többi között szóba került a jeles napok üzenete, amelyek 

megfelelő értelmezése akár a román nemzeti ünnep dátumát is megváltoztathatná. Ezt Tőkés 

László vetette fel. 

 

A magyar kormány 2016-ban indította el a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló 

gazdaságfejlesztési programot a Kárpát-medencében. A vajdasági  - jelenleg a legnagyobb, és 

úttörő a határon túli gazdaságfejlesztési programok között - mintaként szolgál a többi külhoni 

program megvalósításához. A legfrissebb délvidéki fejlesztésekről számolunk be. 

 

Komoly kritika érte Szerbiát uniós részről, hogy nem vezetett be szankciókat Oroszországgal 

szemben, illetve, hogy liberális vízumrendszere miatt könnyen bejutnak szerb területre ázsiai 

és afrikai polgárok, akik azután Szerbiából az EU-ba szöknek. Felmerült a szerb uniós 

integráció leállítása, illetve a Szerbiával szembeni vízumkényszer bevezetése is. Mennyire 

komolyak ezek a fenyegetések? - kérdeztük Kovács Elvirát, a szerb parlament alelnökét, e a 

parlamenti integrációs bizottság elnökét. A VMSZ-es politikust Párizsban, az Európa Tanács 

parlamenti közgyűlése monitoring bizottságának ülésén érte utol tudósítónk.  

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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20 ezer külhoni óvodásnak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség. Kárpátalján a 

múlt héten a ráti gyermekotthonba vitték a csomagokat, benne az édességet és mesekönyvet. 

Ezen a héten a salánki óvodába is megérkeztek az ajándékok.  

 

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás óta – a természetes fogyás és a kivándorlás miatt – több, 

mint egymillió fővel csökkent Románia lakossága. A leginkább aktív – 20 és 59 év közötti – 

korosztály negyede külföldön él. Bár a legtöbb romániai születésű kivándorló továbbra is 

Olaszországban él, a preferenciák jelentősen változtak ebben az időszakban. Magyarország az 

ötödik a legtöbb romániait befogadó országok sorában. A Romániát érintő nemzetközi 

migrációs folyamatokat az Erdélystat statisztikai portál vizsgálta, ennek munkatársát, Lukács 

Andreát kérdeztük. 

 

Két év szünet után ismét megszervezték a Partiumi Táncháztalálkozót. Nagyváradon 

szeretnének hagyományt teremteni ezzel a rendezvénnyel, hiszen ezeken az alkalmakon lehet 

a legkönnyebben szórakozva elsajátítani a magyar népdalt illetve néptáncot.  

 

Bőrdíszművesek, fatárgy-készítők, kürtőskalács- és lángossütők, korondi fazekasok is 

színesítik a nagyszebeni karácsonyi vásárt, amely nemcsak Erdély egyik leghíresebbje, de 

Európa tíz legszebb karácsonyi vására közé sorolták. Az egykori szász kereskedők Nagypiac 

tere vásározókkal népesül be, Székelyföldről, a Partiumból is érkeznek nemcsak kézművesek, 

de látogatók is.   


