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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: Magyarország természetes kötelességét teljesíti, amikor támogatja a 
kárpátaljai magyarságot 
2021. november 8. – MTI, Karpat.in.ua, Karpataljalap.net, webradio.hu, M1, Kossuth Rádió 

Magyarország természetes kötelességét teljesíti, amikor támogatja a kárpátaljai magyarságot - 

jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, amikor hétfőn kárpátaljai magyar 

politikusokkal, önkormányzati és oktatási vezetőkkel közösen átadta az Egán Ede Szakképzési 

Centrum Beregszászi Képzési Központjának magyar kormányzati támogatással felújított 

épületét. Az egykori beregszászi orosz tannyelvű iskola húsz éve üresen álló és teljesen 

lepusztult épületét 2018 októberében vette bérbe 49 évre a helyi önkormányzattól a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. A mintegy ötezer négyzetméter alapterületű épületben és 

a hozzá tartozó kéthektáros területen elvégzett 123 millió hrivnya (csaknem 1,5 milliárd forint) 

értékű felújítás és fejlesztés eredményeként idén közel 500 diák részesül magyar nyelvű 

szakképzésben a magyar állam támogatása révén. Semjén Zsolt a negyed évszázada sikeresen 

működő beregszászi magyar főiskola támogatásáról kifejtette: "nem kegyet gyakorol a magyar 

kormány, amikor támogatja ezt az iskolát és a kárpátaljai magyarságot, hanem természetes 

kötelességét teljesíti". Mint fogalmazott, ha bármelyik nemzetrész eltűnik, "akkor az egyetemes 

magyarság csonkul meg". 

 

Összegyűlt a megfelelő számú aláírás, már a következő lépésekre készülnek 
2021. november 8. – szekelyhon.ro 

Siker koronázta a nemzeti régiókért folytatott európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtését: 

a tizenegy országból – ahol az aláírások számának tétje volt – hétben már jóváhagyták az elvárt 

mennyiségnek megfelelő számú támogató nyilatkozatot, így a kampányt bonyolító csapat már 

a következő lépésekre készül – derül ki Pesty László, az aláírásgyűjtési kampány vezetőjének 

közleményéből. 

 

Romániában indul, de Luxemburgig juthat a terrorizmus miatt elítélt 
kézdivásárhelyiek kártérítési pere 
2021. november 8. – Krónika 

Beke István és Szőcs Zoltán rehabilitálása, ártatlanságuk megállapítása a végső célja annak az 

uniós jogra alapozott kártérítési pernek, amelyet a terrorizmus vádjával elítélt 

kézdivásárhelyiek ügyében indít a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI). Csóti György, 

az intézmény igazgatója a Krónikának elmondta: az úttörő jellegű per minden bizonnyal a 

luxemburgi székhelyű Európai Unió Bíróságához fog kijutni. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=78314&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=78314&lang=hu
https://szekelyhon.ro/aktualis/osszegyult-a-megfelelo-szamu-alairas-mar-a-kovetkezo-lepesekre-keszulnek
https://kronikaonline.ro/kulfold/romaniaban-indul-de-luxemburgig-juthat-a-terrorizmus-miatt-elitelt-kezdivasarhelyiek-karteritesi-pere
https://kronikaonline.ro/kulfold/romaniaban-indul-de-luxemburgig-juthat-a-terrorizmus-miatt-elitelt-kezdivasarhelyiek-karteritesi-pere
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Hiánypótló gyerekfesztivál kezdődik a Barcaságban a virtuális térben 
2021. november 8. – Krónika 

Gyerekszínházi előadások, bábjáték, koncertek és interaktív foglalkozások várják az 

érdeklődőket a Barcasági Gyermekfesztivál keretében. A hétfőn kezdődő, péntekig tartó 

eseményt a koronavírus-járvány miatt idén is a virtuális térben szervezik. Toró Tamás 

főszervező, ötletgazda a Krónikának elmondta, a fesztivál hiánypótló esemény Brassóban és 

környékén, gazdag kulturális programokat kínál gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak 

egyaránt.  

 

Az RMDSZ elkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat a PNL-vel és a PSD-vel 
2021. november 8. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A Szövetségi Képviselők Tanácsa hétfőn úgy döntött, hogy az RMDSZ elkezdi a tárgyalásokat a 

PNL-PSD-RMDSZ, valamint a nemzeti kisebbségek frakciójának támogatását élvező 

nagykoalíció kialakítására. A hírt Facebook-oldalán közölte Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke. „Ennek csak akkor és csak azért van értelme, ha alkotmányos reformokat lehet 

végrehajtani – a parlamentáris köztársaság bevezetése egy ilyen fontos cél lehet –, a szövetség 

ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy az alkotmányos reform megteremtse az 

igazságszolgáltatás függetlenségének valós feltételeit” – írta Facebook-posztjában Kelemen 

Hunor. 

 

Oroszkán találkoztak az Alsó-Garam menti helytörténészek 
2021. november 8. - ma7.sk  

A Juhász Gábor vezette Dudich Ferenc polgári társulás az idén újra megszervezte az Alsó-

Garam menti helytörténészek találkozóját. A kutatók és az érdeklődők a negyedik alkalommal 

megvalósuló konferenciára 2021. november 6-án az oroszkai Hadtörténeti Múzeumban 

gyűltek össze. A 9 órakor kezdődő konferencia során összesen hat előadó kapott szót, hogy 

röviden ismertesse kutatási eredményeit. Luky János a barsendrédi Hunyor családról 

értekezett, Wurczer Péter a kelecsényi és hrabói Kelecsényi Ráfael életét mutatta be, Csonka 

Ákos pedig a garammikolai pálos szerzetesrend kolostori majorságának témáját vezette fel. A 

zselízi helytörténész munkáját minden bizonnyal segíteni fogja Guyon Richárd a mikolai 

egyházi birtokra vonatkozó bérleti szerződése, aminek lefényképezett másolata jelenleg Juhász 

Gábor birtokában van. Ez a dokumentum számos információt tár fel az 1840-es évek 

Garammikolájának mindennapjairól. Kicsindi Enikő a református egyháztörténet kutatásának 

lehetőségeiről prezentált; a régió református múltjával kapcsolatban több bibliográfiai ismeret 

hangzott el. Novák Mezőlaky Margaréta annak a Hulják Pálnak az életét és munkásságát 

mutatta be, akihez rokoni szálak is kötötték, ugyanis a lévai Barsi Múzeum egyik megalapítója 

Margaréta nagyapjának testvére volt. A rendezvény házigazdája, Juhász Gábor a Bars újságról 

számolt be. A lekéri helytörténész a tervek szerint még az idei esztendő folyamán befejezheti a 

folyóirat teljes digitalizálását. 
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https://kronikaonline.ro/szines/hianypotlo-gyerekfesztival-a-barcasagban
https://maszol.ro/belfold/Az-RMDSZ-elkezdi-a-kormanyalakitasi-targyalasokat-a-PNL-vel-es-a-PSD-vel
https://ma7.sk/tajaink/oroszkan-talalkoztak-az-also-garam-menti-helytorteneszek
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Bugár Béla a Szövetségről: Nagy egók, akik még semmit sem tettek az asztalra 
2021. november 8. - ma7.sk  

A HNonline foglalkozott a magyar pártegyesítéssel, miután több közvélemény-kutatás is a 

Szövetséget a parlamenti küszöb tájékára mérte. A cikk elején megemlíti, hogy a felvidéki 

magyarság hosszú évtizedek óta először maradt parlamenti képviselet nélkül, és a pártegyesítés 

célja, hogy ezt az áldatlan állapotot megszüntesse. A HNonline elsősorban megemlíti, hogy 

2019 óta a magyar pártok csak nagy nehezen ugorják meg a parlamenti küszöböt, és idézi 

Václav Hříchet, az AKO közvélemény kutató igazgatóját, aki szerint a Szövetség maximum hat 

százalék körüli eredményt érhet el. Természetesen a HNonline megszólította Bugár Bélát is, 

aki a Szövetségben feszültséget érez, és bírálja a kezdeti tétlenséget. Bugár azt is nyilatkozta, 

hogy "ezeknek az embereknek nagy az egójuk, és még semmit sem tettek le a kisebbségi 

asztalra…"Bugár szerint nehéz feladat lesz összehozni azokat, akik több mint egy évtizede 

vívják a macska-egér harcot. 

 

Jóváhagyta az államfő a kisebbségi nyelvhasználati törvény módosítását 
2021. november 8. - bumm.sk, felvidek.ma  

Az októberben elfogadott törvénymódosítás alapján immár törvényi háttere is van a kétnyelvű 

közlekedési tábláknak. A törvény lehetőséget biztosít az érintett önkormányzatoknak arra, 

hogy az útirányjelző táblákon szereplő államnyelvű felirat mellett a kijelölt cél megnevezését a 

helyi nemzetiség nyelvén is feltüntethessék. 

Jelenleg a községhatárt jelölő útjelző táblákon, vagy a közigazgatási intézmények épületein 

tüntetik fel az érintett községek nevét a helyi kisebbség nyelvén. Az intézkedés azokat a 

településeket érinti, ahol a nemzeti kisebbséghez tartozó szlovák állampolgárok számaránya 

két egymást követő népszámláláson eléri az összlakosság legalább 15 százalékát. Ilyen esetben 

a hivatali ügyintézés során is használható a helyi kisebbség nyelve. A módosítás, melynek 

értelmében a településrészek neve is feltüntethető lesz az adott kisebbség nyelvén a 

községhatárt jelölő útjelző táblákon, 2022. január 1-ével lép hatályba. 

 

Rozsnyói diákok a győztesek között 
2021. november 8. - felvidek.ma  

A Rákóczi Szövetség új Lingua Materna elnevezésű anyanyelvi, irodalmi vetélkedőjén Icso 

Marianna és Zakhar Szandra, a rozsnyói Pavol Jozef Šafárik Gimnázium diákjai (felkészítő 

tanáruk: Lőrincz Tímea) a második legjobb csapatként jutottak a győztesek közé. A tavasszal 

meghirdetett és nyáron lezajlott elődöntők után a középdöntőt és a döntőt a hét végén tartották 

a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi rendezvényközpontjában. Csáky Csongor elnök a 

tanárokat, diákokat és a verseny zsűrijét köszöntő megnyitójában elmondta, hogy a már hosszú 

hagyományra visszatekintő történelmi vetélkedők mellett fontosnak találja, ha a magyar 

irodalom tárgyában tartott hasonló megméretéssel is erősítjük a magyar nyelvhez, kultúrához, 

a szülőföldhöz való kötődést. „Magyar táj, magyar ecsettel” – Juhász Gyula versének címe állt 

annak a versekből, novella- és regényrészletekből, nép- és műzenei alkotásokból, 

festményekből összeállított anyagnak az élén, amelyre a vetélkedő feladatai épültek. Ezt a 

Rákóczi Szövetség honlapján a verseny tavaszi kiírásától kezdve tanulmányozhatták a diákok 
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https://ma7.sk/aktualis/bugar-bela-a-szovetsegrol-nagy-egok-akik-meg-semmit-sem-tettek-az-asztalra
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és felkészítő tanáraik. Ennek alapján dönthették el, hogy részt akarnak-e venni az új kulturális 

vetélkedőn, amelynek jutalma nemcsak a közös együttlét a változatos élményeket kínáló 

sátoraljaújhelyi táborban, de a győztesek számára külföldi utazás is. 

 

Megnyílt a Tudomány és Technika Hete a Selye János Egyetemen 
2021. november 8. - felvidek.ma, bumm.sk, ma7.sk  

Komáromban is megkezdődött a hagyományosan minden évben megrendezett Tudomány 

Hete, amelyet a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs 

Központ (CVTI SR) évente rendez Szlovákia-szerte. A Selye János Egyetem „Tudomány és 

Technika Hete” elnevezésű programja november 8-tól november 12-ig tart, különböző 

helyszíneken – a részletes programokat itt találják. Egyik első rendezvénye a Tanárképző 

Karon, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Jókai Egyesület) húszéves jubileuma 

kapcsán megvalósuló „Újra élünk” című kiállítás volt. A komáromi egyetem „Tudomány és 

Technika Hete” keretén belül megvalósuló rendezvényen jelen volt Keszegh Margit, az 

egyesület elnöke, Csütörtöky József, a Duna Menti Múzeum igazgatója, Horváth Kinga, a 

Tanárképző Kar dékánja és helyettese, Török Tamás, valamint Szarka László egyetemi docens. 

A kiállításra érkező hallgatókat Horváth Kinga üdvözölte, aki röviden ismertette a kar 

hallgatóival egyesületük történetét az 1911-es alapítástól az 1947-es megszűnéséig. Elmondta, 

a 2000-ben újjáalakult egyesület Jókai Mór írófejedelem születésének 175. évfordulóján kezdte 

meg újra működését. 

 

Az emlékezés napja 
2021. november 8. - felvidek.ma 

November 11-én emlékezünk meg az első világháború utáni fegyvernyugvásról. A Szlovákiai 

Magyar Cserkészszövetség immár sokadik alkalommal szervezi meg az emlékezés napja 

alkalmából mécsesgyújtó akcióját. Mint a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben 

olvasható: „Szeretettel hívunk minden érdeklődőt az immár hagyományos gyertyagyújtási 

akcióra az emlékezés napján. 1918-ban ezen a napon lépett életbe a fegyvernyugvásról szóló 

megállapodás, és kezdetét vette a béke időszaka az első világháború után. 2009-től nemzetközi 

szinten emlékezünk meg november 11-én a hazájukért harcolt hősökre, az ártatlan áldozatokra, 

valamint a harcok miatt szenvedőkre.” Gyújtsunk gyertyát vagy mécsest november 11-én is akár 

otthon, családunk körében, akár egy-egy emlékműhöz, katonasírhoz ellátogatva, és fejezzük ki 

tiszteletünket a hazájukért halt katonák iránt – fogalmaz a közlemény. 

 

Szólt a citera Szenttamáson 
2021. november 8. – Magyar Szó 

A járványügyi helyzet miatt 2019 óta nem találkozhattak élőben a vajdasági általános és 

középiskolás citerakedvelők. Németh Dezső, a Gion Nándor Kulturális Központ elnöke, az 

Aranycitera fő szervezője nyilatkozatában kiemelte, hogy a kis citerások egyedülálló 

rendezvénye tavaly jubilált, a 25. Aranyciterát akkor kellett volna megrendezni. – Mivel a V
a
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https://felvidek.ma/2021/11/megnyilt-a-tudomany-es-technika-hete-a-selye-janos-egyetemen/
https://felvidek.ma/2021/11/az-emlekezes-napja/
https://www.magyarszo.rs/hu/4770/vajdasag/253818/Sz%C3%B3lt-a-citera-Szenttam%C3%A1son-Aranycitera.htm


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. november 9. 

 

járvány közbeszólt, így a találkozót online tartottuk meg, az ünnepi gálaműsor pedig elmaradt. 

Az idén a találkozót újra a virtuális térben rendeztük meg, és tekintettel arra, hogy közben a 

járványügyi helyzet kissé csillapodott, így a már megszokott helyen, a Jovan Jovanović Zmaj 

Általános Iskola előcsarnokában újra élőben és együtt ünnepelhettük a jubileumi 25. valamint 

az idei, 26. Aranyciterát – magyarázta a fő szervező.  
 

Az együtt muzsikálás öröme - Óbecsén lezajlott a VII. Örökségünk népzenei 
találkozó 
2021. november 8. – magyarszo.rs 

Hetedik alkalommal szervezték meg szombaton az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben 

az Örökségünk – A Vajdasági Nagyzenekar koncertje elnevezésű népzenei találkozót, amelyen 

az idén nyolc vajdasági zenekar mutatkozott be. A rendezvény szervezője a Fokos Civil 

Szervezet, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör, illetve a Bóbita Óbecsei Nagycsaládosok 

Egyesülete volt. – Az Örökségünk koncert a Vajdaságban működő népzenekarok munkásságát 

hivatott bemutatni a nagyérdeműnek évről évre. Célunk, hogy legyen egy rendezvény, amely 

fellépési lehetőséget biztosít minden aktív zenekarnak, olyanoknak is, akik egyébként kevesebb 

lehetőséget kapnak. 

 

A szakmát hivatássá emelők - Átadták az Év Pedagógusai díjakat Magyarkanizsán 
2021. november 8. – magyarszo.rs 

A sokéves hagyományt most, a vírus idején is megtartották Magyarkanizsán, ahol pénteken az 

idei év legjobb pedagógusait díjazták. A munkaközösségek maguk közül jelölik azokat, akik 

szerintük érdemesültek a díjra minden évben. A pedagógusegyesület immár húsz éve működik 

töretlenül és érdekvédelmi szerepe mellett ez is az egyik tevékenysége közé tartozik, hogy 

évente megjutalmazza pályatársait. Vajda Attila, az egyesület elnöke ünnepi beszédében 

elmondta, hogy fontosnak tartották kiemelt megbecsülést és tiszteletet érdemlő 

pedagógusaiknak az oklevelek és jutalmakat átadását. 

 

Játszóteret kapott a 800 éves Tiszabökény 
2021. november 8. – Kiszo.net 

Átadták a Tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet játszóteret. A rendezvényt dr. Dupka György 

díszpolgár nyitotta meg. A Tiszabökényi Római Katolikus Egyházközség világi elnöke 

tolmácsolta Weinrauch Márió ferences plébániai kormányzó üdvözletét. A himnusz elhangzása 

és a vendégek üdvözlése után Gyebnár István mondott avatóbeszédet. Magyarország 

Beregszászi Konzulátusának konzulja Grezsa István kormánybiztos levelét is felolvasta. 

Köszöntötte a megjelenteket Oroszi József, a Tiszapéterfalvi kistérség polgármestere is. Kobrin 

Mihály református lelkész hálát adott a Mindenhatónak, majd Iván Gábor görögkatolikus 

áldozópap felszentelte a játszóteret. 
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Mozidélután a rászoruló gyermekeknek 
2021. november 8. – Kiszo.net 

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága megalakulása óta fontosnak tartja a hátrányos helyzetű, 

rászoruló gyermekek támogatását, felkarolását. Az elmúlt évek alatt ezt már többször 

bizonyították, kirándulni vitték őket, ajándékcsomagot osztottak körükben. Hagyományaikkal 

nem hagytak fel, a minap Beregszászban, a közelmúltban átadott Szent Louis és Zelie Martin 

központban mozidélutánt szerveztek a központ tanodáját látogató hátrányos helyzetű és roma 

gyermekeknek, ahol Mező Dianna, a rózsahölgyek társaságának elnöke köszöntötte őket. 
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