Orbán Viktor Nicolae Ciucă új román kormányfőnek: a szomszédok számíthatnak
egymásra
2021. november 27. – MTI, Híradó, Origo, Magyar Hang, 888, 168, 24.hu, Krónika, Ma7,
Felvidék Ma
Nicolae Ciucă Románia miniszterelnökévé választása alkalmából Orbán Viktor levélben fejezte
ki gratulációját – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombaton.
A magyar kormányfő azt írta román kollégájának: az elmúlt két év minden kihívása ellenére a
két ország együttműködése nem veszített lendületéből, s a világjárvány megmutatta, hogy a
szomszédok szükség esetén mindig számíthatnak egymásra. Orbán Viktor kifejezte
meggyőződését, hogy a gazdasági, energetikai és közlekedési kapcsolatok fejlesztésével még
közelebb hozható a két ország, és erősíthető a kétoldalú és az európai kérdésekről folytatott
politikai párbeszéd is. A magyar miniszterelnök – mint írta – örömmel értesült arról, hogy az
RMDSZ is koalíciós partnerként vesz részt az új román kormányban, melynek munkájához
tapasztalatával és professzionalizmusával hozzáadott értéket fog biztosítani.

Kelemen Hunor: az új kormány beiktatásával véget ért a politikai káosz, de nem
lesz könnyű
2021. november 26. – Krónika, maszol.ro
Kelemen Hunor szerint az új kormány beiktatásával véget ért a politikai káosz, és a Ciucăkabinettel a romániai politikában visszaáll valamiféle rend. A Facebook-oldalán csütörtök este
közzétett videoüzenetében az RMDSZ elnöke azt mondta: sokan kérdezik, hogy miért lépett be
az szövetség egy olyan koalícióba, amelynek nélküle is megvan a parlamenti többsége. „Erre
nekünk egyetlenegy válaszunk van: a magyar közösség érdekeit a következő időszakban a
kormány tagjaként hatékonyabban tudjuk képviselni, mint ellenzékben az AUR és az USR
mellett” – idézi Kelemen Hunor kijelentését az Agerpres. A kormányfőhelyettes hangsúlyozta,
az RMDSZ nem lesz „díszítőelem” ebben a koalícióban, a kormányra lépésének voltak feltételei.
Megtartotta a minisztereit és a miniszterelnök-helyettesi tisztségét, valamint elfogadtatta a
partnereivel, hogy a kormányprogramba bekerüljön minden olyan előírás, amely a 2020
decemberében beiktatott kormány programjában is szerepelt a nemzeti közösségek jogainak
védelméről, a kisebbségi törvény elfogadásáról, a magyar nyelvű oktatás, az anyanyelvhasználat védelméről. Emlékeztetett: nagyon sok településen most már kormányhatározattal
biztosítják a zászló- és címerhasználati jogot, és ezt a munkát folytatni fogják.
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Nyomtatott és online sajtó

Múzeummal idézik meg a nagyváradi színjátszás történetét: az elmúlt évszázad
színházi eseményeibe nyújt betekintést a gyűjtemény
2021. november 28. – Krónika
Ünnepélyes keretek között megnyitották a hétvégén a Partiumi Színházi Gyűjteményt
Nagyváradon. A Partiumi Keresztény Egyetem épületében megnyílt állandó kiállítás
betekintést nyújt az elmúlt évszázad nagyváradi és partiumi színjátszás történetébe. Az
avatóünnepségen Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának
főosztályvezetője elmondta, hiánypótló és szükségszerű a színész- és színházmúzeum az erdélyi
magyar színjátszás szempontjából is. Az eseményt Brendus Réka, a budapesti
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője nyitotta meg,
hangsúlyozva Nagyvárad jelentőségét a magyar színjátszás történetének fejlődésében. Pálfi
József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora arról beszélt, mennyire fontos egy térség, jelen
esetben a Partium kulturális életében a művelődési eseményekre való emlékezés folyamatos
ébrentartása, s hogy épp ebből a szempontból milyen öröm ennek a színművészeti
emlékháznak a létrejötte.

„Magyartalan” a karácsonyi vásár Kolozsváron, csalódott az RMDSZ-es tanácsos
2021. november 27. – Krónika, maszol.ro
A Musai–Muszáj akciócsoport által kapacitált RMDSZ kérése ellenére nem helyeztek el magyar
feliratot a Kolozsvár Főterén pénteken este megnyílt karácsonyi vásár szervezői. a
többnyelvűségért síkra szálló Musai–Muszáj akciócsoport napokkal ezelőtt felkérte az
RMDSZ-t, hasson oda, hogy a karácsonyi vásárban legyenek magyar feliratok, legyen magyar
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2021. november 26. – Pannon RTV
15 éves a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és 150 éves a szabadkai tanítóképzés.
A kettős évforduló alkalmából ünnepi műsort tartottak a felsőoktatási intézményben, továbbá
díjazták a legeredményesebb hallgatókat, valamint azokat a személyeket, akik nem a kar
munkatársai, ám tevékenységükkel nagyban hozzájárultak annak fejlesztéséhez és
előrehaladásához. Az MTTK díjkiosztó bizottsága – dékáni javaslatra – az idei évben öt
személynek ítélte oda a Pro Facultate-díjat. A díjazottak Pirityiné Szabó Judit, Magyarország
Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Maruzsa Zoltán magyar köznevelésért
felelős államtitkár, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, továbbá Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Zoran Milošević tartományi felsőoktatási titkár.
Pirityiné Szabó Juditot, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetőjét
meglepetésként érte az elismerés. Szerinte a díj nemcsak neki, hanem Magyarország
Nemzetpolitikai Államtitkárságának is szól. „Nagyon fontosnak tartjuk az anyanyelvű oktatás
biztosítását az egész Kárpát-medencében. Ezért tevékenykedünk, hogy egy egységes kárpátmedencei oktatási, gazdasági, kulturális tér jöhessen létre.”

Erdély

Kettős jubileumot ünnepelt az MTTK

Tőkés László szerint az RMDSZ szörnyszövetséget legitimál a kormányban
2021. november 26. – MTI, Magyar Nemzet, Krónika, maszol.ro, Vajdaság Ma, Magyar Szó
Tőkés László szerint szörnyszövetséget legitimál a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) a bukaresti kormányban. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke
kolozsvári sajtótájékoztatón értékelte pénteken a romániai nagykoalíció megalakulását. Úgy
vélte: Romániában dühöng a politikai és erkölcsi balkanizmus, a nagypolitikán úrrá lett a
hazugság, az árulás, a butaság és a szolgalelkűség. A „szörnyszövetséget” alkotó
Szociáldemokrata Párt (PSD) és Nemzeti Liberális Párt (PNL) becsapta a választóit, hiszen
semmilyen elvi alapja nincsen a politikájuknak. Tőkés László talánynak tekintette, hogy a két
nagy párt miért ragaszkodott az RMDSZ kormányzati részvételéhez akkor is, ha a szavazatai
nélkül is elegendő parlamenti támogatással rendelkezik a koalíció. „Fájdalmam, hogy (az
RMDSZ) mint annyiszor, most is részesévé válik a többségi zsákmánypolitikának, nevével
legitimálva ezt a szörnyszövetséget. (.) Ezáltal elveszítette a képességét arra, hogy a magyar
érdekeket képviselje. Egy elnyomott kisebbség képviselőjeként legitimálja az elnyomókat” –
jelentette ki a politikus. Tőkés László úgy vélte: az RMDSZ-nek az autonómia, az önálló állami
magyar oktatás kiharcolásával, az államosított közösségi vagyon visszaszerzésével kellene
foglalkoznia.

A kultúra örömei és bánatai Nagyváradon: az egész régióban jelen kíván lenni a
Partiumi Magyar Művelődési Céh
2021. november 27. – Krónika
Csendes kitartással végzi kultúraszervező munkáját a Partiumi Magyar Művelődési Céh,
amelynek vezetője, Sz. Horváth István a Krónika megkeresésére az intézmény tevékenységéről,
a váradiak kulturális örömeiről és gondjairól beszélt. Úgy fogalmazott, manapság a kultúra lett
a politika szolgálóleánya, holott éppen fordítva kellene lennie.
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nyelvű weboldala és programfüzete a rendezvénynek, a látogatók számára játsszanak magyar
nyelvű karácsonyi dalokat is a román, német, angol és roma énekek mellett. Az RMDSZ kincses
városi szervezete erre reagálva közölte: egyeztetéseket folytat a karácsonyi vásárt szervező
céggel, hogy 2019-et követően idén is legyenek magyar programok és magyar nyelvű
kommunikáció a szervezők részéről. A jelek szerint a tárgyalások eddig nem vezettek
eredményre. Rácz Béla Gergely, a városi tanács RMDSZ-es frakcióvezetője péntek este, a
hivatalos megnyitón való részvétele után közzétett Facebook-bejegyzésében csalódottságának
adott hangot amiatt, hogy a többszöri megkeresés és a felajánlott segítség ellenére nem fogadja
magyar felirat a vásárra kilátogatókat. „A jövőben az RMDSZ kolozsvári frakciója nem támogat
olyan, a városháza által kiszervezett tömegrendezvényt, amely nem kommunikál magyarul is”
– szögezte le bejegyzésében az önkormányzati képviselő.

A Szövetség szerint a lezárás a szolgáltató- és vendéglátószektor kivéreztetése
2021. november 26. – ma7.sk
A párt álláspontja szerint a lockdown a már így is nehéz helyzetben lévő ágazatokat sújtja
leginkább. A tapasztalatok azt mutatják, az emberek továbbra is járnak-kelnek, így a járványt
aligha tartóztatja fel az intézkedés, miközben szinte kilátástalan helyzetbe hozza azokat az
ágazatokat, amelyek eddig is a legtöbbet szenvedtek a lezárások miatt – tette hozzá
magyarázatul a ma7 megkeresésére a Szövetség elnöke. Forró Krisztián szerint a külföldi
példák is azt mutatják, jelenleg az egyetlen megoldást az oltások jelentik, amik enyhítik az
egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomást, és segítik a gazdaság működését. A Szövetség
ezért köszönetet mond mindenkinek, aki beoltatta magát – tette hozzá a pártelnök.

Szövetség: Nem a téteket kell emelni, időben kell lépni
2021. november 26. – ma7.sk, felvidek.ma
Az I. Matovič és B. Kollár által ma bemutatott segélycsomag is megkésve érkezett. Most, amikor
zárva az ország, amikor a járások túlnyomó része már hosszú hetek óta fekete vagy bordó
besorolású, a ma felkínált utalványok már csak a harmadik hullámot túlélő vállalkozásokon
segítenek – reagált a Szövetség kormány intézkedéseire. A felvidéki magyar politikai tömörülés
úgy véli, annak érdekében, hogy minél többen legyenek a túlélők, a kormánynak ebben az
ágazatban haladéktalanul 5 százalékra kellene csökkentenie az áfát, valamint konkrét és gyors
anyagi kárpótlást és támogatást kell nyújtania.

Fehér: Mindenkire szükség van
2021. november 26. - bumm.sk
Pár hónappal ezelőtt még 5 pártja volt a felvidéki magyaroknak, a Szövetség létrejöttével és az
MKDSZ csatlakozásával ez a szám 2-re redukálódott. Fehér Csabával, a Híd platformjába
beolvadó MKDSZ elnökével beszélgettünk. „Az ok egyszerű! Az elkötelezettség és a
felelősségtudat! A szlovákiai magyarság számára, ha hosszútávon sikeres akar lenni, ha ott akar
lenni az őt is érintő döntéshozataloknál, ha megszerzett jogait meg akarja védeni, ki akarja
terjeszteni, akkor nincs más alternatíva! Elkötelezettek vagyunk a sikeres magyar politika, a
hatékony parlamenti érdekképviselet biztosítása mellett, amelyért az elmúlt két évben a
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség is mindent megtett. Az első próbálkozás, melyben
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2021. november 28. – Krónika
A stabilitás szempontjából szükség van az RMDSZ-re – véli Kelemen Hunor. A miniszterelnökhelyettesi pozícióját az új koalícióban is megtartó RMDSZ-elnök szerint a szövetség mozgástere
akkora lesz, amekkorát ki tud alakítani magának az elkövetkező hónapokban. Elmondta azt is,
a kisebbségi törvény a jövő évben elfogadandó tervek között szerepel a kormányprogramban.

Felvidék

„Egyeseknek mindenről Orbán Viktor jut az eszükbe” – Kelemen Hunor az új
koalícióról, az RMDSZ mozgásteréről

Felvidék

komoly szerepet játszottunk, sajnos zátonyra futott, s bár a mostaniban nem vettünk részt,
történelmi, emberi és politikai felelősségünk is azt diktálja, csatlakozzunk a Szövetséghez.
Bízunk a sikerben, és mindent megteszünk érte, mert ez az egyetlen és talán az utolsó esély,
amit a történelem kínál, azért, hogy mi írhassuk a sajátunkat. A politikában vannak olyan
helyzetek, amikor jobb azt megbánni, hogy megtettük, mint azt, hogy elmulasztottuk!” - emelte
ki Fehér Csaba.

Sólymos felhívta a figyelmet az egészségügyi dolgozók nehéz helyzetére
2021. november 26. - bumm.sk
Sólymos László felhívta a figyelmet arra, hogy a járvány harmadik hulláma a humanitárius
katasztrófa határára sodorta az országot és az egészségügyi dolgozók rágalmázásoknak vannak
kitéve. "Az első hullám alatt még nagyon féltünk. Összezártunk, fegyelmezettek és hálásak
voltunk a kórházi alkalmazottaknak, hogy segítenek. Akkoriban még jól teljesítettünk. A
harmadik hullám a humanitárius katasztrófa határára sodorta az országot, az orvosok és a
nővérek pedig hetek óta rágalmázásoknak vannak kitéve. Éppen ők, akik egyre nehezebb
körülmények között és egyre többet dolgoznak, akik továbbra is mindent megtesznek azért,
hogy segítsenek. Amíg lehet!" - szólított fel Facebook-bejegyzésében Sólymos László.

Elhunyt Lelkes Vince helytörténész, újságíró

Pásztor: Jövőre hét választáson és népszavazáson vehetünk részt
2021. november 26. – Vajdaság Ma
A 2022-es választási évben a vajdasági magyarok legalább hétszer élhetnek szavazati jogukkal,
hisz Szerbiában is és az anyaországban is lesznek választások és népszavazások is. Pásztor
István pénteki, szabadkai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a választások eredményei
középtávon fogják meghatározni a közösség érdekérvényesítő erejét, éppen ezért azok nagyon
fontosak. A VMSZ elnöke elmondta, hogy már január második felében, valószínűleg január 16án megtartják a szerb alkotmány módosításával kapcsolatos referendumot. Ezzel kapcsolatban
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2021. november 26. – Új Szó, ma7.sk
Hatvanöt éves korában elhunyt Lelkes Vince (1956–2021) helytörténész, újságíró.
Gyermekkora óta Dióspatonyban élt. 1981–1986 között a Dióspatonyi Helyi Nemzeti Bizottság
elnöke, 1986–1990 között a Dunaszerdahelyi Járási Nemzeti Bizottság titkárságának vezetője,
1990–2006 között Dióspatony polgármestere, 2007–2010 között pedig a Csallóközi Városok
és Falvak Társulása ügyvezetője volt.Az országos Pro Pátria Honismereti Társulás egyik
alapítója, majd alelnöke. Az 1970-es évek közepétől rendszeresen publikált a nyomtatott és
elektronikus médiában, köztük az Új Szóban is. Alapító főszerkesztője volt a Patonyföld című
kistérségi havilapnak (2001–2010), társalapító főszerkesztő-helyettese az InfoCsallóköz című
hetilapnak (2012), főszerkesztő-helyettese (2009–2011) a Csallóköz című hetilapnak,
munkatársa a Paraméter.sk hírportálnak.

25 éves fennállását ünnepelte a VMSZ kúlai helyi szervezete
2021. november 27. – Pannon RTV
Az ünnepségen az eddigi eredményekről és a további célokról is beszéltek. A kúlai magyarság
helyzete nehéz a szórványban. Leginkább az elvándorlás problémájával küzdenek. Kozma
Lívia, a VMSZ kúlai helyi szervezetének elnöke: „A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete
abban látja a jövőbeli képét is, és amit maga mögött tudhat ez a huszonöt év alatt, hogy a
gyermekektől kezdve a legkisebb kortól kezdve az idősekig mindenkit felkarolunk, és olyan
projektekbe próbálunk részt venni, és oda hatással lenni, akár a községi képviselő-testületen
keresztül, vagy pedig a tartományon, ahol a VMSZ-nek képviselői vannak, vagy akár
államtitkárai, hogy ezeket a projekteket ide tudjuk vonzani.”

Adventi lelki napot tartottak a cserkészek Muzslyán
2021. november 27. – Vajdaság Ma
Szövetségi szintű, adventi lelki napot tartott ma a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség. Erre
az alkalomra Vajdaság több településéről - Kispiacról, Királyhalmáról, Hajdújárásról,
Magyarkanizsáról, Tóthfaluból, Óbecséről, Bácsfeketehegyről, Temerinből és Muzslyáról érkezett mintegy 40 cserkész. Szokásosan, zászló felvonásával, majd a cserkészhimnusz
eléneklésével indult a program. Az ünnepekre való ráhangolódásként szervezték meg a mostani
alkalmat, amelynek a mottója, "kérjetek és megadatik, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek".

Zentán és Felsőhegyen is meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját
2021. november 28. – Magyar Szó
A hagyományokhoz híven az első gyertyát, a zentai városháza oszlopcsarnokában elhelyezett
adventi koszorún Czeglédi Rudolf, a község polgármestere gyújtotta meg, majd pedig a Délibáb
Magyar Művelődési Egyesület alkalmi művelődési műsorát tekinthették meg és hallgathatták
meg a jelenlévők. A művelődési egyesület tagjai Recskó Szabolcs művészeti vezetővel az élen
az alkalomnak megfelelően karácsonyváró dalokat énekeltek.

Érzelmi kötődés
2021. november 28. – Magyar Szó
Magyarcsernyén minden második pénteken 13.30-kor Ringató foglalkozásokat tartanak az Ady
Endre Művelődési Egyesület épületében. A műhelymunkákat Lukács Sára gyógy- és logopédus
vezeti, aki beszélt a Ringató-mozgalomról, és arról, hogy vált számára elérhetővé ez a lehetőség.
„Egy vajdasági kolléganőm ajánlott be, mert ő úgy gondolta, hogy én alkalmas vagyok erre a
feladatra. Nekem jólesett a bizalma, mert egyébként mindig is érdekelt a Ringató munkássága.
Sok év néptánc tapasztalata áll mögöttem, és olyan családból származom, amelyben a napi
rutin része volt a mondókázás és az ölbéli játékok. Befejeztem ezt a képzést, jeleztem részvételi
szándékomat a Magyar Nemzeti Tanácsnál, és az ő jóvoltukból hetente három helyszínen
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a tegnapi nap folyamán a szerb parlament módosította a referendumról szóló törvényt,
megteremtve a népszavazás jogi keretét és föltételrendszerét.

2021. november 27. – Magyar Szó
Csubela Ferenc, a Vajdasági Magyar Szövetség első elnöke tragikus halálának 26. évfordulója
alkalmából szervezett megemlékezést a bácskossuthfalvi a Köztemetőben családtagjai, egykori
pályatársak, ismerősök, falubeliek, és a vajdasági magyar közélet képviselői jelenlétében a
település helyi közössége, és a VMSZ helyi szervezete. Ezt követően leleplezték a VMSZ néhai
elnöke előtt tisztelgő emléktáblát, a Karcag utca 12-es számú ház, az Otthon Értelmi
Fogyatékosokat Gondozó Intézet úgynevezett régi épületének a falán. Az eseményen a 15 évvel
ezelőtt elhunyt Kiss Antal néhai református esperes úr családi nyughelyére is elhelyezték a
kegyelet virágait a jelen levők.

Harmincadik közgyűlését tartotta a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
2021. november 29. – Karpat.in.ua, Kárpátalja
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) immáron harminc éve végzi kitűzött
feladatait töretlen lelkesedéssel és odaadással. Hogy az elmúlt harminc évben megtett útját
bemutassa, a KMPSZ november 27-én megtartotta jubileumi, harmincadik közgyűlését a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában. Az eseményen sor került a
tisztségviselők megújítására is. A közgyűlés utolsó napirendi pontjaként tornaeszközöket adtak
át a kárpátaljai magyar tanintézmények részére, mely tornaeszközöket a magyar állam és
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárának
felajánlásával sikerült beszerezni.

Tégláson is kegyelettel adóztak az elhurcoltak emléke előtt
2021. november 29. – Karpat.in.ua
November 28-án a sztálini önkény ártatlanul elhurcolt áldozatairól emlékeztek meg Tégláson,
a község temetőkertjében elhelyezett emlékműnél. Az egybegyűlteket Pálfi-Kovács Erika, a
megemlékezést szervező Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Téglási
Alapszervezet elnöke üdvözölte.

V. Linner-díj-átadó Beregszászban
2021. november 29. – Kárpátalja
Idén ötödik alkalommal adták át a már hagyományos Linner-díjat, melyet az egészségügyben
dolgozó, elismert szakembereknek ítélnek oda évről évre. A Beregszászi Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége (BKÉSZ) és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség közös
szervezésében megvalósult díjátadóra a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban került
sor november 27-én.
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Szilárd alapokat hagyományoztak az utókornak

Kárpátalja

tartok foglalkozásokat, illetve kéthetente: Magyarcsernyén, Szenttamáson és Óbecsén” –
mondta Lukács Sára.

2021. november 29. – Karpat.in.ua
37 hallgató részvételével kezdődött idén a VI. Kárpátaljai Magyar Diáktábor. A II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata, a Kárpátaljai Magyar Diákok
és Fiatal Kutatók Szövetsége, valamint a Kölcsey Ferenc Szakkollégium Hallgatói
Önkormányzata közös rendezvényének ezúttal a Nagydobronyi Református Líceum ad otthont.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2021. november 26. – Kossuth Rádió

Jövőre a Délvidéken legalább hét választáson, illetve népszavazáson vehetnek részt a vajdasági
magyarok. Az a cél, hogy minél több szavazati joggal rendelkező polgár vegyen rész ezeken
Szerbiában és az anyaországban egyaránt. A Vajdasági Magyar Szövetség kampányt indít, hogy
minél több kettős állampolgár regisztrálja magát a magyarországi voksolásra is - jelentette be
ma Pásztor István pártelnök szabadkai sajtótájékoztatóján.

A külhoni magyar állampolgársággal is rendelkezők az elmúlt időszakban kaptak, illetve a
közeljövőben szinte kivétel nélkül mindenki kap majd értesítést a regisztrációról vagy az
adatfrissítésről. Kinek mi a teendője? – erre válaszol a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus
munkatársa, Várnai Szabolcs konzul az aradi kihelyezett konzuli napon.

A járvány sok mindent megváltoztatott, közösségi rendezvények sora marad el. Csíkszereda
önkormányzata ennek ellenére szeretné megörvendeztetni a lakosságot, és igazi karácsonyi
hangulatot terveznek a következő hetekre.
Nemcsak Csíkszereda szeretné az idei adventet emlékezetessé tenni, hanem a valkóiak is.
Adventi kalendáriumot készítenek, de hogy! Minden este egy-egy ház ablaka öltözik
ünneplőbe. Aki szeretne részt venni a játékban, elég, ha egyet sétál a faluban és megkeresi az
aznapra díszbe öltözött ablakot. Részleteket az Adatlap Egyesület facebook oldalán találnak.
Az egyesület elnökét, Both Edinát kérdeztük.
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Kárpátaljai Magyar Diáktábor

Minden év novemberének végén a temesvári Bartók Béla líceum találkozóra hívja az előkészítő
osztályba készülő gyermekek szüleit. Ilyenkor bemutatkozik az iskola. A járvány miatt az idén
is az online térbe kényszerült a találkozó, de az érdeklődés a korábbi évekéhez hasonló volt.
Több olyan résztvevő is akadt, aki már nem az első gyermekét készül a Bartók Béla líceumba
íratni. Először az iskola igazgatóját, Erdei Ildikót kérdeztük a virtuális találkozóról.

A magyar kormány 70 ezer eurós támogatásából, mozgó látvány- és tankonyhával, valamint
egy hűtős autóval gazdagodott a rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola. A
felvidéki iskola vendéglátó szakán mindez látványosan emelheti a képzés színvonalát,
elsősorban annak gyakorlati oktatását.

Juhász Béla váratlan októberi halálával az aradi Alma Mater Alapítvány gondozásában
kéthavonta megjelenő kulturális szemle felelős szerkesztő nélkül maradt. A Szövétnek mögött
álló 23 év és több mint 140 lapszám miatt is fontos volt a folyamatosság, a nyugatra szakadt
aradiak közül sokaknak ez a folyóirat az egyetlen kapocs a szülőföldhöz. Az alapítvány
kuratóriuma megtalálta az új felelős szerkesztőt a Kisiratoson élő író Vajda Anna Noémire
személyében, akire a lap megújítása is vár.

A csíkszeredai Role zenekar közel három és fél évtizede kedvence az erdélyi közönségnek.
Számos megzenésített vers kötődik a nevéhez, ahogyan fogalmaznak a rockzenészek: elhunyt
és kortárs nagyjainkkal „beszélgetnek”, küldetésüknek tekintik a verseket megszerettetni a
nagyközönséggel. Pilinszky János születésének 100. évfordulóját, november 27-ét, táncos,
viharos érzéseket keltő produkcióval ünneplik, és új videoklippel bűvölik el a nagyérdeműt. A
vers 27-én délután lesz először hallható a Youtube video-megosztón.

„Ami 1944-45 fordulóján a délvidéki magyarsággal történt, az Isten és ember előtt is bűn volt”
– állítja Kövér László, az Országgyűlés elnöke.
„Akiért nem szól a harang” címmel rájuk emlékeznek a budapesti Szent István Bazilikában. A
vasárnap negyed kettőkor kezdődő szentmisére idén Temerinből, Bácsföldvárról, és
Szabadkáról is érkeznek zarándokok. A szervező Keskenyúton Alapítvány várja az itt élő
elszármazottakat is.
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Határok nélkül
2021. november 27. – Kossuth Rádió

Az erdélyi Sapientia Tudományegyetem különböző campusain igyekeznek az egyre inkább
veszendőbe menő fényképhagyatékokat menteni és kutathatóvá tenni. A végső cél az lenne,
hogy a családoknál lévő hagyatékokat digitalizálva kialakítsanak egy összerdélyi fotótörténeti
gyűjteményt - halljuk majd Balog László csíkszeredai történésztől.

A marosvásárhelyi Vármúzeumban tekinthető meg a Teleki László Alapítvány "Ideje az
építésnek" című vándorkiállítása, amely Kárpát-medencei és erdélyi műemléképületek
restaurálási folyamatait mutatja be. A tárlaton a felújított templomokról készült fotók és
ismeretterjesztő leírások mellett, több tárgy - például épületdíszek, bútordarabok is - láthatóak
eredeti vagy korhű másolatok formájában. Ezen kívül a kiállítás számos interaktív elemet is
tartalmaz, így a látogatók maguk is ismerkedhetnek a restaurátori munka nehézségeivel és
szépségeivel. A marosvásárhelyi tárlaton Orbán János művészettörténésszel beszélgetett
munkatársunk.

Hugyec Anikó magyarkanizsai főállású édesanya, Császár Dominik pedig horgosi származású,
Szegeden tanuló egyetemista. Ami összeköti őket az az, hogy mindkettőjüknek megjelent már
egy-egy regénye, mégpedig magyarországi kiadóknál. Dominik 2019-ben, 17 évesen D. Kaiserer
néven adta ki könyvét, s azzal az ország legfiatalabb regényírója lett. Anikó könyve a múlt
hónapban került ki a nyomdából, s az édesanya most író-olvasó találkozókra jár. Az
elsőkönyves szerzők írásaikról, az érvényesülés lehetőségeiről és terveikről is meséltek.

Felvidéki, magyarországi, lengyelországi és erdélyi művészek alkotásaiból nyílt kiállítás
Rozsnyón, a Bányászati Múzeum Galériájában. A Nemzetközi Rovás Alkotóközösséget, az
eNRÁ-t a 27 éves múlttal rendelkező Rovás Egyesület alapította 2012-ben. A gömöri városban
rendezett csoportos kiállításon 29 felvidéki, magyarországi, erdélyi és lengyelországi művész
118 idei alkotása tekinthető meg. Emellett önálló kiállítása nyílt Szabó Ottó festőművésznek, a
Rovás Akadémia elnökének.
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Öt kontinens
2021. november 27. – Duna World

Farkas Tibor űrkutató
Magyarországról egy amerikai egyetemre, onnan pedig az USA Apollo programjába került Farkas Tibor magyar repülő- és űrkutató mérnök, aki még a Holdra szállásnak is részese volt.
Előadásaiban rendszeresen megemlíti magyar származását, világszerte ismert és elismert
tudós.

Spinda család
Ausztrália legnagyobb dísznövénykertészete a Queensland állambeli Brisbane-ben található.
Ahogy a növények, úgy a kertészek is a világ különböző tájairól érkeztek. Magyarországról is.
Spinda József és családja a nyolcvanas évek végén hagyták el Magyarországot. Egy biztonságos,
nyugodt helyet kerestek, ahol mindig nyár van. Ausztráliára esett a választásuk. Nem sokkal
érkezésük után, a családfő egy kertészetben helyezkedett el Brisbane-ben. Azóta is ugyanott
dolgozik, immár több mint 30 éve.

Las Vegas-i Magyar Fesztivál
A magyar gasztronómia világszerte ismert étele a gulyás, melyet külföldiek és magyarok
egyaránt jó szívvel fogyasztanak el. Nem meglepő, hogy a Las Vegas-i Magyar Fesztiválon is a
gulyásleves volt a legnépszerűbb. Egy jó magyar gulyásleves nemcsak ízletes, hanem
közösségteremtő erővel is rendelkezik. Ezt bizonyítja, hogy a covid járvány miatti tavalyi
kényszerszünet után, októberben, a nevadai sivatagban idén ismét fellángoltak a tüzek a
bográcsok alatt. A II. Magyar Fesztivál ötletgazdája az a Kelemen Péter, aki séfként, az
újvilágban is megőrizte gyökereit és vele a magyar gasztronómia szeretetét.

Toszkána
A virágok magyar kertésze – e jelzővel tisztelik az olaszok Sztavrovszky Ildikót, aki Szegedről
előbb Firenzébe költözött, majd később Pistoia-ba. (Pisztójába). A mondás szerint, aki a virágot
szereti, rossz ember nem lehet. Sztavrovszky Ildikó már közel 5 évtizede a virágoknak és a
növényeknek él itt Olaszországban, Pistoia-ban. A szegedi kertészeti szakközépiskola elvégzése
után édesanyjával Olaszországba költöztek, Firenzébe.
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Hungaro Fest Gold Coast
Hatalmas bográcsokban rotyog a pörkölt, a pacal, és magyar a standok kedvence: a lángos.
Mind - mind hagyományos magyar ételek, 15ezer kilométerre az anyaországtól, az ausztráliai
Gold Coast-on. Az itt élő magyar közösség évről évre megrendezi a találkozót, melynek célja,
hogy táplálja és erősítse a magyar hagyományokat. S mára az is, hogy megismertesse
kultúránkat a kontinens nemzetiségekben bővelkedő népeivel.

Kárpát-medence magazinműsor
2021. november 28. – M1

Sutus Áron elnök, Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség
A délvidéki magyarság megmaradásának záloga a kultúra és a hagyományok ismerete. A 30
éve alakult Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség egykor a romokból állította talpra a
magyar népművelést. A szövetség elnökéhez, a magyar nyelv és irodalom szakon végzett Sutus
Áronhoz már gyermekkorától közel áll a hagyományok és a szülőföld szeretete.

Ars Hungarica fesztivál Nagyszebenben
A nagyszebeni Híd Egyesület több mint másfél évtizede szervezi meg az Ars Hungarica
fesztivált, hogy bemutassa a magyar kultúrát. A kezdetek arra az időszakra nyúlnak vissza,
amikor a Fogarasi-havasok lábánál elterülő település Európa kulturális fővárosa volt. A nyári
szabadtéri rendezvény helyszíne a város határában található falumúzeum. A szervezők szerint
a cél kettős: egyrészt a lakosságarányosan két százalék alá esett helyi magyar közösség számára
kínálják az önazonosság megőrzését és ápolását célzó rendezvényeket.

Horváth Judit ügyvezető, Pázmány Péter Alapítvány, Galánta
A felvidéki Mátyusföld szívében fekszik az egykori mezőváros, Galánta, amely az Esterházy
család birtoka volt. 1999 óta él itt a partiumi Szatmárnémetiből származó Horváth Judit, aki a
felvidéki magyar értékek megőrzésére életre hívott Pázmány Péter Alapítvány ügyvezetője.
Judit egy évvel ezelőtt lett ügyvezető, első feladata az alapítvány épületének megújítása volt.

Magyar állami támogatással felújított csángó fatemplom
A moldvai Forrófalva és Nagypatak közös temetőjében található templomba, Szent Mártonnapi búcsús szentmisére igyekeznek a hívek. A legrégebbiként számon tartott moldvai római
katolikus fatemplom idei búcsúja különleges, hiszen most szentelik fel a magyar állami
támogatással megújult műemléket.
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Térkép
2021. november 27. – Duna TV

Covid felvilágosítás Felvidéken
Napjainkban, a világjárvány idején, fontos a gyerekek felvilágosítása is a témában. Felvidéken,
az ung-vidéki Dobó István Alapiskola a mentőszolgálat munkatársait hívta segítségül, hogy első
kézből tájékoztassák a diákokat a koronavírussal kapcsolatos kérdésekről, tudnivalókról.

Székely Könyvtár
A Hargita Kiadóhivatal és Hargita Megye Tanácsa 2012-ben egy 100 kötetesre tervezett
könyvsorozatot indított el. A Székely Könyvtár azóta évente tíz új kötettel örvendezteti meg
olvasóit. A sorozat a székelység múltjával és jelenével foglalkozva a székely-magyar öntudat
megerősödését segíti elő. Hiánypótló kulturális érték Székelyföld, Erdély és a Kárpát-medence
magyarságának szellemi életében.

Temerini ménes
Az idei Nemzeti Vágta győztes lova, Pipacs, egy temerini ménesből került ki. A lovasudvar
vezetője olyan versenylovakat és lovasokat igyekszik kinevelni, amelyek a vajdasági illetve a
temerini lótartást a világban is ismertté tehetik. Kósa Sándor azt mondja, hogy ménesének
felfejlődése szorosan összefügg a Vágta történetével.

Székely nyúl
Már az államvizsgáját is a székely nyúlfajta megalkotásából írta az állatorvosi egyetemen a
csíkpálfalvi Rákossy Zsigmond. A több színben pompázó tapsifüles azóta elismert fajta, egyremásra nyeri a kiállításokat, mi több, a székely nyúl külföldön is egyre keresettebb. A
genetikarajongó állatorvos gyermekkori álma volt, hogy egy saját állatfajtát hozzon létre.

Méhecske Műhely
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület égisze alatt működik Nagyváradon a Méhecske
Védett Műhely. Az intézményben fogyatékossággal élőket foglalkoztatnak, akik kézműves
termékeket és használati tárgyakat készítenek. Itt munkát biztosítanak azoknak is, akik
nehezen vagy sehogyan sem tudnak a munkaerőpiacon elhelyezkedni.
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