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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Szili Katalin: a magyar közösségek megtartása elemi érdek 
2021. december 8. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Vajdaság Ma 

A magyar közösségek megtartása elemi érdek, Magyarország számára fontos minden egyes 

magyar, aki identitását, önazonosságát, nyelvét, kultúráját, hagyományait meg kívánja őrizni, 

és fontos számukra a szülőföldön maradás biztosítása is - nyilatkozott az MTI-nek szerdán Szili 

Katalin, a Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki 

megbízott Harmincból tíz című könyvének bemutatóján, a drávaszögi Kopácson. Szili Katalin 

a könyvbemutatóra, amelyet az eszéki magyar konzulátus és a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének (HMDK) kopácsi alapszervezete szervezett, Kalmár Ferenc 

szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztossal, a könyv egyik társszerzőjével érkezett. Szili 

Katalin kiemelte: a Harmincból tíz című, a magyar nemzetpolitika elmúlt tíz esztendejének 

eredményeit bemutató kötet a nemzetpolitikai gondolkodásmódoknak a pillére, arról szól, 

hogy minden magyar számít, és fontos a szülőföldön maradás biztosítása. "Ezért számomra 

különleges lehetőség ez a meghívás, hiszen én magam pécsiként érdekelt vagyok abban is, hogy 

a határ menti régiók együttműködése nagyon jól alakuljon, és Horvátország mielőbb a 

schengeni határok közé kerüljön, ezzel is elősegítve a gazdasági és kulturális partnerséget a két 

ország között" - mondta a miniszteri biztos.  

 

Veszélyben lehetnek a jelenlegi RMDSZ-es prefketusi tisztségek 
2021. december 8. – maszol.ro, Krónika 

A kormánykoalícióban megállapodás született arról, hogy a prefektusokat – a kormány területi 

képviselőit – ugyanabból a pártból fogják kinevezni, amelyiknek az adott megyei 

önkormányzat elnöke is tagja – jelentette be szerda este Florin Cîţu, a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) elnöke. A PNL elnöke elmondta: a prefektusok kinevezésekor „lehet egy-két kivétel”, de 

ez lesz „az alapszabály”. Tájékoztatása szerint a koalíció több mint 140, politikai alapon történő 

kinevezéssel betöltött tisztségen osztozkodik, és ha valamelyik párt egy bizonyos megyében 

elveszíti a prefektusi széket, akkor más poszttal fogják kompenzálni. A PNL elnöke egyelőre 

nem kívánt nyilatkozni az esetleges kivételekről, de azt elmondta, hogy például Kolozs 

megyében – ahol jelenleg az RMDSZ által javasolt Tasnádi István Szilárd a kormánymegbízott 

– liberális prefektus lesz. Az algoritmus szerint veszélyben az RMDSZ prefektusi tisztsége Arad 

megyében is, ahol jelenleg Tóth Csaba foglalja el a tisztséget, ezt viszont valószínűleg át kell 

majd adnia a PNL jelöltjének.  
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20211208-szili-katalin-a-magyar-kozossegek-megtartasa-elemi-erdek
https://maszol.ro/belfold/Veszelyben-lehetnek-a-jelenlegi-RMDSZ-es-prefketusi-tisztsegek
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Kelemen Hunor: Egészségügyi és oktatási fejlesztésre fordítanák a szolidaritási 

adóból befolyt pénzt 
2021. december 8. – Maszol, Agerpres, Vajdaság Ma 

Egészségügyi és oktatási beruházásokra fordítanák az RMDSZ által szorgalmazott szolidaritási 

adóból befolyó összegeket – jelentette ki kedd este Kelemen Hunor. A szövetségi elnök az 

Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, elképzelésük szerint a 100 millió eurós 

forgalmat lebonyolító állami és magánvállalatoknak az éves forgalmuk egy százalékának 

megfelelő összeget kellene befizetniük szolidaritási adóként. Ezt az extraadót ideiglenes 

jelleggel, egy évre vezetnék be. Kelemen rámutatott, az infláció és az emelkedő energiaárak 

miatt sokan nehéz helyzetbe kerültek, és az államnak szüksége van pluszbevételre, hogy 

segíteni tudja a támogatásra szorulókat, ugyanakkor a stratégiai fontosságú területeket érintő 

beruházásokat sem hanyagolhatja el. A szolidaritási adóból befolyó pénzt egészségügyi és 

oktatási beruházásokra költenék, nem állandó kiadásokra fordítanák – nyomatékosította. 

 

Európának is fontos közösség: bemutatták A székelység története angol kiadását 

Brüsszelben 
2021. december 8. – Krónika 

Brüsszelben mutatták be A székelység története című könyv angol nyelvű kiadását. A Liszt 

Ferenc Intézetben kedden tartott eseményen részt vevők beszédükben azt hangsúlyozták, hogy 

a székelyek mennyire fontos elemét képezik Európának. A székelység története angol nyelvű 

kiadását Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, illetve a Hargita Megyei Tanács, a 

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a HUNINEU Alapítvány közös 

szervezésében mutatták be Brüsszelben – derül ki az EP-képviselő sajtóirodájának 

közleményéből. Burányi Adrienne Éva, a Liszt Intézet igazgatója örömének adott hangot, hogy 

e rendkívüli esemény házigazdája lehetett. Kovács Tamás Iván, Magyarország belgiumi és 

luxemburgi nagykövete annak jelentőségéről beszélt, hogy az angol kiadást Európa szívében 

mutatják be.  

 

Háromszáz éve lett szabad királyi város Szatmárnémeti: díszpolgári okleveleket 

adtak át 
2021. december 8. – maszol.ro 

Kettős ünnep volt szerdán a szatmári megyeszékhelyen, az Iparosotthon épületében. Az 

egykori mozi- és bálteremben ünnepelte a polgármesteri hivatal, hogy Szatmárnémeti 300 éve 

lett szabad királyi város, illetve ez volt az alkalom, amikor átadták a díszpolgári okleveleket 

azon jeles, a városhoz köthető személyiségeknek, akiknek a kitüntetéséről néhány hónapja 

szavazott a helyi tanács.  
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https://www.vajma.info/cikk/karpat/14352/Kelemen-Hunor-Egeszsegugyi-es-oktatasi-fejlesztesre-forditanak-a-szolidaritasi-adobol-befolyt-penzt.html
https://www.vajma.info/cikk/karpat/14352/Kelemen-Hunor-Egeszsegugyi-es-oktatasi-fejlesztesre-forditanak-a-szolidaritasi-adobol-befolyt-penzt.html
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/europanak-is-fontos-kozosseg-bemutattak-a-szekelyseg-tortenete-angol-kiadasat-brusszelben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/europanak-is-fontos-kozosseg-bemutattak-a-szekelyseg-tortenete-angol-kiadasat-brusszelben
https://maszol.ro/belfold/Haromszaz-eve-lett-szabad-kiralyi-varos-Szatmarnemeti-diszpolgari-okleveleket-adtak-at
https://maszol.ro/belfold/Haromszaz-eve-lett-szabad-kiralyi-varos-Szatmarnemeti-diszpolgari-okleveleket-adtak-at
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A KKA az idén elfogadott pályázatok 93%-át már lezárta 
2021. december 8. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) az idei 1555 jóváhagyott támogatási kérelemből 1441-et 

zárt le mostanáig. A TASR hírügynökséget Alena Kotvanová, a KKA igazgatónője tájékoztatta 

szerdán. Hozzátette: az idei öt pályázati felhívás keretében benyújtott és elfogadott összes 

pályázat közül már csak 114 lezáratlan, vagyis az összes projekt mintegy 7 százaléka.  Kotvanová 

rámutatott: augusztusban még csak a sikeres projektek kevesebb mint 6,6 százaléka esetében 

történt meg a folyósítás. A KKA alkalmazottainak tehát nem egész öt hónap alatt sikerült a 

kérelmezőkkel együttműködve előkészíteni több mint 1235 szerződést, és egyszersmind 

folyósítani az igényelt támogatásokat.A nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos hivatala 

arról tájékoztatott, hogy a legutóbbi vitán Ravasz Ábel bizottsági tag módosító javaslatot 

nyújtott be a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvényhez, amelynek értelmében a KKA 

támogathatná a kisebbségi kulturális szervezetek működését is. Jelenleg az alap csak konkrét 

projekteket dotálhat. „A javaslatot többen üdvözölték, de néhányan rámutattak a módosítás 

lehetséges kockázataira is, és további megbeszéléseket szorgalmaztak” – olvasható a 

kormányhivatal közleményében. 

 

Harmincadik alkalommal indul útjára a Betlehemi Békeláng a Felvidéken 
2021. december 8. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség tagjai már 30 éve vállalják a szolgálatot, hogy a béke 

lángja Felvidék-szerte minél több emberhez eljutva hozzon békét és világosságot otthonainkba 

az ünnepek alatt. Idén 35. alkalommal fénylett fel a láng Betlehemben, a járványhelyzet miatt 

azonban nem a megszokott körülmények között. Szlovákiába december második hétvégéjén 

érkezik meg a békeláng, hogy a következő héten megkezdhesse útját a magyarlakta régiókban 

is. A ceremóniát követően, december 12-én, vasárnap az osztrák cserkészek viszik el a környező 

országok cserkészszövetségeihez a lángot. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség pozsonyi 

cserkészcsapata a magyar cserkészektől, Hegyeshalomnál veszi át a lángot vasárnap, az esti 

órákban. 

 

Mészáros: Alkotmányos lehet a kötelező oltás bevezetése 
2021. december 8. – Új Szó 

Alkotmányos lehet-e egy olyan intézkedés, amely előírná a koronavírus elleni oltás kötelező 

felvételét? Milyen büntetés járhatna annak, aki ezt nem tartja be? Többek közt ezt kérdeztük 

Mészáros Lajos korábbi alkotmánybírótól, az Országos Bírói Tanács tagjától. Szlovákiában már 

most is létezik egy kötelező oltásról szóló jogszabály, amely alapvetően a gyermekoltásokra 

vonatkozik. Szlovákiában 10 kötelező oltás van, amit a gyerekeknek meg kell kapnia. Ezt egy 

ún. minisztériumi hirdetmény tartalmazza, amely a közegészségügyi törvénybe van beágyazva, 

erre alapul. A közegészségügyi törvény ugyanis keretszerűen mondja ki azt, hogy kötelezővé 

lehet tenni oltásokat. Aztán a jogszabály végrehajtását tartalmazó hirdetményben szerepel, 

például mennyi éves kortól milyen vakcinákat kell beadni. A hirdetmény szabályozza azokat a 

kérdéseket, amelyek már orvosszakmára tartoznak. – válaszolta Mészáros. 
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https://ujszo.com/kozelet/a-kka-az-iden-elfogadott-palyazatok-93-at-mar-lezarta
https://felvidek.ma/2021/12/harmincadik-alkalommal-indul-utjara-a-betlehemi-bekelang-a-felvideken/
https://ujszo.com/meszaros-alkotmanyos-lehet-a-kotelezo-oltas-bevezetese
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Újraszentelték a Mária-szobrot Kishegyesen 
2021. december 8. – Vajdaság Ma 

Újraszentelték a felújított Mária-szobrot Kishegyesen. A Nyugati temetőben található Szűz 

Mária-szobornak a kalandos történetét még kutatják, de valószínűleg több mint száz évvel 

ezelőtt az egykori gyógyszertár előtt állhatott a falu központjában, onnan menekítették át a 

temetőbe egy családi sírbolthoz. December 8-a Mária-ünnep, az egyház a szeplőtelen 

fogantatás napját ünnepli ma. A kishegyesi Nyugati temetőben ezen a napon szentelték újra a 

Mária-szobrot, melynek történetét még kutatják, de egykor valószínűleg a falu központjában 

volt a helye, és a Trianont követő időben került át a temetőbe. Kishegyesen számos 

monumentális síremlék található. A Pece-kápolna közelében található Szűz Mária-szobor a 

Trianon előtti időszakban valószínűleg a falu központjában, a templommal szemben, az 

egykori gyógyszertár előtt állhatott. Most kutatják, ki alkotta meg, mikor állították fel és mi 

célból, ugyanis az egyházi levéltár ide vonatkozó adatai mára már hiányosak. 

 

Konzuli fogadónap 
2021. december 8. – Magyar Szó 

Kedden Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa idén már harmadik alkalommal tartott 

kihelyezett konzuli fogadónapot az egyszerűsített visszahonosítási kérelmek átvételére 

Magyarcsernyén, a helyi közösség épületében. A fogadónapon nemcsak az egyszerűsített 

honosítási kérelmeket vették át a konzulátus munkatársai – mondta Balázs Dezső, a helyi 

CMH-iroda munkatársa –, hanem lehetőség nyílt különböző anyakönyvezésekre (házassági és 

elhalálozási) és néhány személyi igazolvány elkészítésére is. 

 

KMKSZ: úgy kell rendezni a többes állampolgárság kérdését, hogy senkit ne érjen 

jogfosztás  
2021. december 8. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatban üdvözli Ukrajna elnökének törvény-

kezdeményezését, mely a kettős és többes állampolgárság kérdését rendezné az országban. 

 

Tizedik alkalommal adták át a Soós Kálmán-ösztöndíjakat 
2021. december 8. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) a 2021/2022-es tanévre immár tizedik 

alkalommal hirdette meg a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot. A program célja a Kárpátalján 

működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködésének elősegítése 

mellett a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben dolgozó, illetve tanuló magyar nemzetiségű 

kutatók és hallgatók tudományos tevékenységre való ösztönzése, valamint a magyar 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27195/Ujraszenteltek-a-Maria-szobrot-Kishegyesen.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4796/vajdasag/255678/Konzuli-fogad%C3%B3nap-magyarcsernye-Magyarorsz%C3%A1g-Szabadkai-F%C5%91konzul%C3%A1tusa.htm
http://politic.karpat.in.ua/?p=35271&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=35271&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/12/08/tizedik-alkalommal-adtak-soos-kalman-osztondijakat
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tudományos szaknyelv fejlesztése. Az ösztöndíjak ünnepélyes átadására december 7-én került 

sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Esztergom termében.  
 

Hátrányos helyzetű családokat támogat az Ökumenikus Segélyszervezet 

Kárpátalján 
2021. december 8. – karpatalja.ma 

Határon túli adományprogramjainak keretében Kárpátaljára is gondol az Ökumenikus 

Segélyszervezet. Az ünnephez közeledve Beregszászon 581 rászoruló számára ad át 

élelmiszercsomagot a szervezet, közülük 50 olyan családnak, amelyek gyermekei a beregszászi 

központ fejlesztő foglalkozásait rendszeresen látogatják. A segélyszervezet Mikulásra időzítette 

a háztartások számára alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagok átadását, hiszen bennük 

a gyermekek számára is található meglepetés. Ugyanis a zsákocskák különböző édességeket 

rejtenek: csokoládét, nápolyit, gumicukrot, minden olyat, aminek a gyerekek joggal 

örülhetnek. 

 

Évértékelő gyűlést tartottak a „hazajárók” 
2021. december 8. – karpatalja.ma 

Évértékelő gyűlést tartott december 4-én a Kárpátaljai Hazajáró Honismereti és Turista Egylet 

a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban A szervezet 2019-ben azzal a 

céllal alakult meg, hogy Kárpátalja és a Kárpát-medence természeti kincseit minél szélesebb 

körben megismertesse és megszerettesse. Az egyletet annak jelenlegi elnöke, és egyben a 

programok egyik fő szervezője Bíró András vívta életre két honismereti vezető társával, Varju 

Zoltán alelnökkel és Vezsdel László titkárral. 

 

Új intézet alapítása vagy az MNMI bővítése? 
2021. december 8. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa kedd esti, az 

online térben tartott ülésén a leghosszabb vita az MNMI jövő évi költségvetésének 

tárgyalásakor alakult ki. A kérdés: a nemzetiség programjainak bővítése kapcsán – 

kézművesség, korai fejlesztő központ – célszerű-e egy új intézet alapítása vagy inkább az MNMI 

bővítése indokolt? Mint Horváth Ferenc tanácselnök tájékoztatta a tanácsot, a szlovén 

kormány a magyar nemzeti közösség fejlesztési programjai támogatása keretében 100 ezer 

eurót hagyott jóvá kézműves tevékenységre, továbbá a radamosi korai fejlesztő központ 150 

ezer euró támogatásban részesül. A kézművesség támogatása keretében a tervek szerint a 

Muravidéken kézműves iskola jönne létre az idriai csipkekészítés oktatásának példájára. El kell 

dönteni, hogy a programok megvalósítására a közösség esetleg egy új intézetet alapít (sport, 

ifjúság, kézművesség) vagy a meglévő művelődési intézet (MNMI) tevékenységét bővíti. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/hatranyos-helyzetu-csaladokat-tamogat-az-okumenikus-segelyszervezet-karpataljan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/hatranyos-helyzetu-csaladokat-tamogat-az-okumenikus-segelyszervezet-karpataljan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/evertekelo-gyulest-tartottak-a-hazajarok/
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11502-%C3%BAj-int%C3%A9zet-alap%C3%ADt%C3%A1sa-vagy-az-mnmi-b%C5%91v%C3%ADt%C3%A9se.html
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Középiskolai történelmi vetélkedő – online 
2021. december 8. – Népújság 

A középiskolai magyar történelmi vetélkedő egy év kihagyás után idén rendhagyó módon, 

online formában került megrendezésre. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában december 3-án 

három csapat mérte össze tudását a két világháború közötti időszakból. A versenyszervező 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek (MNMI) ez volt az első próbálkozása, ami az 

online lebonyolítást illeti, és szerencsére sikeresen végbement. Soós Mihály, az MNMI 

igazgatója köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy egy év kihagyás után újra sikerült 

megszervezni a vetélkedőt, ha számítógépek mögött ülve is. Hangsúlyozta, a plusztudás a 

magyar történelemből, melyet a felkészüléssel a diákok megszereztek, sosem árthat, csak jól 

jöhet. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 8. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatban üdvözli Ukrajna elnökének azon 

törvénykezdeményező javaslatait, melyek a kettős és többes állampolgárság viszonyait 

rendeznék az országban. Az elnök által beterjesztett törvénymódosítási javaslatok is azt 

igazolják, hogy Ukrajna alkotmánya eddig sem tiltotta a kettős állampolgárság meglétét, s 

teljesen alaptalanok voltak a kárpátaljai magyarság ellenni kirohanások, zaklatások és 

listázásuk a második állampolgárság miatt - állapítja meg a KMKSZ. A Szövetség elnökét, 

Brenzovics Lászlót halljuk. 

 

Jelentés készül a nemzeti kisebbségek helyzetéről Ukrajnában - így döntött az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének Esélyegyenlőségi és Diszkriminációellenes Bizottsága. A 

dokumentumot a délvidéki Kovács Elvira, a szerb parlament képviselője készíti el. A Vajdasági 

Magyar Szövetség szakpolitikusának nem ez lesz az első ilyen jellegű feladata. Az Európa 

Tanács parlamenti közgyűlése idén áprilisban fogadta el a Nemzeti kisebbségek megőrzése 

Európában című jelentését.  

  

A Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére és az Európa Tanács támogatásával 

Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete idén június 24-én elfogadta - Szerbiában elsőként - 

Magyarkanizsa község regionális és kisebbségi nyelvek helyi chartáját. Magyarkanizsa 
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https://www.nepujsag.net/kultura/11506-k%C3%B6z%C3%A9piskolai-t%C3%B6rt%C3%A9nelmi-vet%C3%A9lked%C5%91-%E2%80%93-online.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-08_18-02-00&enddate=2021-12-08_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-08_18-02-00&enddate=2021-12-08_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. december 9. 

 

önkormányzata kedden szaktanácskozást tartott, melynek témája az elfogadott dokumentum 

volt.  

 

Vasárnaptól – az új menetrend hatályba lépésétől – javul a vasúti összeköttetés Románia és 

Magyarország között: a Kürtös-Lőkösháza határátkelőn napközben két óránként halad át 

személyszállító vonat. A román vasúttársaság honlapján közzétett újdonságokat foglaljuk 

össze. 

 

Hol és hogyan élnek a külföldön tartózkodó erdélyi magyarok? - erre keresi a választ az 

Erdélystat. Az erdélyi statisztikai portál azoknak a segítségét is kéri, akiknek külföldön élő 

ismerősei, rokonai vannak: segítsenek egy megosztással a kérdőív eljuttatásban a 

célcsoporthoz, vagyis a külföldön élő romániai magyarokhoz. 

 

179 évvel ezelőtt, december 8-án született a magyar dráma megújítójaként számon tartott Csiky 

Gergely.  A színpadi szerző, drámaíró és műfordító a reverendát cserélte az írói hivatásra, 

amikor is a római katolikus egyházfők választás elé állították. Az Arad-hegyaljai Pankotán 

született, Aradon végezte a gimnáziumot, és egykori iskolája – az 1989-es romániai 

rendszerváltást követő évben – az ő nevét vette fel. Munkásságáról, emlékének aradi ápolásáról 

és a Csiky Gergely Főgimnáziumban szervezett idei Csiky-napról készült összeállításunk. 

 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola nyolcadikosai Tóbán jártak, ahová ajándékot vittek.  

A nyolc alsós tóbai gyerek névre szólóan kapott tőlük egy-egy gazdag, cipősdoboznyi csomagot, 

amelyet a 14 muzslyai végzős állított össze - szeretettel. 


