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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: Magyarország egységes magyar nemzetben és Kárpát-medencében 

gondolkodik 
2021. december 9. – MTI, Magyar Hírlap, Origo, Vajdaság Ma, PestiSrácok, Ripost, M1, 

Propeller, Kossuth Rádió 

Magyarország egységes magyar nemzetben és egységes Kárpát-medencében gondolkodik, 

akkor is, ha oktatásról, kultúráról vagy médiáról, és akkor is, ha gazdaságról van szó - 

hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára 

csütörtökön a kelet-szlavóniai Eszéken, a magyar kormány által finanszírozott vállalkozói 

mentorprogram horvátországi szakaszának záró rendezvényén. A nemzetpolitikai államtitkár 

az MTI-nek nyilatkozva elmondta: ennek az építkezésnek egyik fontos állomása a 

gazdaságfejlesztési programok mellett egy hálózatba összefogni a magyar vállalkozókat szerte 

a Kárpát-medencében.  Ezáltal is erősítve egyrészt a gazdasági életet, másrészt magukat a 

vállalkozókat - tette hozzá. Kiemelte: azzal, hogy magyar vállalkozókat támogatnak, családok 

megélhetéséhez, jövőjéhez, szülőföldön maradásukhoz, illetve boldogulásukhoz járulnak 

hozzá. 

 

Húszezer külhoni óvodásnak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség 
2021. december 9. – MTI, Origo, Index, Felvidék Ma, Ma7, Körkép, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Húszezer külhoni óvodásnak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség, a szülőket a 

magyar iskolaválasztásra bátorítva. A szövetség az MTI-hez csütörtökön eljuttatott 

közleményében azt írta: a Kárpát-medence csaknem ezer településén, 20 000 magyarul 

beszélő óvodáshoz jut el az ajándék, amelynek része egy apró édesség és egy szép mesekönyv, 

a szülőket magyar iskolaválasztásra bátorító levéllel együtt. A Rákóczi Szövetség munkatársai, 

illetve partnerei december 6. és 20. között juttatják el a külhoni intézményekbe az 

ajándékcsomagokat. Kiemelték: a Rákóczi Szövetség elkötelezett a határon túli magyar 

közösségek magyar iskolaválasztása mellett, és meggyőződésük, hogy a magyar iskola mind a 

gyermek későbbi boldogulása, mind a magyar közösségek megmaradása szempontjából a 

leghelyesebb döntés. A közlemény szerint azért, hogy az óvodai karácsonyi készülődés a 

gyermekeknek minél szebb és tartalmasabb lehessen, 270 óvoda adventi programját karolja fel 

a szövetség. Az óvodák, óvodai csoportok a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozásaik 

támogatására pályázhattak, többi között kézműves foglalkozásra, mézeskalácssütésre, adventi 

koszorúkészítésre, betlehemes játékra vagy bábfoglalkozásra. 
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A román határrendészet a magyar hatóságokat okolja a megnövekedett 

várakozási időért 
2021. december 10. – maszol.ro 

Kamionsorok alakultak ki csütörtökön a főbb román–magyar határátkelőknél, mind a be-, 

mind a kilépési oldalon. Anagylaki autópálya-határátkelőnél a sűrű forgalom mellett a magyar 

rendőrök alacsony száma is nehezíti a helyzetet. A határrendészet határforgalom-figyelő 

alkalmazása szerint a nagylaki autópálya-határátkelő a legforgalmasabb, és a magyar rendőrök 

alacsony száma miatt csupán két sávon zajlik a teherforgalom ellenőrzése. A belépési oldalon 

legalább 220 perces a várakozási idő, a kilépőoldalon pedig 150 perces. A román határrendőrök 

szerint Nagylak előtt a román oldalon 5 kilométeres a gépkocsisor. 

 

EU-s pénzen tanítják meg a romániai pedagógusokat, hogy miként oktassák a 
magyar gyermekeknek a románt 
2021. december 9. – MTI, Index, Mandiner, maszol.ro, Krónika  

Európai uniós pénzen tanítják meg a romániai tanárokat arra, hogy miként oktassák 

idegennyelvként a románt a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyermekeknek. A program 

részleteit Hegedüs Csilla, a romániai Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának 

államtitkára és Szabó Ödön képviselő, az RMDSZ oktatási szakpolitikusa ismertette 

csütörtökön Kolozsváron. Hegedüs Csilla elmondta: kilencmillió eurót biztosítanak arra, hogy 

6190 romániai pedagógust képezzenek ki a román nyelv idegennyelvként történő oktatására. 

Az államtitkár elmondta: azt szeretnék, hogy a magyar gyermekek jól megtanuljanak románul. 

Noha a tanügyi törvény a 2011-2012-es tanévtől lehetővé teszi a román nyelv idegennyelvként 

történő tanítását, a tanárokat erre eddig nem készítették fel. 

 

Megnyitották a csíki képzőművészek évfordulós kiállítását  
2021. december 9. – Székelyhon.ro 

Csíki alkotók munkáiból álló tárlat nyílt csütörtök délután a Csíki Székely Múzeumban. A 

Studio 9 elnevezésű tárlat megnyitóján Gyarmati Zsolt, a múzeum igazgatója visszaemlékezett 

2006 decemberére. „Kilenc művész egymás mellett mutatta be néhány munkáját. Ez olyan 

gesztus, amely nyitottságról és egymás elfogadásáról árulkodik ízléstől, gondolatvilágtól 

függetlenül, ahol mindenki talál kedvére való alkotást. Örülünk, hogy mindennek mostanra 

már másfél évtizedes hagyománya alakult ki” – elevenítette fel.  

 

Fülek városa nyerte a Roma Spirit 2021 díjat 
2021. december 9. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Fülek városa nyerte a Roma Spirit 2021 díjat az önkormányzatok kategóriában – tudatta 

lapunkkal Mikuš Kovácsová Klaudia, a város szóvivője. A zsűri a „a roma közösséggel 

összefüggő kihívások hatékony kezeléséért, a Szlovákia legnagyobb integrált roma 

közösségének körében folytatott sokéves munka elismeréseként, valamint a régió Fe
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munkanélküliségének csökkentésére irányuló kezdeményezésekben való aktív részvételéért, 

különösképpen pedig a lakáspolitika, a közbiztonság és a lakosok békés együttélésének 

területén bevezetett innovatív megoldásaiért” ítélte oda a díjat a város önkormányzatának. 

Agócs a további integráció kulcsát a társadalmi különbségek fokozatos kiegyenlítésében látja, 

ezt pedig munkahelyek teremtésével akarja elérni. Ezen a téren a legfontosabbnak a városi 

iparcsarnok építésére vonatkozó projektet tartja, mellyel új befektetőt szereznének a város 

romos parkjába. 

 

Szép karácsonyi ajándék érkezik a felvidéki ovisokhoz a Rákóczi Szövetségtől 
2021. december 9. – ma7.sk, felvidek.ma 

Megérkezett a Rákóczi Szövetség karácsonyi ajándékcsomagja a felvidéki célalapokhoz. A 

Kárpát-medence közel ezer településén, 20 ezer magyarul beszélő óvodáskorú gyermekhez jut 

el az ajándék, amelynek része egy apró édesség és egy szép mesekönyv, a szülőket magyar 

iskolaválasztásra bátorító levéllel együtt. A Mátyusföldön a Ringatós családok is megkapják az 

ajándékot.  December 8-án a felvidéki célalapokhoz is megérkezett a Rákóczi Szövetség magyar 

óvodáskorú gyermekeknek szánt karácsonyi ajándékcsomagja. Az óvodákat a célalap 

szervezetek a napokban értesítik az átvételi lehetőségekről. Idén a Szövetség egy saját 

kiadvánnyal készült, az óvodáskorú apróságok a Forgács Ildikó és Dózsa Tamás 

szerkesztésében kiadott Egy kis csízió című gyermekkönyvet vehetik majd kezükbe egy-egy 

tábla csokoládéval egyetemben. A kiadvány nyitánya a Rákóczi Szövetség szülőkhöz írt levelét 

tartalmazza, amelyben ráirányítja a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára. 

 

70. évfordulóját ünnepli a füleki múzeum 
2021. december 9. – ma7.sk 

A Füleki Vármúzeum az első füleki múzeum alapításának 70. évfordulója alkalmából időszaki 

kiállítással emlékezik meg e jeles jubileumról, bemutatva a helyi múzeumalapítás történetét az 

intézmény gyűjteményéből kiválasztott műtárgyak által. A kerek évforduló azért is jelentős, 

mert a város gazdag és mozgalmas múlttal rendelkezik, melyről számos régiség, valamint 

megmaradt kultúrtörténeti nevezetesség tanúskodik. A múzeumalapítás gondolata már a 19. 

században fölmerült. A füleki várból származó leleteket szerették volna nagyközönség elé tárni, 

de konkrét lépést efelé csak az 1940-es évek első felében tettek, amikor létrehozták a 

várbizottságot, melynek az volt a feladata, hogy a füleki vármúzeum alapjait előkészítse, 

megalkossa. 

 

A Semmelweis Egyetem partneriskolája lett a komáromi Selye Gimnázium 
2021. december 9. – bumm.sk  

December 6-án öt iskolával, köztük a komáromi Selye János Gimnáziummal kötött 

partnerkapcsolatot a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem. A megállapodás 

számos előnnyel jár az intézmények számára. Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Általános 

Iskola és Kollégium, a budapesti Szent Margit Gimnázium, a székesfehérvári Teleki Blanka 

Általános Iskola és Gimnázium, és most először két határon túli intézmény, a pozsonyi Magyar 
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Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, illetve a komáromi Selye János Gimnázium 

csatlakozhatott a Semmelwesi Egyetem Kerpel-Fronius Ödön tehetséggondozó programjához, 

és lett az orvostudományi egyetem partneriskolája.  
 

Kezdeményező, ötletelő civilekre van szükség – nem várhatunk el mindent az 

államtól 
2021. december 9. – Új Szó  

Urbán Péter a TANDEM igazgatójaként a nemzetiségi kisebbségek és etnikai csoportok 

körében végzett fejlesztő munkájáért kapott díjat a IUVENTA Szlovák Ifjúsági Intézettől. Az 

elismerés apropóján nem pusztán a TANDEM szerteágazó tevékenységéről faggattuk, hanem 

arra is kíváncsiak voltunk, hogy lassan másfél évtizedes tapasztalattal a háta mögött milyennek 

látja a szlovákiai magyar „civilséget”. „A IUVENTA a díj által motiválni, inspirálni és elismerni 

szeretné az ifjúsággal foglalkozó emberek munkáját. Igyekeztek minden régióból találni 

jelölteket, az összes megyéből kapott valaki ilyen díjat. Emiatt is nagyon örültem annak, amikor 

kiderült, a nemzeti kisebbségek körében végzett ifjúsági munka külön kategóriát képez, mert 

így erre is ráirányíthatjuk a figyelmet, illetve beszélhetünk róla, hogy vannak kisebbségek, s az 

ő köreikben is foglalkozni kell a fiatalokkal." - mondta Urbán.  

 

Regisztráljunk minél többen a magyarországi választásokra!  
2021. december 9. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái Közép-Bánátban meglátogatják a magyar 

állampolgársággal rendelkező családokat, szükség esetén útbaigazítást adnak a magyarországi 

választásokon való részvételre feljogosító regisztrációval kapcsolatban. Sok közép-bánáti 

kettős állampolgár már szavazott a korábbi magyarországi választásokon. Vannak, akik jövő 

tavasszal élhetnek először ezzel a joggal. Kardos Emese, Muzslya: „Magyar állampolgár vagyok 

2014. óta. Örülök ennek a szavazásnak. Örülök, hogy részt veszek. Először veszek részt. Igen, 

regisztrálva vagyok, most először, és szeretnék kimenni szavazni.” 

A Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái december 3-a és 12-e között járják körbe a kettős 

állampolgársággal rendelkezőket. Betérnek azon magyar családokhoz is, akik nem igényelték a 

visszahonosítást. 

 

A hétvégén tartják meg az V. Zentai Gazdanapokat 
2021. december 9. – Vajdaság Ma 

December 11-én és 12-én újra megrendezik a Zentai Gazdanapokat a Népkertben található 

Sportcsarnokban. Az érdeklődőket szombaton és vasárnap a hagyományos karácsonyi kiállítás, 

valamint a helyi termékek bemutatója mellett a XXI. Nemzetközi Pálinkafesztivál, a IX. 

Vajdasági Kulináris és Élelmiszeripari Kiállítás és mesterségbemutatók, gépkiállítás, valamint 

a biotemelők bemutatkozása is várja. A rendezvénysorozat szombaton 9 órakor nyitja meg 

kapuit, 10 órától gyermekeknek szóló játékos foglalkozások következnek, majd 11 órától 
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felvonulnak a Lovagrendek. Az ünnepélyes megnyitót 11,15-kor tekinthetik meg a látogatók. 12 

órától kerül sor a XXI. Nemzetközi Pálinkafesztivál eredményhirdetésére. Közben a kézműves- 

és helyi termékekkel megpakolt asztalok között sétálhatnak a vendégek.  
 

Állj ki önmagadért! 
2021. december 10. – Magyar Szó 

Az újvidéki székhelyű Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ egy újabb ifjúsági képzés 

megszervezését vállalja magára A közösség ereje címmel, az ifjúsági civil szervezetek 

utánpótlása céljával. „A fiataloknak nem arra van szükségük, hogy mások képviseljék 

érdekeiket, hogy mások oldják meg helyettük a problémáikat, hanem sokkal inkább arra, hogy 

képessé váljanak önmagukért és társaikért kiállni. Az ifjúsági korosztály tagjai érettségüknél, 

tapasztalataiknál, tudásuknál fogva ugyanis már alkalmasak – vagy alkalmassá tehetők – arra, 

hogy a helyzetüket, igényeiket, problémáikat (saját szintjükön) artikulálni tudják, felismerjék 

cselekvési lehetőségeiket, és aktivitásokat kezdjenek el saját és közösségi céljaik elérése 

érdekében.” 

 
Szijjártó Péter: az ukránok csak ígérgetnek 
2021. december 9. – Kiszó 

A megtett erőfeszítések dacára sem politikailag, sem jogilag nem haladtak a megoldás irányába 

az ukrán-magyar kapcsolatok az elmúlt egy esztendőben – jelentette ki Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A tárcavezető az Országgyűlés 

nemzetbiztonsági bizottsága előtt beszámolva kiemelte: egyre inkább kezd kirajzolódni az a 

tendencia, nem is kirajzolódni, hanem most már megerősödni, hogy minden egyes magas 

szintű kontaktust követően, amikor remek hangulat van és sok ígéret hangzik el, másnap 

általában egy újabb negatív intézkedés történik. Legutóbb ez miniszterelnök úr és ukrán elnök 

telefonbeszélgetését követően is sajnos így volt – magyarázta. Megjegyezte: az ukrán elnök kért 

egy lehetőséget egy telefonbeszélgetésre a miniszterelnök úrral az elmúlt héten. A hivatalos 

indoklás az volt, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételének harmincadik évfordulójáról kérte, 

hogy közösen méltatólag emlékezzenek meg. A telefonbeszélgetésen a kölcsönös tisztelet 

hangneme uralkodott. Majd másnap ismételten a kettős állampolgárok életét még nehezebbé 

tevő, a kettős állampolgárok számára a közéletben való szerepvállalást teljes mértékben 

ellehetetlenítő szabályokat helyeztek kilátásba. De sajnos ez a kotta érzékelhető a 

külügyminiszteri találkozók vonatkozásában is – emelte ki a külügyminiszter. 

 

A nemzeti kisebbségek ügyét továbbra is napirenden kell tartani az Európa 

Tanácsban 
2021. december 10. – Kárpátalja 

Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága a 2021. december 8-i ülésén egyetértett 

abban, hogy az Európa Tanács napirendjén kell tartani a nemzeti kisebbségek ügyét, valamint 
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egyhangú döntéssel bizottsági állásfoglalást fogadott el az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 

magyar elnöksége idejére kitűzött nemzeti kisebbségekre vonatkozó prioritás 

megvalósulásáról. Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága szerdai ülésén Sztáray 

Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára 

aláhúzta: Az Európa Tanács (ET) napirendjén kell tartani a nemzeti kisebbségek ügyét, mert 

kevés tagállam fogja ezt velünk vagy helyettünk megtenni. Az államtitkár az Európa Tanács 

Miniszteri Bizottsága november végén zárult magyar elnöksége idejére kitűzött nemzeti 

kisebbségekre vonatkozó prioritás megvalósulásáról beszámolva emlékeztetett: elsődleges cél 

volt e téma napirendbe emelése. 

 

Jóváhagyta a diplomák kölcsönös elismeréséről kötött ukrán–magyar szerződést 

a kormány 
2021. december 10. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Jóváhagyta a diplomák és tudományos fokozatok elismeréséről Magyarországgal kötött 

megállapodást csütörtöki ülésén a kormány – adta hírül az Ukrajinszka Pravda hírportál a 

kormány közleményére hivatkozva. A jelentés szerint a diplomák és tudományos fokozatok 

kölcsönös elismeréséről Magyarország és Ukrajna által kötött megállapodást a felek 2021. 

július 22-én írták alá Kijevben. A szerződésnek köszönhetően az ukrán állampolgárok 

Magyarországon és a magyar állampolgárok Ukrajnában használhatják a másik országban 

szerzett diplomájukat és tudományos fokozatukat. 

 

CSÚZA: idén is megemlékeztek a délvidéki vérengzésekről és a második 

világháború áldozatairól 
2021. december 9. – Képes Újság 

A csúzaiak idén is megemlékeztek a délvidéki vérengzésekről és a második világháború helyi 

áldozatairól a falu központjában levő emléktáblánál. Az emlékezők – az előző évekhez 

hasonlóan – száz gyertyát gyújtottak. A második világháború szörnyűségeit nem lehet és nem 

is szabad elfelejteni. Szinte nincs is olyan közösség a kontinensünkön, amely ne szenvedte 

volna meg a világégést. 

 

„Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között“ – a résztvevők Bellyén 

egyeztettek 
2021. december 9. – Képes Újság 

Kedden délelőtt Bellyén tartották meg soros egyeztetésüket a „Nemzeti kisebbségek – hidak a 

közösségek között” elnevezésű projekt résztvevői. A kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött 

tanácskozásnak ezúttal a HMDK volt a házigazdája. A nemzeti kisebbségek szerepe 

kulcsfontosságú az országok közötti jó kapcsolatok kialakításában és egymás kultúrájának a 

megismerésében. Ezzel kapcsolatos a „Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között” 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/jovahagyta-a-diplomak-kolcsonos-elismereserol-kotott-ukran-magyar-szerzodest-a-kormany/
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https://kepesujsag.com/nemzeti-kisebbsegek-hidak-a-kozossegek-kozott-a-resztvevok-bellyen-egyeztettek/
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elnevezésű, határon átnyúló európai uniós projekt is, melyet a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége (HMDK), Pécs város horvát önkormányzata, Eszék-Baranya megye 

turisztikai közössége, valamint a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed hívott életre még tavaly azzal 

a céllal, hogy egymás rendezvényeit népszerűsítsék a határ mindkét oldalán.  
 

Nemzetközi nyelvészeti konferencia az eszéki Magyar Tanszéken 
2021. december 9. – Képes Újság 

A Glotta Nyelvi Intézet az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszékével, valamint a magyar Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda 

társszervezésével, közreműködésével 4. alkalommal szervezte meg a Kommunikáció és nyelv 

konferenciát, Nyelvi közvetítés a Kárpát-medencében a pandémia idején címmel. A december 

3-4. között rendezett nemzetközi értekezletre online formában került sor, hazai és külföldi – 

köztük anyaországi és külhonban élő – szakemberek részvételével. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 9. – Kossuth Rádió 

 

A román nyelv idegen nyelvként való oktatását lehetővé tevő projektet ismertette ma az 

RMDSZ. A magyar és egyéb nemzeti kisebbségekhez tartozó diákoknak lehetőségük lesz idegen 

nyelvként tanulni a románt - mondta el Hegedüs Csilla, az Európai Beruházások és Projektek 

Minisztériumának államtitkára és Szabó Ödön képviselő, az RMDSZ oktatási szakpolitikusa 

ma, Kolozsváron. 

 

A kárpátaljai szórvány vidékeken a pedagógusszövetség és a történelmi egyházak 

szerszervezésében 40 pedagógus közel 1200 gyereket oktat magyar nyelven. A 90-es években 

még a magyar szülők magyar gyermekei voltak többségben, manapság azonban többségben 

vannak az ukrán gyerekek, ez pedig jelentős kihívás elé állítja a tanárokat.  

 

A magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskolában úgy tűnik, nem kell aggodalommal 

tekinteni az elkövetkező évekre, hiszen nem lesz kérdéses, megnyílnak-e a magyar tagozatok. 

Van elég gyerek, és az utóbbi időben az elvándorlás is leállt. 
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Otthonuktól távol tanuló székelyföldi diákok leltek nem csak szállásra és étkezésre, de 

közösségre is a székelyudvahrelyi Református Diákotthonban immár 30 éve. Olyan szociálisan 

hátrányos helyzetű diákok is laknak itt, akiknek ez az egyetlen lehetőségük, hogy tanulhassanak 

- mondta el Juhász Ábel református lelkész, az intézmény igazgatója. Jelenleg 60 diák él a 

Református Diákotthon Alapítvány régi tömbházában jelképes áron vagy ingyen. Ők 

nemsokára új otthonra lelnek egy korszerűen felújított, korábban szállodaként működő 

épületben.  

 

Bár a romániai magyar iskolák költségvetési intézményeknek számítanak, az oktatás mellett a 

kiegészítő tevékenységek támogatásához szükség van a magyar állam segítségére is. Az aradi 

magyar iskolaközpont például, - amely a megyében az egyetlen, ahol a bölcsődétől az érettségiig 

anyanyelvű oktatás folyik, - bentlakást is fenntart a vidékről érkező középiskolások számára. A 

jobb lakhatási körülmények megteremtése, a szállás és étkezés ingyenessé tétele pedig a 

magyar állam támogatásával, a Bethlen Gábor Alap pályázati rendszerén keresztül történik.   

 

A Sapientia egyetem Marosvásárhelyi Karán immár 8. alkalommal szervezik meg a PontKom 

című kommunikációs konferenciát, amelynek idei mottója: "Pályán vagyunk!" A  2 napos 

online konferencián a meghívott médiaszakemberek a pályakezdés kihívásairól tartanak 

előadásokat. A rendezvény nyitott minden érdeklődő számára - mondta Kiss Kincső III. éves 

hallgató, a konferencia egyik főszervezője. 

 

Teljes értékű fesztiválra, legalább 25 helyszínen futó színes programokkal nagykoncertekkel 

készül a Gomabaszögi Nyári Tábor szervező bizottsága. Mai sajtóértekezletükön bejelentették, 

hogy nyáron a Rimaszombati járás fiataljai vehetnek részt ingyen a rendezvénysorozaton. A 

kedvezményes online jegyárusítás azonnal, tehát a sajtóértekezlettel egy időben, december 9-

én meg is kezdődött. 


