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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Állami beruházásokat és szociális intézkedéseket tervez a bukaresti nagykoalíció 
2021. november 24. – MTI, Webrádió, Nyugati Jelen, Maszol, Erdély Ma 

Jelentős állami beruházásokat, ugyanakkor nyugdíj- és béremeléseket is tervez Romániában a 

jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével alakult kétharmados nagykoalíció - derült ki a 

közös kormányprogramból, amelyet szerdán tettek közzé a képviselőház honlapján. Nicolae 

Ciuca (PNL) miniszterelnök-jelölt kedd este terjesztette a parlament elé kormánya névsorát és 

programját. A kabinetben Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke tárcanélküli, Sorin Grindeanu, a 

PSD elnökhelyettese pedig a közlekedési tárca vezetésével is megbízott miniszterelnök-

helyettesi tisztséget tölt be. A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD-nek 9, a 

miniszterelnöki posztot az első másfél évben elfoglaló PNL-nek 8, az RMDSZ-nek pedig - a 

kormányfőhelyettesen kívül - 3 minisztere lesz a Ciuca-kabinetben.  

 

Ökrész Rozália: Fontos a nemzeti közösségek arányos képviselete az 

államigazgatásban 
2021. november 24. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Javítani kell a tartomány területén működő államigazgatási szervekben dolgozó nemzeti 

kisebbséghez tartozó személyek arányán - jelentette ki a szerbiai parlament mai ülésén Ökrész 

Rozália. A VMSZ képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a legfrissebb, szeptember végi 

adatok szerint, jóval kevesebb ezeknek a dolgozók az aránya, mint amekkora részét a nemzeti 

közösségük alkotja a tartomány lakosságának. A magyarok tekintetében is jelentős a 

lemaradás, hiszen Vajdaság lakosságának mintegy 13 százalékát tesszük ki, ennek ellenére a 

tartomány területén működő államigazgatási szervekben dolgozó magyarok aránya mindössze 

4,52 százalékos, közli a Pannon RTV. 

 

„Magyarosabb” karácsonyi vásárt kér Kolozsváron a Musai–Muszáj, az RMDSZ 

egyeztet 
2021. november 24. – Krónika 

A kolozsvári karácsonyi vásár „magyarosításában” nyújtott lépéseiről számolt be szerdán az 

RMDSZ, miután a Musai–Muszáj szervezet a többnyelvűség megteremtése érdekében fordult 

a szövetséghez. A többnyelvűségért küldő Musai–Muszáj akciócsoport kedden közzétett 

bejegyzésében felhívta a figyelmet, miszerint épül a karácsonyi vásár a kincses város Főterén, 

így idén is időszerűvé vált, hogy Kolozsvár magyar érdekképviselete tegyen a többnyelvűségért. 

A szervezet többek között azt firtatta, lesz-e magyar felirat a vásár kapuin és a vásáros 

házikókon, lesz-e teljes értékű magyar nyelvű weboldala és programfüzete a rendezvénynek, 
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https://www.webradio.hu/hirek/kulfold/romaniai-kormanyalakitas-allami-beruhazasokat-es-szocialis-intezkedeseket-tervez-a-bukaresti-nagykoalicio
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hallhatunk-e magyar nyelvű karácsonyi kántálást is napközben a román, német, angol és roma 

énekek mellett. Az akciócsoport szerint az RMDSZ alpolgármesterének és három tanácsosának 

hatékony közbenjárására van szükség, hogy idén karácsonykor méltó módon jelen legyen a 

magyar nyelv Kolozsvár Főterén. 

 

Nemlátók és autista gyerekek megsegítésére lehet idén adományozni 
2021. november 24. – szekelyhon.ro 

Bár a koronavírus-járvány miatt megszokott formájában idén is elmarad a Katalin-bál, az 

adománygyűjtést a korábbi évhez hasonlóan megszervezi Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusa és a Csíki Vállalkozók Egyesülete. Ezúttal a nemlátók és az autista gyerekek 

megsegítésére gyűjtenek. 

 

Čaputová Komáromban: Szlovákiának egyenletesen kell fejlődnie 
2021. november 24. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Zuzana Čaputová köztársasági elnök szerdán több helyszínt is felkeresett Komáromban, amely 

során a helyi élet felhőtlenebb oldala ugyanúgy érdekelte, mint az önkormányzatok által 

felhozott krónikus problémák.  Reggel kilenc órakor csípős hidegben érkezett a komáromi 

nagypiacra a köztársasági elnök, ahol Keszegh Béla polgármester fogadta. Egy „jó napot” 

erejéig magyarul is üdvözölték egymást. Az érkezés után egy futó incidensre is sor került, 

ugyanis közvetlenül a piac bejáratánál egy férfi szlovákul kiabálva „Szlovákia szégyenének” 

nevezte az államfőt, aki azonban zavartalanul vegyült el a piaci árusok között. Sokukkal szóba 

elegyedett, s nem egy standnál ajándékot is kapott tőlük.  

 

A felsőoktatási törvény is szóba került a Selye János Egyetemen az államfő 

látogatásakor 
2021. november 24. – ma7.sk  

Zuzana Čaputová köztársasági elnök mai komáromi vizitje során a Selye János Egyetemre is 

ellátogatott, ahol rövid megbeszélést folytatott az intézmény vezetésével, Juhász György 

rektorral, majd egyetemi hallgatók egy csoportjával találkozott, akikkel kötetlen beszélgetést 

folytatott.„Bemutattam az elnök asszonynak az egyetemet, a küldetését és elmondtam azt is, 

hogy jelenleg hány hallgatónk és oktatónk van, s felvázoltam neki céljainkat. Szóba került a 

felsőoktatási törvény és az azzal kapcsolatos problémák is, tájékoztattam arról, hogy mi is 

csatlakoztunk a Szlovák Rektori Konferencia, a Felsőoktatási Tanács és a Hallgatói Tanács 

kezdeményezéséhez, és támogattuk azokat módosításokat, amelyeket ehhez a tervezethez 

fűztek, és amelyek kihathatnak egyetemünk jövőjére is” – tájékoztatta portálunkat az egyetem 

rektora. 
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XVI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia, avagy tudomány az online 

térben 
2021. november 24. – felvidek.ma  

November 26. és 27. között kerül megrendezésre a XVI. Felvidéki Tudományos Diákköri 

Konferencia (FTDK), melynek célja, hogy a különféle szakterületeken tudományos kutatást 

folytató diákok számára lehetőséget teremtsen aktuális kutatási eredményeik bemutatására, 

azok szélesebb körben való megvitatására. A rangos rendezvény a Jedlik Ányos Polgári 

Társulás (JAPT), a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri 

Tanács (SZMTDT), és a Selye János Egyetem (SJE) szervezői közreműködésével, továbbá az 

OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Diákhálózat (DH) és 

tagszervezete, a Juhász Gyula Ifjúsági Klub (JUGYIK), valamint a Szlovákiai Magyar 

Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt valósul meg. 

 

Szövetség: Segélyterv nélkül padlóra küldi a gazdaságot a lockdown! 
2021. november 24. – Új Szó  

Ha a kormány részletes segélycsomag nélkül rendeli el az egész ország lezárását és nem 

kárpótolja a bezárt létesítményeket, az az egész gazdaságot térdre kényszeríti – figyelmeztetett 

állásfoglalásában a parlamenten kívüli Szövetség. „A koronavírus elleni harc Szlovákiában 

kíméletlen politikai csatározássá fajult. A Szövetség ezért felszólítja a kormánypárti és ellenzéki 

képviselőket is, cselekedjenek felelősen és hagyjanak fel egymás rágalmazásával” - tette közzé 

a párt. A Szövetség emlékeztet, hogy az oltás a leghatásosabb fegyver a vírus elleni harcban, és 

különösen érvényes ez a legnagyobb veszélynek kitett idősekre. „A kormány most is képtelen 

volt időben megfogadni és intézkedésekre váltani a járványügyi szakértők ajánlásait, emiatt 

pedig úgy tűnik, hogy már nem tudjuk elkerülni a kemény lockdownt” - szögezte le a párt. 

 

A vajdasági kormány elítéli a sértő grafitiket 
2021. november 24. – Pannon RTV 

A tartományi kormány elítéli, a Zlatibor Lončar, szerb egészségügyi miniszter elleni sértő 

falfirkákat, amelyeket a Vajdasági Klinikai Központ egyik épületére írtak. A grafitik 

szidalmakat és privát telefonszámokat tartalmaztak, ami felhívás egy olyan férfi nyilvános 

meglincselésére, aki másokkal együtt, jobb egészségügyi ellátást igyekezett nyújtani és 

felkészültebben küzdeni a koronavírus járvány ellen. A tartományi kormány felszólítja az 

illetékeseket, hogy kutassák fel az elkövetőket. A közélet és a társadalom minden résztvevőjét, 

hogy a közösség aktuális igényeihez igazítsák tevékenységüket, gyűlöletkeltés, verbális vagy 

egyéb agresszió nélkül. 
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https://felvidek.ma/2021/11/xvi-felvideki-tudomanyos-diakkori-konferencia-avagy-tudomany-az-online-terben/
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vajdasagi-kormany-eliteli-serto-grafitiket


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. november 25. 

 

Magyar jazzegyüttes koncertje Újvidéken 
2021. november 24. – Magyar Szó 

A 23. Újvidéki Jazzfesztivál ma este kezdődik a Szerb Nemzeti Színházban. A 

megnyitóünnepség 19.30-kor lesz a Pera Dobrinović színpadon, jelen lesz Dalibor Rožić, az 

önkormányzat művelődési kérdésekkel megbízott tagja is. A rendezvényt az idén „valós térben” 

tartják meg, nézők előtt, a Művelődési Központ szervezi, akárcsak a korábbi években. Tavaly 

online felületen élvezhettük, az idén azonban visszatérnek a hagyományos, élő fellépésekhez. 

A megnyitó utáni programsorban a Budapestről érkező Modern Art Orchestra együttes 

fellépését élvezhetik a műfaj kedvelői, 21.30-kor pedig egy hazai, még pontosabban: újvidéki 

csapat lép fel – Az Akshani Project együttes. 

 

Rég nem látott politikai válság Kárpátalján 
2021. november 24. – Kiszo.net 

Tovább mélyült a politikai válság a kárpátaljai önkormányzati rendszerben. A megyei tanács 

után most már a közigazgatási hivatalnak sincs vezetője. Anatolij Poloszkov és csapata azok 

után mondott le, hogy a kormány javaslatára az Elnöki Hivatalban már amúgy is készült a 

menesztésről szóló határozat. 

 

 „A szó veszélyes fegyver” - Rangos újságíró-kitüntetést kapott Varga Béla 
2021. november 24. – Kárpátalja 

Az Európa-érem rangos magyar újságíró-kitüntetést idén Varga Bélának, a Magyar Távirati 

Iroda (MTI) volt ungvári tudósítójának, a Karpat.in.ua című kétnyelvű híroldal munkatársának 

ítélték oda, a kárpátaljai magyar közösség szolgálatában három évtizeden át folytatott újságírói 

munkájának elismeréseként. A díjat Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke 

és Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója adta át Budapesten. Varga Bélát, a 

szakmai berkekben elismert kárpátaljai újságírót eszenyi otthonában kerestük fel. 

 

Bemutatták Munkácson a több mint 200 éves orgonát 
2021. november 24. – Karpat.in.ua 

Szent Cecíliának, az egyházi zene védőszentjének ünnepén mutatták be Ukrajna legrégibb, több 

mint 200 éves orgonáját Munkácson. Rövid koncert során ismertették a különleges hangszert, 

amelyet Schreiner Sándor orgonamester 7 hónap alatt restaurált. 

 

A Muravidéken a szlovén kormány 
2021. november 24. – Népújság 

November 23-án egésznapos munkalátogatáson járt a Muravidéken a szlovén kormány, amely 

közös programmal kezdte és zárta a napot, miközben a tárcavezetők és államtitkárok 
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különböző helyszíneken tartottak megbeszéléseket. Janez Janša miniszterelnök munkaebéden 

találkozott a muravidéki magyarság vezetőségével is. A kormány a munkalátogatást a rakičani 

kastélyban működő tudományos-oktatási központban kezdte, majd a kormánytagok önállóan 

látogatták meg a különböző muravidéki vállalatokat, intézményeket. A látogatás egyes részei 

egyébként már hétfőn, illetve még szerdán is zajlottak. Janez Janša kormányfő meglátogatta a 

Panvita csoportot, majd a Kodila étteremben munkaebéden vett részt a muravidéki magyar 

vezetőkkel. Látogatást tett a muraszombati katolikus püspökségen, illetve találkozott az 

Evangélikus Egyház püspökével, Leon Novakkal is. A kormányfő járt a MOL Szlovénia 

vállalatnál is, majd Magyar Jánossal, Lendva Község polgármesterével is tartott 

megbeszéléseket. 

 

Lendvai és csáktornyai népi egyetem: több éves partnerség 
2021. november 24. – Népújság 

A Lendvai Népi Egyetem és a csáktornyai Pučko Nyílt Egyetem (Otvoreno učilište) 

együttműködése 2016-ban kezdődött, amikor közösen elkezdték az Erasmus+ program által 

finanszírozott Give them a chance! (Adjunk nekik lehetőséget!) című roma oktatási projekt 

megvalósítását. Azóta eltelt több mint öt év, a partneri kapcsolat pedig még mindig tart. Az első 

közös projektben az említett két szervezeten kívül további három roma szervezet (Szlovéniából, 

Horvátországból és Magyarországról) is részt vett. A partnerszervezetek a felnőtt romák 

oktatási tapasztalatairól elvégzett kutatások alapján szakmai képzési programot készítettek 

azon pedagógusok számára, akik formális, illetve nem formális oktatási programokban felnőtt 

romákat oktatnak. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. november 24. – Kossuth Rádió 

 

Szlovákiában kéthetes teljes lezárást rendelt el a kormány, amely egyaránt vonatkozik az 

oltottakra és azokra is, akik nem kérték a vakcinát. Közben pedig Komárom polgármesterének 

meghívására a városba látogatott Zuzana Caputová köztársasági elnök.  

 

2012-ben döntött úgy a magyar Országgyűlés, hogy november 25-e legyen a Szovjetunióba 

hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja.  

Kárpátalján ezekben a napokban emlékeznek a szovjet munkatáborokba hurcolt magyarokra. 

1944 novemberében mintegy harmincezer 18 és 50 év közötti magyar férfit hurcoltak el a 

  
M

u
ra

vi
d

é
k
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szovjetek, egyetlen „bűnük” nemzetiségük volt. Pocsai Vince édesapja is az elhurcoltak között 

volt.  

 

Mind magyarok vagyunk - ezt a Tamási-idézetet választotta a Magyar Művészeti Akadémia 

Művészetelméleti Tagozata kedden megtartott konferenciájának címeként.  Három határon 

túli régió különböző művészeti ágainak képviselői beszéltek kutatási eredményeikről, a 

magyarságot fenntartó folyamatokról vagy éppen kézművességről. Az első ilyen jellegű 

konferencia szakmai koordinátora Solymosi-Tari Emőke volt.  

 

Mesterségek Háza épül a Királyerdő hegység egyik leglátogatottabb településén, Réven. A 

Sebes Körös parti község nem csak a körülötte lévő természeti szépségekről, a Zichy barlangról, 

a vízesésekről nevezetes, de a révi fazekasok portékái is messze földre eljutottak. Az Európai 

Unió támogatásával felépülő kétszintes Mesterségek Házában kiállítótermet és látvány 

fazekasműhelyt rendeznek be.  

Javában zajlik a révi Zichy menedékház teljes tatarozása is. Ezt a vidéket évente több ezer 

turista keresi fel, ezért a Bihar megyei önkormányzat vezetősége úgy döntött, európai uniós 

támogatásból felújítja a több mint két évtizede üresen álló menedékházat. A további 

részletekről elsőként Hasas Jánost, Rév alpolgármesterét halljuk. 

 

Nyárádszeredai munkaponttal bővült a Diakónia Keresztyén Alapítvány, az Erdélyi 

Református Egyházkerület szeretetszolgálatának intézményi hálózata.  

Az új munkapont a marosvásárhelyi fiókszervezethez tartozik, amely negyven Maros megyei 

településen tevékenykedik, és mintegy félezer - többnyire idős - embernek nyújt rendszeres 

segítséget. 

A diakóniai szolgálat folyamatos bővítését a növekvő szükséglet indokolja - nyilatkozta Kántor 

Csaba, a Diakónia Keresztyén Alapítvány elnöke, az Erdélyi Református Egyházkerület 

püspökhelyettese. 

Azt szeretnénk megmutatni, hogy nem minden gyereknek magától értetődő, hogy anya este 

jóéjtpuszit ad - vallják azok a székelyudvarhelyi tanítónők, akik a diákjaikat gyerekotthonokba, 

öregotthonokba viszik, mert küldetésüknek tartják a gyerekek szociális érzékenységének 

fejlesztését. A Benedek Elek Pedagógia Líceum kisiskolásai Csaba testvér máréfalvi napközis 

otthonába, az Összefogás Házába látogattak, és adományokat, tartós élelmiszert vittek.  

 

November utolsó vasárnapján tartják Csíkszeredában a hagyományos Csángó Napot. A két 

évtizeddel ezelőtt indult kezdeményezés célja az volt, hogy az erdélyi magyar közösségek egy 

napra vendégül lássanak egy-egy moldvai magyar közösséget, ahol ők bemutatkozhatnak, 
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megmutathatják kulturális örökségüket. Az egykori lelkesedés mára csak Csíkszeredában 

tartott ki, de a járvány itt is felülírja a szokásos rendezvényt. 


