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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Indul a Vajdasági mentorprogram 2. évada! 
2021. december 1. – Vajdaság Ma, Külhoni Magyarok 

Légy része egy összetartó közösségnek, építsd kapcsolataidat és keress másokkal közösen 

megoldásokat a vállalkozói lét kihívásaira! 2021-ben előzetes felmérés alapján a Vajdaságban 

is folytatódik 2019-ben indított mentorprogram, tovább erősítve ezzel a régió vállalkozói 

közösségét. Ne maradj le, ha szeretnél tapasztalt vállalkozóktól tanulni! Jelentkezz december 

7-ig a honlapon elérhető űrlap kitöltésével. A programot kifejezetten olyan mentorált 

jelölteknek ajánljuk, akik nem vettek részt az előző képzési sorozatban. A program a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Design Terminal, a Prosperitati Alapítvány és a Vajdasági 

Fiatal Vállalkozók Egyesülete együttműködésében valósul meg. 

 

Magyarok is kapnak kitüntetést a román nemzeti ünnep alkalmából 
2021. december 1. – Krónika 

Klaus Iohannis államfő számos állami kitüntetés odaítéléséről rendelkezett a december elsejei 

román nemzeti ünnep alkalmából. Az önkéntesek, sürgősségi esetekben elsősegélyt nyújtók, 

valamint a kulturális és értékvédelmi intézmények, illetve képviselőik listáján magyar neveket 

is találunk. Az államelnöki hivatal közleménye szerint az emberi jogok támogatásáért és a 

szociális elkötelezettségért járó érdemrend lovagi fokozatát kapja többek között Józsa Nándor 

Lóránd és Orbán Attila Zsigmond „azért az odaadásért és professzionalizmusért, amelyet az 

idők során önkéntesként, sürgősségi esetekben nyújtott elsősegély terén bizonyítottak”. Klaus 

Iohannis ugyanakkor egészségügyi érdemrendek odaítéléséről is rendelkezett. A kitüntetés III. 

fokozatát megkapja többek között Kis Balázs, a Bihar megyei SMURD rohammentő szolgálat 

sürgősségi asszisztense is, aki többedmagával humanitárius küldetésben vett rész idén február-

márciusban Szlovákiában. 

 

Magyarországi választások: regisztrációra, voksolásra buzdít Zsigmond Barna Pál 
2021. december 1. – szekelyhon.ro 

A magyarországi választási névjegyzékbe történő regisztrációra, illetve voksolásra buzdította a 

magyar állampolgársággal rendelkezőket a Székelykeresztúrra látogató Zsigmond Barna Pál 

miniszteri biztos, országgyűlési képviselő. A modernkori magyar történelem legsötétebb 

napjának nevezte 2004. december 5-ét Zsigmond Barna Pál miniszteri biztos, hiszen az akkori 

kormány a külhoni magyarság ellen uszította az anyaországiakat. Székelykeresztúrra – mint 

mondta – éppen e trauma átbeszélése érdekében érkezett: szeretnék folytatni azt a 

nemzetépítést, amit a Fidesz-KDNP-kormány 2010-ben elkezdett. „Ekkor egymásra talált a 

magyar a magyarral, lélek a lélekkel, és megvalósult egy természetes magyar egység. Ha azt 

szeretnénk, hogy Székelyföldön folytatódjon a közös építkezés, akkor a magyar 

állampolgársággal rendelkezők részt kell vegyenek a jövő évi magyarországi választásokon az 
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egységre voksolva” – szögezte le. Éppen ezért arra kérte a magyar állampolgársággal 

rendelkezőket, hogy regisztráljanak a választói névjegyzékbe, ha eddig ezt még nem tették meg, 

illetve aktualizálják az adatokat, ha szükség van rá. 

 

Románok is hiányolják a magyar feliratokat a kolozsvári karácsonyi vásárból 
2021. december 1. – Krónika, transindex.ro 

Már románok is számon kérik a városvezetőségen, hogy miért hiányoznak a magyar feliratok a 

kolozsvári karácsonyi vásárból. A közismert kolozsvári aktivista, Cristian Marchiș például 

Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy a jelenlegi városvezetés semmibe veszi 

a kincses város etnikai sokszínűségét, történelmét, épített örökségét. A szervező cég ígérte 

ellenére nem pótolta a magyar és angol feliratozást. December elsejére is egynyelvű maradt a 

kolozsvári karácsonyi vásár, bár a főtéri rendezvényt szervező cég az RMDSZ tanácsosainak azt 

ígérte, hogy hétfőre, november 29-ére pótolja a hiányzó magyar feliratokat, december elsejére 

sem tett eleget ígéretének. Nem kizárt egyébként, hogy szentestéig meglesz a várva várt 

„ajándék”, ugyanis szerdán, a román nemzeti ünnep és számos látogató ellenére még dolgoztak 

a munkások: épp a kupolaszerűen felaggatott fényfüzéreket kötözgették. 

 

Így ünnepelik meg december elsejét Székelyudvarhelyen 
2021. december 1. – maszol.to 

Diszkréten, de Székelyudvarhelyen is megünneplik az Erdély és a Román Királyság egyesülését 

kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés évfordulóját. Komolyabb hírverés nélkül, 

csak a közösségi médiában létrehozott esemény-poszttal népszerűsíti a román nemzeti ünnep 

alkalmából szervezett eseményeit az udvarhelyi városvezetés és Székelyudvarhelyi Művelődési 

Ház. „Önt is meghívjuk a Románia hivatalos nemzeti ünnepe alkalmából szervezett 

ünnepségekre” – áll a kizárólagosan román nyelvű felhívásban. December elsején, déli 12 

órakor megkoszorúzzák a Kuvar-tetői román hősök sírjánál található emlékművet, 18 órától 

pedig klasszikus zenei koncertet tartanak a székelyudvarhelyi városháza dísztermében. 

 

Népfőiskolát támogató látogatásra érkezett Bedébe Bölöni László 
2021. december 1. – szekelyhon.ro 

Aláírt focilabdával és mezzel támogatja a bedei népfőiskola építkezési munkálatait Bölöni 

László egykori kiváló focista, aki szerda délelőtt ellátogatott nagymamája falujába, 

gyermekkora egyik helyszínére. A látogatásra azt követően került sor, hogy Sajó Norbert, a 

Soldaris Egyesület elnöke tudomására jutott, hogy Bölöni László nagymamája bedei volt, és 

azzal a kéréssel fordult a neves sportolóhoz, támogassa a bedei népfőiskolát, illetve 

gyerektáborok helyszínét. „Lassúbbra vesszük a tempót, ami a bedei építkezést illeti, jövőben 

szeretnénk tatarozni a parasztház homlokzatát, majd 2023-ban a belsejét tesszük lakhatóvá” – 

mondta a Székelyhonnak az egyesület elnöke, hozzáfűzve, hogy ha december végéig nem 

találnak támogatókat, megkérdőjeleződik a jövő évi továbblépés. 
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Itt az első erdélyi magyar vakiskola 
2021. december 2. – Veczán Zoltán – Mandiner 

A román ellenkezés dacára száz év kihagyás után újra van Erdélyben magyar tannyelvű iskola 

vakok és gyengénlátók számára. A lehetőség adva van, már csak élni kell vele – vallja Butu 

Arnold Csaba, az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület elnöke. „Alkotmányos joga van 

mindenkinek az anyanyelvén tanulni, s ugyanilyen jog illeti meg a fogyatékkal élőket, de a kettő 

együtt a gyakorlatban még sosem jött össze” – mondja az elnök. Romániában hét román 

tannyelvű vakiskola van, pedig csak a székely megyékben 193 érintett magyar gyermek él. 

Közülük néhányan a román speciális iskolákba járnak, a legtöbben a hagyományos oktatásban 

bukdácsolnak, és olyan is van, akivel a szülei inkább Budapestre költöztek. Azután, hogy az 

egyesület egyik diákja – a ma már kuratóriumi tag Kovács Tamás – esetében a szülőket be sem 

engedték a kolozsvári román bentlakásos vakiskolába, hogy körülnézhessenek, mielőtt beadják 

a gyereküket, s emiatt ők is a fővárosba költözést választották, Butuék rádöbbentek az állapot 

tarthatatlanságára. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2021. december 2-i számában.) 

 

Elhunyt Németh István, a Komáromi Jókai Színház nyugdíjazott színésze 
2021. december 1. – bumm.sk  

„Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a Komáromi Jókai Színház 

nyugdíjazott színésze, Komárom legismertebb Mikulása, Németh István életének 65. 

életévében elhunyt" - írta Facebook-bejegyzésében a színház. „Németh István 1956. február 15-

én született Komáromban. 1990-től a Komáromi Jókai Színház tagja. Alkatilag leginkább 

karakterszerepeket, groteszk és drámai hősöket alakított. Olyan szerepekben láthatták a nézők, 

mint Bornemissza János (Háy Gyula: Mohács), Lázár Wolf (Stein-Harnick: Hegedűs a 

háztetőn), Durbints Pál (Gárdonyi Géza: A bor), Nagypapa (Csajkovszkij: Diótörő), Tót 

(Tóték), Idomeneus (Weöres Sándor: A holdbéli csónakos), Firsz ( Cseresznyéskert), Patikus 

(Rómeó és Júlia), Fjodor (F.M.Dosztojevszkij: A félkegyelmű) és mások" - írták 

 

A felvidéki néptáncoktatás nagyasszonyát, Juhász Esztert díjazták 
2021. december 1. – felvidek.ma  

A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége november 30-án immár 16. alkalommal szervezte meg 

a Kárpát-medencei Asszonytalálkozót, melynek Budapesten a Turay Ida Színház adott otthont. 

A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége Juhász Esztert, a zselízi Kincső Néptáncegyüttes 

alapítóját a 2020. évi határon túli „Arany Búzaszem Díj” elismerésben részesítette. 

Bevezetőjében Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke a program 

kapcsán kiemelte, hogy nagy sajnálatukra a tavalyi járványhelyzet megakadályozta a 

díjátadást, így két év díjazottjai az idei évben egyszerre vették át a rangos elismeréseket. A 

kulturális programokkal átszőtt gálaesten a 2020. és 2021. évi Arany Búzaszem, valamint 

2020. és 2021. évi Kárpát-medencei Magyar Családok Megmaradásáért Díjak kerültek 

átadásra. 
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Hatalmas sikerrel zárult a XVI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia 

Nyitrán 
2021. december 1. – felvidek.ma  

Az elmúlt napokban zajlott le a felvidéki magyar hallgatók kutatási tevékenységét és szakmai 

fejlődését támogató XVI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK). A díjazott 

munkák között van a Mann-Whitney teszt kétdimenziós kiterjesztése, illetve a Szendi-ér menti 

kaszáló flórájának vizsgálata. November 26. és 27. között a Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának virtuális terében került megrendezésre a XVI. 

Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK), a szlovákiai és csehországi 

felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók legrangosabb tudományos versenye. A 

versenyre összesen 41 pályamunka érkezett, amelyek hét szekcióban kerültek 

megmérettetésre. 

 

Belülről megújul a baraparti iskola 
2021. december 1. – Magyar Szó 

Az adai Cseh Károly Általános Iskola sikeresen pályázott a tartományi oktatási titkárság 

iskolaépületek felújítására meghirdetett pályázatán, amelyen 10,9 millió dináros támogatást 

nyert el a második számú iskolarészleg, vagyis a baraparti iskola belső felújítására. Maksó Éva 

iskolaigazgató elmondta, hogy a tervek szerint januártól vagy februártól az épületben teljes 

egészében felújítják a mellékhelyiségeket, a szennyvíz-, a villany- és a vízvezetékeket, a 

világítást, továbbá részben lecserélik a folyosókon a járólapokat, kicserélik a sérült 

nyílászárókat, és kisebb belső átalakításokat is terveznek. Az iskolaigazgató kiemelte, hogy Ada 

község önkormányzata jövőre 3,5 millió dinárt ígért az intézménynek a baraparti iskola 

meszelésére, így teljes egészében megújulhat a jövő szeptemberi iskolakezdésre. 

 

Adventi ablakvadászat Bezdánban 
2021. december 1. – Pannon RTV 

Adventi ablakvadászattal teszik izgalmasabbá a karácsonyi várakozás időszakát Bezdánban. 

Minden nap egy-egy újabb ablak öltözik karácsonyi díszbe. A játéknak még nincs hagyománya 

a nyugat-bácskai településen, most először szervezték meg a Bezdáni Hidak Polgári Egyesület 

kezdeményezésére. Bezdánban a megszokott adventi várakozás helyett közös játékkal 

színesítik a hideg estéket. Az ablakvadászat lényege, hogy a résztvevők jól láthatóan elhelyezik 

az adott decemberi nap számát az ablakukon, így az adventi dátum minden délután megjelenik 

a település valamelyik pontján. 
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Szijjártó és Kuleba Rigában találkozott 
2021. december 1. – Kárpátalja, Kiszó 

Dmitro Kuleba külügyminiszter magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel találkozott és folytatott 

megbeszélést szerdán Rigában, a NATO-tagországok külügyminiszterei találkozójának 

margóján – adta hírül az unn.com.ua hírportál Kuleba Twitter-közlésére hivatkozva. A jelentés 

szerint az ukrán diplomácia vezetője bejegyzésében azt írta: „Rigában Szijjártó Péterrel 

találkoztam. A kétoldalú kapcsolatok egyes nehéz kérdéseire való tekintet nélkül 

egyetértettünk abban, hogy Ukrajna biztonsága egyaránt jelenti Magyarország biztonságát a 

NATO keleti szárnyán.” 

 

Csubirko célja, hogy anyanyelvükön tanulhassanak a magyarországi ukránok 
2021. december 1. – Kiszó 

A Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke támogatja, hogy anyanyelvükön tanulhassanak a tömbben 

élő magyarországi ukránok. Erről Volodimir Csubirko, a közgyűlés elnöke beszélt, amikor 

fogadta hivatalában Szuperák Brigittát, a magyar Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólóját. 

A találkozóról szóló beszámolóban kiemelik, hogy Szuperák Brigitta 2018 óta egy hivatalosan 

bejegyzett ukrán iskola létrehozásán dolgozik. A szóvivő elmondása szerint Magyarországon 

jelenleg csak vasárnapi iskolákban, idegen nyelvként tanulják az ukránt. A Kárpátaljával 

szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében két iskolában nyitottak eddig ukrán nyelvű 

osztályt. Emellett több magyarországi egyetemen van ukrán nyelvű képzés a szlavisztika 

szakon. 

 

Vrtovec: megépül a Lendva-Rédics vasútvonal 
2021. december 1. – Népújság 

Jernej Vrtovec infrastrukturális miniszter a kormány muravidéki látogatása keretében 

szervezett nyilvános fórumon kijelentette, hogy a Lendva–Rédics és a Lendva–Belatinc 

vasútvonal megépítése érdekében 2022-re tervbe vették a vonal szakmai alapjainak 

kidolgozását, valamint kezdeményezés benyújtását az országos területrendezési terv 

elkészítésére, ezzel Lendva vasúti összeköttetésének megvalósulása egyre valószínűbbnek 

látszik. A minisztérium szerint a Belatinc és Rédics irányában megépülő vonal gazdaságosságát 

többek közt a Belatincra tervezett logisztikai terminál működtetése is növeli. A logisztikai 

központ a koperi kikötő háttérlétesítményeként üzemelne, felépítése pedig az említett két 

irányba haladó vasútvonallal egyidőben történne. 

 

Igazi választási év lesz 2022 
2021. december 1. – Népújság 

Szlovéniában 2022 egyértelműen a választások éve lesz, ugyanis megválasztjuk majd az új 

országgyűlést, döntünk az új államelnökről, a végén pedig új polgármestereket, községi 

tanácsokat is választunk. Természetesen a nemzetiségi képviselőket, a községi nemzetiségi 
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önkormányzati testületeket is megválasztjuk. Emellett 2022-ben esedékesek az államtanácsi 

választások is. Elsőként még tavasszal, vagyis legkorábban április 22-ére és legkésőbb június 

5-ére az államelnök kiírja a parlamenti választásokat. Tekintettel a parlamenti pártokkal első 

körben már lefolytatott beszélgetésekre, valószínűsíthető a legkorábbi dátum, de erről 

mindenképpen Borut Pahor államelnök dönt majd februárban. Az országgyűlést négyéves 

mandátumra választjuk, többek között az olasz és a magyar nemzetiségi parlamenti képviselőt. 

 

Hamarosan megnyílik a prágai magyar kollégium 
2021. december 1. – felvidek.ma  

Hamarosan befejeződik a magyar kollégium kialakítása a prágai magyar plébánia épületének 

tetőterében. A hiánypótló közösségerősítő kollégium a Magyar Püspöki Kar támogatásával 

valósul meg. A cseh fővárosban élő magyar anyanyelvű diákok pasztorizációját is végző Balga 

Zoltán atya a Felvidék.ma megkeresésére elmondta:  a Prágában élő diákok körében nagy igény 

van a lelki közösségi életre. „Rendszeres találkozókat szerveztünk. Itt tudatosult bennem, hogy 

az itt élő magyar diákok Prága különböző szegleteiben élnek, távol a központtól, az 

egyetemektől. Innen jött az ötlet, hogy jó volna ezeket a diákokat egy helyen összpontosítani” 

– folytatta. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 1. – Kossuth Rádió 

 

Az Európa Tanács magyar elnökségének egyik legfontosabb témája a kisebbségvédelem volt. 

Az Európai Parlament Kisebbségi Frakcióközi munkacsoportja november végi ülésén Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott és Kalmár Ferenc miniszteri biztos ismertették az elnökség 

eredményeit, és arról egyeztettek, hogyan működhet együtt az Európa Tanács és az Európai 

Unió a kisebbségvédelem területén. A magyar elnökség ezen a téren is utat nyitott a további 

közös munkára, az Intergroup pedig követni fogja ezt a folyamatot. A strasbourgi találkozó 

részleteiről kérdeztük Szili Katalint és Kalmár Ferencet.  

 

Annak ellenére, hogy rendszeresek az egyeztetések az ukrán oktatási minisztérium 

képviselőivel, még mindig nem sikerült megnyugtatóan rendezni a kárpátaljai magyar oktatási 

hálózat megmaradásának a kérdését, mondja Szilágyi Lajos, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség Beregi régiójának a vezetője. Mint ismeretes, az ukrán oktatási törvény 
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. december 2. 

 

értelmében a nemzetiségi iskoláknak, így a magyar oktatási intézményeknek is fokozatosan át 

kellene térniük az államnyelven, vagyis az ukránul történő oktatásra. A jogszabályt, amely a 

megszűnés szélére sodorhatja a magyar iskolákat, korábban az ukrán alkotmánybíróság sem 

találta kirekesztőnek.  

 

Felvilágosítással és technikai segítséggel várja az udvarhelyszéki RMDSZ azokat a magyar 

állampolgársággal is rendelkezőket, akik szeretnének szavazni a tavaszi magyar országgyűlési 

választásokon.  Bíró Barna Botond udvarhelyszéki RMDSZ elnök részletezi a tudnivalókat 

munkatársunknak. 

 

Elsősorban a vajdasági magyar kisebbség jogainak védelmét tartotta szívügyének 

népképviselőként és később a Vajdasági Magyar Szövetség első elnökeként, másrészt faluja 

társadalmi életében is jelentős nyomot hagyott. Halálának 26-dik évfordulóján márványtáblát 

avattak Csubela Ferencnek, a VMSZ első elnökének tiszteletére Bácskossuthfalván.  

 

Szentmihályon a labdarúgó klub szervezte meg az első disznótoros fesztivált. A szervezők 

elsődleges célja, hogy kissé felpezsdítsék a faluban a közösségi életet, hogy a fiatalabb 

nemzedéknek megmutassák, van élet a faluban, érdemes itt maradni, és az idősebbek is a 

fiatalokért ténykednek, nekik szeretnék biztosítani a jövőt.  

 

Korunk égető problémája a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés. Ennek akár a 

mottója is lehetne az, amit Áder János köztársasági elnök a Planet  Fenntarthasági Expón 

mondott, hogy már nem elég gondolkodni, hanem cselekedni kell globálisan és lokálisan is. Ez 

utóbbihoz mindenki csatlakozhat, ha például kertészkedik és hazai termelőktől vásárol. 

 

Temerinben idén harmincadik alkalommal tartották meg a Tini és ifjúsági énekes vetélkedő 

döntőjét, amelyen 14 tehetséges fiatal lépett fel. 


