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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Dömötör: a miniszterelnök levélben kéri a határon túli magyarokat a jövő évi 

választáson való részvételre 
2021. december 5. – MTI, Mandiner, Telex, Körkép, M1 híradó, Kossuth Rádió 

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordul a határon túli magyarokhoz, arra kérve őket, hogy 

jövő tavasszal is adják le szavazatukat az országgyűlési választáson - közölte a Miniszterelnöki 

Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap a Facebookon. Dömötör Csaba bejegyzését 

azzal kezdte, hogy 2004. december 5-e nehezen felejthető traumát jelentett a magyar 

nemzetpolitikában. "A kettős állampolgárság bevezetésével lezártuk a népszavazás tragikus 

emlékét. Az elmúlt években több mint 1,1 millió külhoni nemzettársunk élt a lehetőséggel, és 

kapta meg a kettős állampolgárságot" - írta. A kormány képviselője aláhúzta, a "külhoni 

magyar közösségek most már részt vehetnek a jövőnket alapjaiban meghatározó döntések 

meghozatalában, így az országgyűlési választások alkalmával is kifejezhetik véleményüket". 

 

Semjén Zsolt: Ma van a gyurcsányi árulás évfordulója 
2021. december 5. – Hír TV 

A HírTV Napi Aktuális című műsorának Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes volt a vendége. 

A miniszterelnök-helyettes elmondta: amit a baloldal 2004. december 5-én tett, az manifeszt 

hazaárulás. Kiemelte: a közjogi nemzetből Gyurcsányék ki akarták rekeszteni a határon túli 

magyarságot. Hozzátette: a migránsoknak megadnák azt, amit a saját véreinktől megtagadnak. 

Ez a magyarság zsigeri gyűlölete. Semjén Zsolt hangsúlyozta: A magyar állam természetesen 

felelősséget visel minden magyarért, bárhol éljen a világban. 

 

Kövér: Nemzetárulás volt a baloldal 2004-es népszavazási kampánya 
2021. december 5. – Hír TV 

Utolsó galád nemzetárulók mindazok, akik részt vettek a 2004 december 5-i kettős 

állampolgárságról szóló, baloldali népszavazási kampányban - emlékezett vissza az 

Országgyűlés elnöke a Bayer Showban. Kövér László szerint a történtek azonban tanulságként 

is szolgáltak és hozzájárultak ahhoz, hogy 2010-ben, a jelenlegi kormány stabil lélektani alapra 

építhette az új nemzet-politikát.  

 

Potápi: 2004. december 5-e a "nemzetáruló" baloldal szégyenfoltja 
2021. december 4. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Mandiner, Hír TV, ma7.sk, felvidek.ma, 

Körkép, Pannon RTV, Magyar Szó 

Tizenhét évvel ezelőtt "a baloldal aljas módon elárulta a határon túli magyarokat", amikor a 

kettős állampolgárságról szóló népszavazáson a külhoni magyarság ellen kampányolt; 2004. 

december 5-e a "nemzetáruló" baloldal szégyenfoltja - közölte a Miniszterelnökség 
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nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton az MTI-vel. Potápi Árpád János 

közleményében úgy fogalmazott: az akkori események gyógyíthatatlan lelki sebeket ejtettek, és 

hosszú időre rányomták a bélyeget a magyar-magyar kapcsolatokra. „Hosszú évekbe telt, míg 

rendbe tettük, amit a baloldal lerombolt" - emelte ki, emlékeztetve: 2004. december 5-re 

válaszul a 2010-ben megalakult új Országgyűlés legelső intézkedései között, elsöprő többséggel 

szavazta meg a kettős állampolgárságról szóló törvényt, amely lehetővé tette, hogy a külhoni 

magyarság végre közjogi értelemben is a nemzet részéve váljon. 

 

Magyarország maradjon magyar ország 
2021. december 4. – Deme Dániel – Magyar Hírlap  

A 2004-es, kettős állampolgárságról szóló népszavazásról emlékezett meg a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Potápi Árpád János a Magyar Hírlapnak adott 

interjúban. Az államtitkár kiemelte, hús-vér magyar emberek bizonyítják, hogy a nemzeti 

értékek valóban léteznek. „Mi, magyarok nem vagyunk egyedül ezen véleményünkkel, mert a 

visegrádi négyek országaiban nagyjából hasonlóan gondolkoznak, mint mi. Ha ezt a 

hagyományos értékrendet feladjuk, akkor az az értékvilág, amiben felnőttünk, meg fog szűnni. 

Mi úgy szeretnénk ezt az országot átadni gyermekeinknek és unokáiknak, hogy az ne csak 

Magyarország, hanem tényleg magyar ország legyen.” – nyilatkozta az államtitkár.  

 

Zsigmond Barna Pál: a baloldal tönkretenné a nemzetegyesítés eredményeit 
2021. december 5. – MTI, Híradó, Mandiner, Magyar Nemzet, 888, Hír TV, Székelyhon 

A baloldal tönkretenné azt, amit a kormány 2010 után a határok feletti nemzetegyesítés 

területén elért - mondta a Kárpát-medencei külképviseletek tevékenységének 

összehangolásáért felelős miniszteri biztos vasárnap a 2004. december 5-i népszavazásra 

emlékezve Csíkszeredán. Zsigmond Barna Pál felszólalásában úgy fogalmazott, jó lenne 

egyszer, s mindenkorra elfelejteni a 2004. december 5-én történt népszavazást, amely "ha 

hatásaival nem is, de szimbolikájával mindenképpen felért egy lelki Trianonnal". A kormány 

képviselője azt kérdezte, "mi visz rá valakit arra, hogy nemzetével olyat tegyen, mint amit akkor 

tett Gyurcsány Ferenc és a mögötte felsorakozó baloldal". Kiemelte, magyart a magyar ellen, 

testvért a testvér ellen uszítottak, és nem riadtak vissza a legprimitívebb szociális demagógiától 

sem, ami "egyébként egy régi bolsevik módszer". 

 

Lelkiismereti szavazás – Szili Katalin a Hír Tv-nek 
2021. december 5. – Hír TV 

A Magyar Szocialista Párt a népszavazás kiírásakor hezitáló álláspontra helyezkedett. 

Gyurcsány Ferenc 2004. november 2-án már nyíltan elutasította a népszavazáson az igen 

válaszok támogatását, és a valódi problémák elkendőzésével, szavazatmaximálással vádolta 

meg a Fideszt. A kampány során az MSZP rendre kiszámíthatatlan hatással járó felelőtlen 

próbálkozásként kezelte a népszavazást és nem szavazat leadására hívott fel. A párt azonban 

nem állt egységesen Gyurcsány mögé; Szili Katalin, az Országgyűlés szocialista elnöke 

„lelkiismereti szavazást” javasolt a baloldali szavazóknak. 
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Fidelitas: nem szabad engedni, hogy a baloldal újra felszakítsa a határon túliak 

sebeit 
2021. december 5. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Felvidék Ma 

Nem szabad engedni, hogy a baloldal újra felszakítsa azokat a sebeket, amelyeket 2004-ben 

okozott a határon túli magyaroknak - hangzott el a Fidelitas Facebook-oldalán vasárnap 

közzétett videóbejegyzésben. A Fidesz ifjúsági szervezetének felvételén Paizs Andrea erdélyi 

születésű fiatal úgy fogalmazott, hogy 2004-ben Magyarországon a magyart magyar ellen 

uszították, a szülei pedig éveken át cipelték azt a fájdalmat, amelyet 2004. december 5-én 

okozott nekik a Gyurcsány-kormány. "Elárultak és megtagadtak minket, a baloldal 

megpecsételte a határon túli magyarság sorsát, hontalanokká váltunk" - mondta. Kiemelte: a 

"saját nemzetünk mondott ránk nemet, elvágták a gyökereinket".  

 

Magyarország és Románia közös programot indít a Tisza vízrendszerét érintő 

műanyagszennyezés megszüntetése érdekében 
2021. december 3. – Krónika 

Magyarország és Románia felújítja a környezetvédelmi vegyes bizottság működését – jelentette 

be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán, miután a 

ferihegyi repülőtéren megbeszélést folytatott Tánczos Barnával, Románia környezetvédelmi 

miniszterével. Szijjártó Péter azt írta: mivel „egy csomó közös vizünk van”, vagyis számos folyó 

keresztezi a román–magyar határt, fontos az együttműködés a szennyezések és a 

környezetkárosítás megakadályozása érdekében. A két fél a határon átterjedő 

vízszennyezésekről forródróton értesíti egymást és közös programot indít a Tisza vízrendszerét 

érintő műanyagszennyezés megszüntetése érdekében – tette hozzá a külgazdasági és 

külügyminiszter. 

 

Van még hova fejlődni: nyelvhasználat és nyelvi tájkép a romániai vegyes 

iskolákban 
2021. december 3. – transindex.ro, maszol.ro 

A Bálványos Intézet idén tavasszal tájékoztató kampányba kezdett a magyar nyelvhasználat 

népszerűsítése és tudatosítása érdekében. Ennek apropóján egy áprilisi sajtóeseményen 

bemutatták a kezdeményezéshez kapcsolódó első animációs filmet is, mely a pedagógusok 

számára kínál megoldási javaslatot egy olyan élethelyzetre, amikor vegyes családok nem 

magyar nemzetiségű szüleivel kell kapcsolatot teremteniük. A kampány következő 

állomásaként a kezdeményezők most egy újabb tájékoztató kisfilmet tettek közzé, melynek 

témája a hivatalos nyelvhasználat és a nyelvi tájkép a romániai vegyes tannyelvű iskolákban.  
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Magyar állami kitüntetést kapott Bálint Benczédi Ferenc, nyugalmazott unitárius 

püspök 
2021. december 3. – transindex.ro 

AMagyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozatával tüntették ki Bálint Benczédi Ferenc 

nyugalmazott unitárius püspököt. A kitüntetést Mile Lajos magyar főkonzul adta át a 

díjazottnak a Vallásszabadság Házában, szimbolikus helyszínen, hiszen a valamikor unitárius 

püspöki palotaként funkcionáló épület Bálint-Benczédi idejében vált a kolozsvári magyarság 

egyik fontos rendezvény-helyszínévé, találkozási pontjává. A felújított épületet 2018-ban, a 

vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulóján adták át. Mile Lajos „jóságra törekvő, 

közösségépítő püspöknek, kultúrára fogékony, szerény és jó humorú emberként” jellemezte a 

püspököt.  

 

Csűry István püspök a restitúciós perekről: „Mi eltökélt harcosok vagyunk” 
2021. december 3. – maszol.ro 

A Kolozsvári Ítélőtábla kimondta, hogy a zilahi Református Wesselényi Kollégium a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület tulajdona. A kedvező ítélet azonban nem 

végleges, és várható is, hogy megtámadják a döntést, így újból a Legfelsőbb Bíróságra kerül az 

ügy. Csűry István püspök a Maszolnak elmondta: bizakodással tekintenek a jövőbe, ugyanis a 

kollégiumépület tulajdonjogát igazoló bizonyítékok megkérdőjelezhetetlenek. Megtudta a 

portál azt is, az egyházkerületnek mindeközben további mintegy 150 restitúciós eljárása van 

folyamatban. 

 

A szeretet elfér egy cipősdobozban 
2021. december 3. – szekelyhon.ro 

Tíz éve már, hogy minden évben megszervezi Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Minta Ifjúsági Szervezet a közös 

adománygyűjtést, amely során tartós élelmiszert, ruhát és játékot juttatnak el a Maros megyei 

gyermekotthonokba és az idősotthonok lakóihoz. Idén december 20-áig várják a 

cipősdobozokba csomagolt játékokat, ruhát, tartós élelmiszert a marosvásárhelyi Demokrácia-

központban. 

 

Vincze Loránt: nem jó irány, hogy az országok megköveteljék az államnyelv 

ismeretét polgáraiktól 
2021. december 4. – Krónika 

Vincze Loránt EP-képviselő szerint számos uniós tagállam még mindig a 19. századi 

nemzetállami szemléletet vallja, és hangosan tiltakozik a kisebbségi jogok uniós szintre 

emelése ellen. Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő minderről azon a kerekasztal-

beszélgetésen beszélt, amelyet a flensburgi székhelyű Kisebbségi Ügyek Európai Központja 

(ECMI) alapításának 25 éves évfordulója alkalmából rendeztek a németországi városban. A 

rendezvény előadói rámutattak, hogy a különböző európai államok mennyire másképp 
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viszonyulnak a kisebbségi kérdéshez. Az Európai Nemzetiségek Szövetségi Uniója (FUEN) 

elnöki tisztségét is betöltő Vincze Loránt elmondta: Románia sem hajlandó elismerni a 

kollektív jogokat, és tart attól, hogy uniós nyomás nehezedjen rá annak érdekében, hogy a 

magyar közösségnek önálló döntési jogot biztosítson a kisebbségi oktatás és kultúra 

megszervezésében. Az erdélyi politikus szerint a Minority SafePack elutasítása arra enged 

következtetni, hogy az Európai Bizottság ezen tagállamok elavult szemléletét tette magáévá, 

annak ellenére, hogy az Európai Unió a közös értékek fontosságát hangsúlyozza. 

 

Magyar-román EMNT-konferencia: népszámlálás és az önkormányzatok szerepe 

az interetnikus kapcsolatokban 
2021. december 4. – transindex.ro 

Tőkés László szerint egyaránt román és magyar érdek a romániai lakosság fogyásának 

megállítása. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke csütörtök este beszélt erről 

azon a konferencián, mely a küszöbön álló romániai népszámlálásra és arra a szerepre 

összpontosított, amely az önkormányzatokra hárul a román-magyar viszonyban. A járvány 

miatt az online térben megtartott konferencián többek között Brassó, Temesvár és 

Marosvásárhely polgármestere fejtette ki nézeteit a román-magyar együttélés kérdéseiről.  

 

Tízéves az Összefogás fórum – megköszönték a partiumi falugazdászok idei 

munkáját 
2021. december 4. – maszol.ro 

Mivel a koronavírus-járvány a személyes találkozóra nem adott lehetőséget, online 

videokonferencia keretében mondtak köszönetet egész éves munkájukért a Kárpát-medencei 

falugazdász-hálózat tagjainak, valamint a határon túli magyar gazdák boldogulását segítő 

gazdaszervezeteknek a magyar agrárminisztérium képviselői az elmúlt tíz esztendő alatt immár 

hagyományossá vált december eleji Összefogás fórumon. A Partiumi Falugazdász Hálózat négy 

megyében – Szatmár, Szilágy, Bihar és Máramaros magyar lakta vidékein – tevékenykedő 

falugazdászai a szervezet szatmárnémeti székhelyéről csatlakoztak be a december 3-i 

ünnepségbe, aminek eredetileg Budapest lett volna a helyszíne. 

 

„Soha többé december ötödike” – az elbukott népszavazás tanulságait és 

fájdalmait vonták le Csíksomlyón 
2021. december 5. – szekelyhon.ro 

Tizenhét évvel ezelőtt ezelőtt történt, mégis még mindig szomorúsággal tölti el a határon túli 

magyarságot a 2004. december 5-én Magyarországon tartott országos ügydöntő népszavazás. 

Az Árvácska együttes apraja-nagyja, illetve politikai elöljárók jelenlétében az elbukott 

népszavazásra emlékező ünnepséget tartották vasárnap délelőtt a csíksomlyói Fodor Ház 

udvarán. 
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Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte Nagyenyeden a 

pedagógusszövetség  
2021. december 5. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) 30 éves jubileuma alkalmából a Gál 

Kelemen Oktatási és Módszertani Központ szervezett régiós konferenciát, melynek címe 

Felelősen a közösségért, témája pedig az RMPSZ érdekvédelmi tevékenysége volt. A 

szervezésbe betársult a rendezvénynek otthont adó, ebben a tanévben megalapításának 400. 

évfordulóját ünneplő Bethlen Gábor Kollégium, illetve a Fehér megyei tanfelügyelőség. A 

jubilálók köre tovább bővült azzal, hogy a program keretében megünnepelték a Fehér Megyei 

Magyar Pedagóguskonferencia 10. évfordulóját. 

 

Székelyföldön létkérdés a magyar–magyar kapcsolat 
2021. december 5. – maszol.ro 

Az RMDSZ háromszéki szervezete intenzíven szervezi a felkészülést a jövő tavaszi 

magyarországi országgyűlési választásokra. Ennek jegyében Háromszékre látogatott dr. 

Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, a Fidesz határon túli magyarok 

ügyével foglalkozó igazgatója, aki polgármesterekkel és RMDSZ-es tisztségviselőkkel 

találkozott. A két találkozó között szervezett sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a 

magyarországi választásokra való felkészülés jegyében zajlik a Háromszék 2030 nevű 

konzultációs akció is, amikor bekopognak a háztartásokba és többek között emlékeztetnek 

arra, hogy a magyar állampolgársággal rendelkezőknek joguk van szavazni a magyarországi 

választásokon. Ugyanakkor házhoz viszik a honosítás lehetőségét, illetve tájékoztatnak a 

választási regisztrációról és a levélszavazás menetéről is. 

 

A megmaradás hajléka a megújult a sepsiszentkirályi unitárius templom 
2021. december 5. – szekelyhon.ro 

Vasárnap adták át a magyar kormány támogatásával felújított sepsiszentkirályi unitárius 

templomot. A hálaadó istentiszteletet Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke 

tartotta. Az ünnepségen részt vett Diószegi László, a felújítást lebonyolító budapesti Teleki 

László Alapítvány igazgatója, Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, miniszterelnök-helyettes, 

Farkas Balázs csíkszeredai konzul, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és 

Fodor Imre illyefalvi polgármester.  

 

Kötelező a tájékoztatás kisebbségi nyelven is a választások során 
2021. december 3. – ma7.sk  

A választások előtti közvélemény-kutatásokat három nappal a választások előtt is közzé lehet 

majd tenni. A választási moratórium lerövidítése a szavazás napját megelőző 48 órára a 

választójog gyakorlásának feltételeiről szóló törvény módosításából ered, amelyet tegnap 

hagyott jóvá a szlovák parlament. A törvényben módosul a választójog akadályozásával 
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foglalkozó paragrafus is, amely az új szerint kimondja, hogy „a választójog akadályozásának 

számít a személyi szabadság közegészségvédelmi okokból történő törvényi korlátozása, ha a 

járvány idején külön törvény másként nem rendelkezik”. A közegészségügyi hatóságok 

kötelesek közölni az illetékes önkormányzattal azon választópolgár adatait, akit 

közegészségügyi okokból személyi szabadság korlátozására köteleztek. 

 

Berényi: A felvidéki magyarság szempontjából nem indokolható a magyarországi 

kormányváltás igénye 
2021. december 4. – ma7.sk  

Az elmúlt napok eseményeire reflektáló videót tett közzé Berényi József, a Szövetség MKP-

platformjának elnöke. A Nagyszombat megye alispánjaként is tevékeny politikus a videó elején 

leszögezte, az igaz ugyan, hogy a felvidéki magyarok sorsát meghatározó kérdésekről 

elsősorban a szlovák parlamentben, illetve a megyei képviselőtestületekben és 

önkormányzatokban döntenek, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne számunkra fontos, mi 

folyik Magyarországon vagy mi történik Brüsszelben. 

 

Heves vitákat vált ki a felsőoktatási reform, amelybe a Szövetség is beleszólna 
2021. december 3. – Új Szó, ma7.sk  

Továbbra is izzik a levegő a felsőoktatási törvény módosítása körül. Abban mindenki egyetért, 

hogy változásra van szükség, de a szaktárca tervezetével elégedetlen az akadémiai szféra, és a 

Szövetség is módosításokat javasol. A felsőoktatási törvény módosítása jelenleg a tárcaközi 

egyeztetés fázisában van. Annak ellenére, hogy a koalíciós tanácson, a kormányon, majd a 

parlamenten, végül az államfőn át vezető hosszú elfogadási folyamat még csak az elején tart, 

az elmúlt hetekben éles vita alakult ki a tervezet körül. Lovász Bálint, a Szlovák Felsőoktatási 

Akkreditációs Ügynökség elnökségi tagja, a Szlovákiai Egyetemi Diákönkormányzatok 

Szövetségének (ŠRVŠ) egykori elnöke az Új Szó-stúdióban arról beszélt, jelenleg is kérdéses, 

hogy az egyetemi szféra mennyire tudta magát távol tartani a politikától. A Szövetség pénteken 

tartott sajtótájékoztatót a felsőoktatási reformról, ahol Mózes Szabolcs, a párt alelnöke azzal 

reagált Lovász szavaira, fontosnak tartják, hogy elmondják a véleményüket, amelyet egyébként 

a polgárok az aláírásukkal is megtámogattak. „A demokrácia mindig arról szól, hogy minél 

többen fejtsék ki a véleményüket és legyen egy társadalmi nyomás” – mondta. A Szövetség 

ugyanis a tömeges véleményezési eljárásban nyújtott be módosító javaslatokat a 

jogszabálytervezethez. 

 

Szili Katalin Nagybecskereken 
2021. december 4. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szili Katalin volt pénteken a vendége a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület 

Találkozások az Úri utcában elnevezésű rendezvényének. A Magyar Országgyűlés egykori 

elnökével, miniszterelnöki megbízottal, Klemm József újságíró beszélgetett Magyarország 
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nemzetpolitikájáról és a határon túli magyarságot érintő kérdésekről. „Nagyon fontos, 

egyrészről arról beszélni, hogy Európa egyáltalán, hogy képzeli ma a kisebbségben élő, őshonos 

nemzeti közösségek jövőjét. Ebből a szempontból számunkra egy fontos kérdés az, hogy 

Szerbia minél előbb az EU teljes jogú tagja legyen. És ez jót tenne nekünk is, hiszen jó példát 

tudna mutatni azzal Szerbia, hogy a Vajdaságban tud olyan önigazgatást, önrendelkezést 

biztosítani nemzeti közösségeknek, amelyek a széleskörű kulturális autonómiát, sőt más 

tipizálások szerint mondhatjuk azt, hogy egy adminisztratív autonómiát biztosítanak a 

közösségnek” – mondta Szili Katalin, aki tíz éve járja a külhoni magyar közösségeket, közben 

az Európai Unióban azért harcol, hogy a kisebbségi kérdések napirenden maradjanak.  

 

Mikulásfutás esernyők alatt 
2021. december 6. – Magyar Szó 

A kellemetlen esős időjárás ellenére vasárnap többszázan vettek részt az idei palicsi 

Mikulásfutáson. A résztvevőknek egy mintegy másfél kilométeres távot kellett teljesíteniük a 

Nagyparkban. A hangulatos rendezvényen értékes nyeremények találtak gazdára. Többek 

között díjazták a legfiatalabb és a legidősebb résztvevőt, a legeredetibb jelmez viselőjét, sőt 

tombolát is rendeztek. A Mikulásfutáson nemtől és kortól függetlenül bárki részt vehetett, 

amennyiben teljesítette az egyetlen feltételt, vagyis mikulássapkát húzott. A látványt némiképp 

elrontotta, hogy a résztvevők legnagyobb része esernyő alá bújt, de a rendezvényen végig 

nagyszerű hangulat uralkodott. 

 

Docensi címet szerzett a Rákóczi-főiskola három oktatója 
2021. december 5. – Kárpátalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán docensi címet szerzett dr. Rácz Béla, az 

intézmény tudományos-oktatási rektorhelyettese, a Történelem- és Társadalomtudományi 

tanszék oktatója, dr. Fodor Gyula, a tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős 

rektorhelyettes, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója és dr. Berghauer Sándor, a 

főiskola Tudományos Tanácsának titkára, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója. 

 

Bocskor Andrea: nem kaptak szót a kárpátaljai magyarság képviselői az ENSZ 

fórumán 
2021. december 5. – Kárpátalja.ma 

Kétnapos Kisebbségi Fórumot tartott az ENSZ, mely ezúttal rendhagyó módon, hibrid 

formában került megrendezésre – írja közösségi oldalán Bocskor Andrea, európai parlamenti 

(EP-) képviselő Facebook-bejegyzésében. A képviselő kihangsúlyozta, hogy annak ellenére, 

hogy a két nap alatt több tucat felszólaló fejthette ki véleményét a közössége helyzetéről, a 

kárpátaljai magyar közösség képviselői nem kaptak szót, az előzetes regisztráció ellenére sem. 
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10 éves a Sámuel Alapítvány viski családtípusú gyermekotthona 
2021. december 5. – Karpat.in.ua 

Az idén 20 éves fennállását méltató Sámuel Alapítvány feladatának tekinti a magára hagyott, 

vagy szülő nélküli gyermekek felkarolását. Ennek érdekében olyan családtípusú 

gyermekotthonok, befogadó és gyám családok hálózatát hozta létre, amelyben mintegy 100 

gyermeket nevelnek. 

 

Az idei évet Kőrösmezőn zárta a Katolikus Karitász Orvosmissziója Kárpátalján 
2021. december 5. – Karpat.in.ua 

A járvány miatti több mint egy éves kihagyást követően a Katolikus Karitász Orvosmissziója 

idén ősszel kezdte el újra a munkáját Kárpátalján. A segélyszervezet 2017 óta tevékenykedik 

megyénkben főleg a szórványvidéken, ahol meglehetősen hiányos az egészségügyi ellátás. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 3. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák oktatási tárca felsőoktatási reformról beszél,  de a Szövetség párt véleménye szerint 

a hosszú távú  koncepció hiánya miatt csupán ötlettárnak nevezhető a tervezet. A magyar párt 

a napokban egyeztetett az oktatási miniszterrel a kifogásolt pontokról. A Szövetség párt 

sajtóértekezlete után először Mózes Szabolcs alelnököt kérdeztük. 

 

Székely Gusztáv lett a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Ugocsai régiójának új vezetője. 

A szakember elmondta: az egykori történelmi magyar vármegye egy része sajnos 

szórványosodik, a KMPSZ azonban a magyar kormány támogatásával mindent megtesz a 

folyamat megállítása érdekében. 

 

A jövő tanévtől új szakkal bővül a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 

kínálata. Az oda iratkozó diákok a nyelvi és sporttagozat mellett a színművészeti-audiovizuális 

szakot is választhatják. Nagy Tibort, az intézmény igazgatóját kérdeztük. 

 

Gyűjtsd össze a családod néprajzi szokásait! Jegyezd le a családi legendárium értékes, érdekes 

történeteit! Illetve Nyelvjárásban írjál verset, novellát! Ezt kérte az Anyanyelvápolók 
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Szövetsége és a Magyarságkutató Intézet a nyár elején meghirdetett az Anyanyelvünk kincsei 

című Kárpát-medencei nyelvjárási pályázatában. December 1-én -   a Magyar nyelvjárások 

napja alkalmából rendezett, nemzetközi, hibrid konferencián hirdettek eredményt. A 

szervezőknek kellemes meglepetést okozott, hogy a pályázók között 16 évestől a nagymama 

korúakig minden korosztály képviseltette magát. Bereki Anikó összeállításában először Pomozi 

Pétert, a Magyarságkutató Intézet Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatóját halljuk.   Az 

irodalmi pályázaton 2. helyezést ért el a gyergyószentmiklósi Vargyas Rozália, a Családi 

kincseink nyelvjárási pályázaton pedig a csantavéri Bakos Réka lett a 3. helyezett. 

 

Kétezer-négyszáz udvarhelyszéki kisgyerek veheti ki majd a karácsonyfa alól azokat a cipős 

doboz ajándékokat, amelyek a héten érkeztek Németországból Székelyudvarhelyre. A 

gyulafehérvári Caritas munkatársai és önkéntesei ma osztották szét a 14 udvarhelyszéki 

település és Székelyudvarhely római-katolikus plébániái számára az ajándékcsomagokat. 

 

Több mint egy évtizedes hagyomány Aradon, hogy a magyar ifjúsági szervezet, az AMISZ 

jóvoltából a Mikulás több száz magyar óvodást és elemi iskolást megajándékoz. Bár a 

koronavírus-járvány miatt idén nem szervezhetnek közös Mikulás-várást, az ajándékozás nem 

marad el  -  mondta el munkatársunknak az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke, Bold 

Barbara. 

 

Azok az óvodás és elemi osztályos gyerekek, akik elküldik a Temesvári Magyar Ifjúsági 

szervezet Mikulásának a rajzaikat, fogalmazásaikat, ajándékot kapnak. Idén a korábbiakhoz 

képest több gyermek kap ajándékot, a csomagok mellé pedig egy videofelvételt is, amelyet 

vasárnap este nézhetnek meg. 

 

 

 

 

 

Határok nélkül 

2021. december 4. – Kossuth Rádió 

 

Időkapszula avagy üzenet a múltból. A régi épületek javításánál gyakran előkerülnek értékes 

dokumentumok, az építés történetének leírása, vagy akár csomagolóanyagnak használt 

korabeli újságok. A csíkszeredai Szent Kereszt plébániatemplom tornyának felújításakor 

előkerült bádogdoboz tartalma igazi ritkaság. Ebbe ugyanis különböző korok építői gondosan 

visszazárták elődeik üzenetét is. Így vált időutazássá a kapszula tartalmának feltárása.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-04_18-01-00&enddate=2021-12-04_18-40-00&ch=mr1
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Rétesország meséi után Mosolyország történeteit is olvashatják a gyermekek. Megjelent 

ugyanis a zentai zEtna kiadó gondozásában a muzslyai Kovács Jolánka új mesekötete. 

 

„Amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan az egész társadalom” – Veres Pálné 

gondolata a mottója a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének. Ennek szellemében ítélték oda 

idén és adták át a tavaly – járvány miatt elmaradt - Arany Búzaszem és a Kárpát-medencei 

Magyar Családok Megmaradásáért díjakat a XVI. Kárpát-medencei Asszonytalálkozó 

keretében. Utóbbi díj neve önmagáért beszél, míg a búzaszem bibliai utalás a termékeny földbe 

hulló egyetlen szem, ám megsokasodó gabonára. Maga a díj, egy arany kitűző, Magyar Éva 

ötvösművész alkotása. A Kárpát-medencei Magyar Családok Megmaradásáért díjat, amely a 

Szent Családot ábrázolja, Petrás Mária keramikusművész készítette. 

 

A hét éve működő Abaúji Kamarakórus az adventi időszakban rendszeresen szolgál 

istentiszteleteken az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye templomaiban, vagy adnak 

önálló koncertet. Szlovákiában az országos lezárás az ő terveiket is keresztülhúzta, ezért 

elhatározták, hogy a betanult kórusműveket feléneklik és a hanganyagot küldik el az azt 

igénylőknek. 

 

Kárpát medence magazinműsor 

2021. december 5. – M1 

 

Adventi időszak Kárpátalján 

Ügyes kis kezecskék, sürgés forgás, ötletes megoldások – a kárpátaljai Nagyberegen járunk, 

ahol egy iskoláscsoport épp a hagyományos karácsonyi asztali díszek készítését ismerheti meg. 

A foglalkozásnak helyszínt biztosító épület idén, első külhoni pályázóként kaphatta meg a 

Magyarországi Tájházak Szövetségének elismerését, az Év Tájháza díjat. Nem csoda, hiszen az 

esztendő szinte minden napján, értékes programokkal várja az odalátogatókat. Az adventi 

időszakban pedig a legnagyobb hangsúlyt arra fektetik, hogy a gyerekek szívét is ünnepi 

hangulatba öltöztessék. 

 

Gyergyócsomafalva fejlesztései    

Az elődök által teremtett értékek megőrzése, a település fejlesztése és népszerűsítése – ezek a 

legfőbb céljai Gyergyócsomafalva vezetésének. A több mint négyezer lelket számláló községet 

tizenhárom éve vezeti Márton László-Szilárd. A folyamatban lévő beruházások mellett a 

település további fejlődését szolgáló tervek is készülnek. A polgármester álma egy 

sportkomplexum létrehozása, valamint az oktatás körülményeinek korszerűsítése. 
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Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta 

A felvidéki Mátyusföld magyarságának egyik legfontosabb oktatási intézménye a galántai 

nyolcosztályos gimnázium, amely 2002 óta viseli a város díszpolgárának, Kodály Zoltánnak a 

nevét. Évről-évre egyre több magyar diák jár ide, akik a magyar alapiskola után itt folytatják 

tanulmányaikat. 

 

Gelence, az energiagazdálkodás mintafaluja 

Érseki búcsúi szentmisével ünnepelte védőszentjét Gelence népe. A Szent Imre herceg 

tiszteletére szentelt 13. században épült templom aligha lenne elég tágas a nagyszámú hívő 

befogadására, így a búcsút immár évek óta az alig több mint száz éves nagytemplomban tartják. 

Gelence, a Kárpát-kanyar egyik legkeletibb székelyföldi településeként a messze földön híres 

műemléktemploma mellett, immár mintafalu címmel is büszkélkedhet. 

 

Térkép 

2021. december 4. – Duna 

 

Mentorprogram Kárpátalján 

Mentorprogram indult Kárpátalján, helyi magyar vállalkozók számára. A program célja a 

kárpátaljai vállalkozói réteg megerősítése és a gazdasági élet fejlesztése. Nem utolsó sorban új 

munkahelyek teremtése és a régiek megtartása. A mentorprogramot, amely a Kárpát-

medencében Erdélyben és Vajdaságban már sikerrel működik, az anyaország támogatja. 

 

Adventi élő kalendárium Székelyföldön 

Legyen az idei advent több, mint egy ünnep! Legyen látványos, csillogó, de mégis meghitt. Ezzel 

a felhívással fordult Csíkszereda polgármesteri hivatala a város lakóihoz, különleges élő 

adventi kalendáriumot szervezve. Több tucatnyian vállalkoztak arra, hogy Karácsonyig minden 

este ünnepi díszbe öltözik a város egy-egy ablaka. 

 

Andrássy kastély Felvidéken 

Megnyílt az Andrássy élménypont Tőketerebesen az Andrássy kastélyban. Az élménypont egy 

magyar-szlovák határokon átnyúló pályázatnak köszönhetően valósult meg, melynek kapcsán 

a határ mindkét oldalán 8 műemléképület kapcsolódik össze. A cél, hogy újabb szolgáltatásokat 

nyújtsanak az idegenforgalom fellendítése érdekében. 

 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-12-04-i-adas/
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Iskolaépítés gyűjtésből Székelyudvarhelyen 

Gyapjúból és nemezből, fából készült játékokból, adventi díszek árusításából építenek 

gyermekeiknek iskolát a Kerekerdő Waldorf Egyesület tagjai Székelyudvarhelyen. A néhány 

éve működő Waldorf iskola mára kinőtte régi helyét, emiatt kezdtek a szülők merészet álmodva 

iskolaépítésbe. 

 

Székelyföldi épített örökség 

Aprócska, eldugott falu a Maros megyei Székelyvécke, nem esik útba a turistáknak, ha 

Székelyföld szíve felé mennek. Számos erdélyi településhez hasonlóan, Székelyvécke is 

kiöregedett, lakossága a valamikori ezerről mára 400-nál is kevesebbre csökkent. Az 

enyészettől megmentett épített örökség azonban mindenképp megér egy kitérőt. 

 

Öt kontinens 

2021. december 4. – Duna World 

 

Nemzetpolitikai események Kanadában 

Kanadai körúton járt Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki 

megbízott. Tárgyalásai során ismertette a magyar kormány nemzetpolitikai törekvéseit, 

kapcsolattépítő megbeszéléseket folytatott egyetemi vezetőkkel, és találkozott a helyi magyar 

közösségek képviselőivel is. 

 

Brisbane-i társulat 

Vincze Zsoltot sikerei repítették Ausztráliába közel 20 éve. Azóta is reklámfilmekben, 

hollywoodi produkciókban, ausztrál sorozatokban szerepel, de akkor a legboldogabb, ha 

anyanyelvén szólalhat meg a Brisbane-i magyar színjátszó csoport tagjaként. 

 

Varsói Magyar Iskola 

A Varsó belvárosában élő és dolgozó magyar közösség igénye hozta létre 2000-ben a Varsói 

Magyar Iskolát. A szervezők, az oktatók és a tanulók önkéntes részvételén alapuló intézmény a 

Varsói Tudományegyetem első magyar lektora, Divéky Adorján történész professzor nevét 

vette fel. 

 

Toszkánai magyarok 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-12-04-i-adas-2/
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Boldogító igen után álomesküvő Toszkánában – Ma már sokak álma teljesülhet, 2 barátnő, 

jóvoltából. Kamarás és Pusztai Gabriella ugyanis magyar pároknak segít megszervezni ezt az 

éltreszóló élményt. 

 

Székely világutazó 

Gábor Anita néhány éve gondolt egy merészet és elindult a székelyföldi Alsóboldogfalváról 

világot látni. A kalandvágy, a világjárás nemcsak önállóságra tanítja az embert, de értékrendjét, 

a környezethez való viszonyát is átalakítja. 

 

 


