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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: a nemzetpolitika a külpolitika lelke  
2021. december 7. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Origo, 888, Magyar Szó, 

Pannon RTV, Kárpátalja Ma, KárpátHír 

A nemzetpolitika a külpolitika lelke, ezért a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolat 

alakításakor a kormány arra törekszik, hogy olyan együttműködés jöjjön létre, amely a magyar 

nemzeti közösségek élethelyzetét javítja - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter hétfőn Budapesten. A tárcavezető az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottsága előtti éves meghallgatásán kiemelte: ha létrejönnek sikertörténetek a szomszédos 

országokkal, ha létrejönnek olyan közös beruházások, amelyek jó alapot adnak a kölcsönös 

tiszteleten és megbecsülésen alapuló együttműködésnek, akkor az ebből fakadó 

hangulatjavulás a két ország között javítja az adott szomszédos ország területén élő magyar 

nemzeti közösség helyzetét is. A miniszter kifejtette: volt olyan időszak 2010 előtt, amikor 

Magyarország és a szomszédos országok kapcsolata rendkívül rossz volt, amikor egyes 

szomszédos országok kormányai és a magyar kormány "gyakorlatilag nem álltak szóba 

egymással". Most ehhez képest minőségileg más a helyzet - tette hozzá. Úgy értékelt: a 

szomszédos országok közül hattal 2021-ben is tovább tudták javítani a kapcsolatokat, Ukrajna 

az egyedüli kivétel. Minden szomszédos ország esetében idén is arra törekedtek, hogy legyenek 

újabb közös sikertörténetek, lettek is ilyenek, így Ukrajna kivételével a többi szomszéddal jobb 

a kapcsolat az év végén, mint volt az év elején - mondta.  

 

Csoma Botond: a nemzeti kisebbségeket államalkotó tényezőkként kellene 

meghatározni az alkotmányban 
2021. december 6. – Krónika, maszol.ro 

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint az alkotmányt úgy kellene módosítani, hogy 

Románia államformája parlamenti köztársaság legyen, és az alaptörvényben államalkotó 

tényezőkként kellene meghatározni a nemzeti kisebbségeket. Erről Csoma Botond az 

alkotmány elfogadásának harmincadik évfordulójának alkalmából tartott ünnepi ülésen 

beszélt a parlamentben. A jogász-politikus emlékeztetett arra, hogy az 1991-es alkotmány 

szerint Románia félelnöki köztársaság, amelyben a miniszterelnök nem az államfő alárendeltje, 

ám a kormányfőt az államfő nevezi ki, és a végrehajtó hatalom két képviselője között számos 

konfliktus volt az elmúlt 15 évben. Csoma Botond felhívta a figyelmet arra, hogy a Legfelsőbb 

Védelmi Tanács és más intézmények bizonyos dokumentumai a nemzetbiztonságot fenyegető 

kockázati tényezőknek tekintik a nemzeti kisebbségeket – közölte az Agerpres. „Azt hiszem, 

harminc év után eljött az ideje annak, hogy az állam megbízzon az ország területén élő nemzeti 

kisebbségekben” – jelentette ki a képviselő, aki szerint az alkotmányban államalkotó 

tényezőkként kellene meghatározni a kisebbségeket. 
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Székely/székelyföldi személyi kártyát vezetne be az SZNT 
2021. december 6. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Úgynevezett székely/székelyföldi személyi kártya bevezetésére tett javaslatot a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) vezetősége, a QR-kóddal ellátott plasztik megszerzésének egyik 

feltétele, hogy birtokosa támogassa a régió autonómiáját. A Székelyföld önrendelkezéséért 

síkra szálló szervezet hétfői tájékoztatása szerint a személyi kártya bevezetését célzó 

határozattervezetet december 3-án Sepsiszentgyörgyön tartott ülésén fogadta el az SZNT 

állandó bizottsága. A testület tulajdonképpen közvitára bocsátotta az okmányról szóló 

előterjesztést, a végső döntést az SZNT tisztújító küldöttgyűlése hozná meg. A személyi 

okiratként meghatározott székely/székelyföldi személyi kártyát bármely, 18. életévét betöltött 

személy megkaphatja, aki állandó lakhellyel rendelkezik Székelyföldön, vagy Székelyföldön 

kívül él, de székelynek vallja magát, és aki egyetért Székelyföld területi autonómiájával úgy, 

ahogy az az SZNT Autonómiastatútumában áll. A szervezet közlése szerint a 

székely/székelyföldi személyi kártyát formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, amelyen 

fel kell tüntetni az igénylő családnevét és keresztnevét, születési idejét és helyét, állandó 

lakcímét, nemét. 

 

Áthelyezik a Dávid Ferenc szobrát eltakaró buszmegállót 
2021. december 6. – maszol.ro 

Dávid Ferenc – az erdélyi unitárius egyház alapítójának – szobra alig látható, mert a kolozsvári 

Magyar (ma 1989. december 21.) utcai Sora buszmegálló mögött helyezték el. Miután a 

közösségi médiában többen is hangot adtak nemtetszésüknek, Dan Tarcea alpolgármester a 

Monitorul de Cluj portálnak elmondta, a buszmegállót odébb költöztetik, így az alkotás teljes 

egészében látható lesz. 

 

Erdélystat: hol és hogyan élnek a külföldön tartózkodó erdélyi magyarok? 
2021. december 6. – maszol.ro 

A külföldön élő romániai magyarok feltérképezése szándékával, Back to the Roots – Vissza a 

gyökerekhez címmel online felmérést indít az Erdélystat romniai magyar statisztikai portál. A 

portál közleményében kiemeli: becslések szerint mintegy 4 millió olyan állampolgár van, aki 

Romániában született és most életvitelszerűen más országban él. „A szociológiai kutatásban 

arról szeretnének átfogó képet kapni, hogy a külföldön tartózkodók mikor és milyen szándékkal 

hagyták el az országot, hogyan alakult ott tovább az életük, illetve milyen formában tartják a 

kapcsolatot az itthoniakkal” – írták. 
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Lovasközpontot avattak Székelyderzsen – a bevételek a helyi közösséget illetik 
2021. december 6. – maszol.ro 

Tartalmas ünnepen vehetett részt vasárnap a Hargita megyei Székelyderzs közössége. Ezen a 

napon adták át a Zarándok Nyargaló lovasközpontot, a település lakóit egésznapos program 

várta és a gyerekek legnagyobb örömére délután a Mikulás is megérkezett. 

 

Idén újabb mesekönyv kerül a karácsonyfa alá a Rákóczi Szövetség jóvoltából 
2021. december 6. – Nyugati Jelen 

A Rákóczi Szövetség és az RMDSZ Arad Megyei Szervezete együttműködésének köszönhetően 

idén is egy újabb meglepetés várja az Arad megyei magyar nagycsoportos óvodásokat 

karácsony közeledtével. Az adventi időszakban Forgács Ildikó és Dózsa Tamás „Egy kis csízió” 

című kötete és egy tábla csokoládé kerül majd a nagycsoportos gyermekekhez. Az ajándékokat 

a helyi óvónők és az RMDSZ helyi vezetői adják majd át az Arad megyei magyar nagycsoportos 

óvodásoknak a következő napokban. 

 

Ismét jut pénz az egyházaknak Kolozsváron, a főtéri kerítés is megújulhat 
2021. december 6. – Krónika 

Mintegy 3 millió lejt hagyott jóvá a kolozsvári tanács hétfői ülésén az egyházak számára. A 

támogatásból a magyar történelmi egyházaknak is futja. A római katolikus egyház 195 000 

lejben részesül, ebből 105 000 lejt célirányosan a Szent Mihály-templom kerítésének a 

felújításra szán, míg 90 ezer lejjel a ferences kolostor felújítási munkálatait támogatja az 

önkormányzat, derül ki a határozatból. A református egyház 260 000 lejt kap, ebből 100 000 

lejt a Kétágú templom két tornyának és homlokzatának a felújítására szánnak, míg 

ugyanennyiből az Irisztelep református temploma újul meg. A fennmaradó összeget több 

egyházközség szociális intézményének a felújítására fordítják. A Magyar Unitárius Egyház 20 

000 lejt kap, amit a püspöki székhely felújítási munkálatainak folytatására fordítanak. 

 

A Nemzeti Kisebbségi Bizottság szeretné, ha a kisebbségi szervezetek működésre 

is pályázhatnának a KULTMINOR-nál 
2021. december 6. – bumm.sk, felvidek.ma  

Sajtóközleményben tájékoztatta portálunkat a kisebbségi kormánybiztosi hivatal legutóbbi 

bizottsági ülésükről. Mint írják, decemberi online ülésükön a résztvevők elsősorban a 

kisebbségi kultúra finanszírozásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak.„A bizottság 

jóváhagyta a nemzeti kisebbségi kultúra előmozdításáról, a nemzeti kisebbségi oktatás 

helyzetéről és a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló értékelő jelentést a 2019/2020-

as időszakra vonatkozóan, és felkérte a bizottság elnökét, hogy a jóváhagyott dokumentumot 

terjessze a kormány Emberi Jogi, Nemzeti Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Tanácsa elé“ – 

számolt be a kormánybiztosi hivatal titkárságának vezetője, Kovács Zoltán. Az anyagot a 

nemzeti kisebbségek képviselői készítették, és az ő véleményüket tükrözi a kisebbségi jogok 
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https://maszol.ro/belfold/Lovaskozpontot-avattak-Szekelyderzsen
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/iden_ujabb_mesekonyv_kerul_a_karacsonyfa_ala_a_rakoczi_szovetseg_jovoltabol.php
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ismet-jut-penz-az-egyhazaknak-kolozsvaron-a-foteri-kerites-is-megujulhat
https://felvidek.ma/2021/12/a-nemzeti-kisebbsegi-bizottsag-szeretne-ha-a-kisebbsegi-szervezetek-mukodesre-is-palyazhatnanak-a-kultminor-nal/
https://felvidek.ma/2021/12/a-nemzeti-kisebbsegi-bizottsag-szeretne-ha-a-kisebbsegi-szervezetek-mukodesre-is-palyazhatnanak-a-kultminor-nal/
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alakulásáról. Megjegyezte, az anyag hiányos, mivel a nemzeti kisebbségi oktatásról szóló 

értékelő jelentés magyar részét a kormánybiztos hivatala általi többszöri kérés ellenére sem 

adták le. 

 

Kampányol is a Fidesznek a Szövetség, meg nem is 
2021. december 6. – Új Szó  

A Szövetség MKP-platformja és annak vezetője, Berényi József a Fidesz–KDNP kormány 

mellett kampányol, mindezt annak ellenére, hogy a párt elnöke, Forró Krisztián korábban úgy 

nyilatkozott, nem terveznek bekapcsolódni a magyarországi választási kampányba. A 

Szövetség MKP-platformja aktívan közvetíti a magyar kormánypártok kampányüzeneteit. Így 

például azt, hogy a magyarországi ellenzék „szürke eminenciása” Gyurcsány Ferenc. Mindezt 

úgy, hogy arra a 2004-es magyarországi népszavazásra emlékeztettek, amely a kettős 

állampolgárság megadásáról szólt.  

 

Várhelyi Olivér: Az EU és a Nyugat-Balkán összetartozik 
2021. december 6. – MTI, Vajma.info 

A nyugat-balkáni régió gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból az Európai Unióhoz 

(EU) tartozik, közösek a történelmi gyökerek, "egymástól függünk". Erről Várhelyi Olivér, az 

Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős magyar tagja beszélt hétfőn egy 

budapesti nemzetközi konferencián. A bővítés a jövő kulcsa? című rendezvényt, amely az 

Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat része, az igazságügyi tárca és a Mádl Ferenc 

Összehasonlító Jogi Intézet szervezésében tartották a Magyar Tudományos Akadémia 

épületében. 

 

A jó út mindenkit összeköt 
2021. december 7. – Magyar Szó 

Örök érvényű igazság, hogy a jó út mindenkit összeköt. Ez akár a jó kommunikációra is érthető, 

és pont ennek a tanúbizonysága az a határon átívelő IPA-Interreg projektum, amelynek ez az 

elnevezése és amelyet Szeged, Röszke és Magyarkanizsa együttesen valósít meg. Csaknem 400 

ezer eurós összértékű projektumról van szó, ebből Magyarkanizsa 200 ezret fektetett be 30 

ezer eurós önrésszel, az önkormányzat jótállásával. Ebből építették meg a horgosi kerékpárút 

második szakaszát. 

 

Borfesztivál Zomborban 
2021. december 7. – RTV.rs 

12. Alkalommal szerveztek nemzetközi borfesztivált Zomborban. A rendezvényen 

magyarországi és horvátországi borászok is részt vettek. A zombori Ravangrad Wine Fest 

elnevezésű borfesztiválon mintegy 50 pincészet legfinomabb borait kóstolhatták meg az 

odalátogatók. Gojko Vlaški családja öt nemzedék óta foglalkozik borászattal. Gojko Vlaški, 
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Zombor: Szivác és Cservenka közt fekszik a szőlőültetvényünk. Kétfajta borral jöttünk a 

fesztiválra: Pinot Grigio és Pinot Noir. Ezek a boraink újjonnan ültetett szőlőfajtákből 

készültek, és az idei volt az első szüret. Ez az év nagyon kedvezett a szőlőnek, volt elég napsütés, 

az idei bor minősége kiváló lett. 

 

Ízek, hagyományok -Tizenhat üstben sült a tepertő Palicson 
2021. december 6. – Magyar Szó 

A hétvégén nyolcadik alkalommal rendezték meg Palicson a Kisvendéglő melletti parkolóban 

a Hagyományok Téli Fesztiválját, amelynek keretén belül kirakodóvásárt, valamint tepertősütő 

versenyt is tartottak. A rendezvényen bemutatkoztak a régió kézművesei, helyi termékeket 

előállító kisvállalkozói, és az esemény minden látogatója gasztronómiai élményekkel 

gazdagodhatott. 

 

Átadták a Nagyberegi Tulipán Tanoda épületét 
2021. december 6. – Kárpátalja 

Az ünnepség december 6-án délután három órakor vette kezdetét. A meghívott vendégek 

köszöntése után dr. Orosz Ildikó a KMPSZ és a II.RFKMF elnöke nyitotta meg az eseményt. 

Beszédében elmondta, hogy a főiskola azért hozta létre a Tulipán Tanodákat, hogy a 

gyerekeknek lehetőségük legyen intézményes szinten a tartalmas szórakozásra, játékra, 

kézműves foglalkozásokra, ahol többek között megtanulhatnak kötni, horgolni, tésztát gyúrni. 

Hangsúlyozta, hogy a tanodában népi zenét, táncot is oktatnak majd, ami azért fontos, mert 

egyre kevesebb a zeneiskola. 

 

A hit a reménnyel együtt ajándék… 
2021. december 6. – Kiszo.net 

Egy héttel ismét közelebb kerültünk a szeretet ünnepéhez: a hit után a reményt jelképező 

gyertya is fellobbant Advent második vasárnapján Beregszász közös koszorúján. A szép 

rendezvény ezúttal az önkormányzat és a római katolikus egyházközség szervezésében valósult 

meg. Kacsur Andrea színművész elszavalta Dsida Jenő Közeleg az emberfia című költeményét, 

majd bemutatta a vendégeket, akik között ott volt Gyebnár István és Békésyné dr. Lukács 

Angéla, a beregszászi külképviselet konzuljai. 

 

Jánosi és Beregardó Református Gyülekezete rendezett jótékonysági adventi 

vásárt 
2021. december 6. – Karpat.in.ua 

Jótékonysági adventi vásárt tartottak advent második vasárnapján két szomszédos református 

gyülekezetben – a Jánosi és a Beregardói Református Gyülekezetben – a hirtelen bajba jutott 

emberek megsegítésére. Jánosiban a rendezvény kezdetén a gyülekezet meggyújtotta a 
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templom kertjében felállított adventi koszorú második gyertyáját, majd Balázs Antal 

református lelkész kérésére elénekelték a 180. zsoltár első két versét. 

 

A prágai magyar katolikusok templomában is járt Szent Miklós püspök 
2021. december 6. – felvidek.ma  

Prágában, a belvárosi Szent Henrik- és Kunigunda-templomban advent második vasárnapján, 

a Szent Miklós emléknapját megelőző napon látogatást tett „Szent Miklós”, aki ajándékot 

osztott a gyerekeknek. A szentmise végén Balga Zoltán plébános, a Prágai Magyar Katolikus 

Plébánia kormányzója köszöntötte a vendéget, aki megajándékozta a jelen lévő gyerekeket, ők  

pedig imával köszönték meg Szent Miklósnak az ajándékcsomagot. Miklós püspök kedvesen 

szólt a gyerekekhez, megdicsérte őket, és kérte, legyenek továbbra is jók, szófogadók és 

szorgalmasak. A felvidéki bezárt templomokba az idei évben sajnos nem jutott be Miklós 

püspök, de reméljük, hogy az ablakokba kitett csizmákba minden gyereknek vitt ajándékot. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 6. – Kossuth Rádió 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja megye közötti együttműködés továbbfejlesztése 

fontos, és úgy tűnik, a megyei tanács új elnökével tovább folytatják a közös projekteket. Ezek 

közé tartozik a szilárd hulladékgyűjtő megépítése Jánosiban, vagy az országhatár felé tervezett 

főútvonal  megépülésével a beregsurányi határátkelő bővítésének terve. Az együttgondolkodást 

mutatja, hogy a bezárt, vízzel elárasztott aknaszlatinai sóbánya ügyében is vannak megoldási 

elképzelések. Seszták Oszkárral, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökével 

beszélgettünk. 

 

Alapításának 75. évfordulóját ünnepli az ungvári 10. számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű 

Középiskola. 1946 októberében az Ungvári Városi Tanács engedélyezte egy hét osztályos 

magyar iskola megnyitását. Az oktatás decemberben kezdődhetett meg. Az iskolának jelenleg 

541 tanulója és 49 pedagógusa van. A Dayka Gábor középiskola 75 éve az Ung-vidéki és az 

ungvári magyarság oktatási központja. A vegyes és ukrán családok is szívesen választják a 

magyar oktatást, ezért kiemelt feladata a magyar identitás őrzése és átadása - mondta a 

középiskola igazgatója, Kulin Judit.  
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https://felvidek.ma/2021/12/a-pragai-magyar-katolikusok-templomaban-is-jart-szent-miklos-puspok/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-06_18-02-00&enddate=2021-12-06_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-06_18-02-00&enddate=2021-12-06_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. december 7. 

 

 

Új elnöke van az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezetének Tőkés András 

nyugalmazott pedagógus személyében. 

 

A nemrégiben megtartott tisztújítás után a megyei szervezet új elnöke a legfontosabb 

feladatnak a közösségi összetartás erősítését, a kapcsolattartást, az emberek közötti  bizalom 

megszilárdítását és a szolidaritást tatja.  

 

Harminc évvel elkészülte után idén Szerbiában is képernyőre került Siflis Zoltán filmrendező 

Temetetlen holtjaink című dokumentumfilmje. A szabadkai Pannon Televízió mutatta be a ’44-

es magyarellenes megtorlásokról szóló filmet. A topolyai Szociográfiai Filmműhelyben készült 

alkotás annak idején kiengedte a szellemet a palackból, amikor tabu témákat kezdtek el 

alkotásaikban feszegetni. A csend megtörése vezetett el ahhoz is, hogy megalakult a Délvidéken 

az első magyar politikai érdekvédelmi szervezet.  

 

Székelyudvarhelyi orvosokat tüntetett ki a december elsejei ünnepségen a román államfő - az 

elmúlt időszakban tanúsított helytállásukért. Dr. Száv Hajnal intenzív terápiás és dr. Bíró Judit 

fertőző osztályos vezető orvosok az egészségügyi érdemrend lovagi fokozatát vették át 

Bukarestben. A két magyar orvos 2020 márciusa óta négy koronavírus-hullámban állt a 

székelyudvarhelyi kórház frontvonalában, amely a székelyföldi Hargita megye és az 

udvarhelyszéki régió kiemelt klinikájaként működik.  

 

Második alkalommal állítottak betlehemet a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 

munkatársai a székesegyház előtti téren. Szeretnék, ha a járványhelyzetben karácsony 

békéjének, meghittségének üzenete eljutna a közösségekhez, családokhoz – mondta Böcskei 

László, római katolikus megyéspüspök. 


