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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: az egységes Kárpát-medence egyre inkább az egységes oktatási teret is 

jelenti 
2021. december 11. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Figyelő, Origo, Felvidék Ma, Magyar Szó, 

Vajdaság Ma 

Az egységes Kárpát-medence nemcsak az egységes magyar nemzetet, történelmet, nyelvet, 

kultúrát, hanem egyre inkább az egységes oktatási teret is jelenti - jelentette ki Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a székelyudvarhelyi Cserehát 

negyedben szombaton délután, miután letették a magyar állami támogatással épülő óvoda 

alapkövét. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által koordinált projekt 

keretében a létező Ficánka óvoda mellé épül egy újabb épület, mely három csoport számára 

biztosít hosszú programos óvodai ellátást és étkezést. Az udvaron játszóteret és sportpályát 

terveznek kialakítani. A beruházás várhatóan 180 millió forintba kerül. Potápi Árpád János 

elmondta, hogy a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében 713 

magyar óvoda újult meg, és 179 új óvoda épült. Erdélybe több mint 33 milliárd forint jutott, 

amelyből 103 új óvodát építettek és 376-ot újítottak meg. Azt is hozzátette: a program a 

negyedik üteméhez ért, és tovább folytatódik. Kallós Zoltán, a román oktatásügyi minisztérium 

nemzeti kisebbségi oktatásért felelős államtitkára köszönetet mondott a magyar kormánynak 

a támogatásért. Azt kívánta, hogy a gyermekek boldog éveket tölthessenek el a most felépülő 

óvodában, és majd az ő gyermekeik is ide járhassanak. 

 

Marosvásárhelyen átadták a magyar támogatással megvalósult Studium HUB 

közösségi intézményt  
2021. december 12. – MTI, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, Vajdaság Ma 

Marosvásárhely belvárosában vasárnap átadták a magyar állam támogatásával megvalósult 

Studium HUB közösségi intézményt, amelyben civil szervezetek inkubátorháza és coworking 

tere, kulturális központ, valamint podcast-stúdió mellett orvosi és művészi szolgálati lakások 

is helyet kaptak. A marosvásárhelyi Bolyai utcában, az unitárius templom szomszédságában, 

unitárius egyházi tulajdonban levő telken szállodát kezdett építeni egy vállalkozó, de tervei 

nem valósultak meg. Amint a Studium-Prospero Alapítvány a honlapján közölte: a félkész 

épületet vették negyven évre bérbe az unitárius egyháztól, hogy rendeltetését megváltoztatva 

háromezer négyzetméter hasznos felületű, négyszintes közösségi térré alakítsák, és élettel 

töltsék meg. Köszöntőjében Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára elmondta: a közösségi tér a marosvásárhelyieket szolgálja, és abban is szerepet 

játszik, hogy közelebb hozza egymáshoz a román és a magyar népet. Az államtitkár szerint 

mindenki büszke lehet arra, hogy a magyar történelemben, de legalábbis az elmúlt évszázadban 

nem volt még egy olyan sikeres évtized, mint ami most múlik el. Ebben az időszakban ugyanis 

óvodák, templomok, közösségi terek épültek. Hozzátette: a siker közös, hiszen a célokat a 
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határon túli magyar közösségekkel együtt fogalmazták meg, és megvalósulásuk közös 

munkával, a magyar kormány támogatásával történt meg.  
 

A Bukaresti Táblabíróság jogerősen elutasította az EMNP és az MPP fúziójának a 

bejegyzését 
2021. december 10. – MTI, Magyar Nemzet, Maszol, Ma7, Vajdaság Ma 

A Bukaresti Táblabíróság megalapozatlannak tartotta a Magyar Polgári Párt (MPP) 

fellebbezését, és jogerősen elutasította pénteken az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

fúziójának a bejegyzését. Az ítélet kivonata a romániai bíróságok portálján jelent meg. 

Korábban a Bukaresti Törvényszék azért utasította el a két kis erdélyi magyar párt fúziójának 

a bejegyzését, mert - amint a pártok közölték - a létrejövő új párt hivatalos nevét magyarul is, 

románul is be kívánták jegyeztetni.  Az EMNP és az MPP - miután megismerték az elsőfokú 

határozat indoklását - közös közleményben nevezte abszurdnak és elfogadhatatlannak a fúzió 

bejegyzésének az elutasítást. "Mindez csak azért is abszurd és elfogadhatatlan, mert a fúziót 

kezdeményező, bíróság által már korábban bejegyzett két párt nevében szintén szerepel azok 

magyar megnevezése is, sőt az Erdélyi Magyar Néppárt esetében nem is a román, hanem a 

magyar hivatalos megnevezés az első" - állt a közleményükben. 

 

Nem Kézdivásárhely lesz Románia ifjúsági fővárosa, de Székelyföldé igen 
2021. december 10. – maszol.ro 

Kézdivásárhely idén megpályázta a Romániai Ifjúsági Fővárosa címet a 2023-as évre, sikerült 

a döntőig eljutniuk, rajtuk kívül Krajova (Craiova) és Zsilvásárhely (Târgu Jiu) képviseltette 

magát, végül a rangos kitűntetést Zsilvásárhelynek ítélte oda a zsűri. A győztes város 50 000 

eurós díjat kap, és 2023. január 1. és december 31. között viseli a Románia Ifjúsági Fővárosa 

címet. A szervezők nem hagyják annyiban a kezdeményezést, ezért eldöntötték, hogy legyen 

Kézdivásárhely Székelyföld első ifjúsági fővárosa. 

 

Átadták Gál Sándor felújított szülőházát Csíkszentgyörgyön 
2021. december 10. – szekelyhon.ro 

Világi és egyházi méltóságok, illetve a helyiek részvételével ünnepi körülmények között avatták 

fel Gál Sándor egykori honvéd tábornok felújított lakhelyét pénteken délelőtt, 

Csíkszentgyörgyön. „Nagy ünnep községünk számára a mai nap. A legendás tábornok, a 

magyar forradalom vezéralakja, Székelyföld katonai parancsnoka személyisége által szellemi 

értéket is teremtett. Méltán lehetünk büszkék rá, aki utolsó percig kiállt a szabadságért – 

fogalmazott ünnepi beszédében Réti Zsófia, Csíkszentgyörgy község polgármestere. A település 

vezetője elmondta, hogy a tábornok példaként kell a székely közösség előtt álljon, akinek 

méltán állít emléket a székely népi építészet impozáns épülete. Lukács Bence Ákos, 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja az erdélyi magyar kultúráról és 

az épített örökségről beszélt. Számtalan pompás templom, kúria, kastély, udvarház vagy 
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székely parasztház őrzi mindennek az emlékét. Ezek az épületek a szépség mércéjét is jelentik. 

A szakszerű munkának köszönhetően most régi fényében tud tündökölni Gál Sándor háza is – 

emelte ki beszédében aláhúzva, mindig jelentős esemény, valahányszor egy történelmi kincset 

sikerül újjávarázsolni.  

 

A változás elkezdődött, ám hosszú folyamat – Gyergyószentmiklós 

polgármesterével beszélgettünk 
2021. december 11. – maszol.ro 

Polgármesterségének első évében éppen csak elkezdődhettek azok a folyamatok, amelyek a 

rendszerváltás nyomán kimozdíthatják Gyergyószentmiklóst a fejlődésében megrekedt város 

skatulyájából és valódi változásokat hozhatnak Hargita megye északi régióközpontjának. 

Csergő Tibor Andrással, a település egy éve megválasztott polgármesterével beszélgettek. 

 

Eszközbeszerzés a magyar kormány támogatásával 
2021. december 12. – Bihari Napló 

A Horváth János Társaság 2002-es megalakulása óta szervez kulturális és történeti jelentőségű 

tevékenységeket. A kulturális programok között előkelő helyet foglalnak el a szavalóversenyek, 

ahol a részvevőket jutalomban is részesítik. Ezek anyagi hátterét pályázatok útján tudják 

biztosítani. Az itthon elérhető összegek értéke alacsony, de fedezik az oklevelek és a 

jutalomkönyvek költségeit. Nagyobb ajándékozás ezekből az összegekből nem valósítható meg. 

Éppen ezért pályázott a Társaság 2019-ben az Istenes versek körzeti szavalóversenye című 

programra a Bethlen Gábor Alaphoz. Sikerrel jártak, és így a jutalomkönyvek és oklevelek 

mellett tartalmas karácsonyi ajándékcsomagot is tudtak adni a résztvevőknek, helyezésüktől 

függetlenül. 

 

Bővítik a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskolát, a város több oktatási 

intézménye is megújul 
2021. december 12. – Krónika, Bihari Napló 

A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola bővítése, az Ady Endre Gimnázium, illetve a 

magyar tagozattal is rendelkező Mihai Eminescu Főgimnázium felújítása egyaránt a Körös-

parti város önkormányzata, illetve a bukaresti fejlesztési minisztérium együttműködésében 

valósulhat meg a jövőben – hangzott el Florin Birta polgármester és Cseke Attila fejlesztési 

tárcavezető közös szombati váradi sajtótájékoztatóján. 

 

Gazdag a közösségi élet Selymesilosván – a református lelkésznő munkáját 

dicséri 
2021. december 12. – szekelyhon.ro 

Amióta a településre került, folyamatosan azon dolgozik, hogy a gyülekezete az általa szervezett 

programok, tevékenységek mellett – ahogy fogalmaz – lelkiekben is felpezsdüljön. Érzékeli, 
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hogy a hívek igénylik az odafigyelést, a beszélgetéseket, az együttléteket. Nemes-Szabó Renáta 

lelkipásztornál járt a maszol.ro Selymesilosván.  
 

Okostáblával gazdagodott a Szentpáli Általános Iskola 
2021. december 12. – Nyugati Jelen 

Faragó Péter parlamenti képviselő, a Pro Identitas Egyesület elnöke és Péró Tamás Arad 

megyei tanácsos csütörtökön átadták az egyesület megpályázta második okostáblát a Szentpáli 

Általános Iskola elemi osztályos diákjainak. Az első ilyen tábla múlt héten jutott el a 

Majláthfalvi Általános Iskolába. 

 

A Dunaszerdahelyi járás iskolái is átvehették a magyar kormány által 

ajándékozott sportszercsomagokat 
2021. december 10. – ma7.sk  

A Dunaszerdahelyi járásban található iskolák képviselői a napokban vették át az értékes 

sportszercsomagokat, amelyeket a Nemzetpolitikai Államtitkárság ajándékozott a felvidéki 

oktatási intézményeknek. A hivatalos, ünnepélyes átadó októberben zajlott Komáromban, 

novemberben azonban folytatódott az átadás, amelyet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének Területi Választmányai biztosítottak. A csallóközi települések iskolái a 

sportszercsomagokat szállítási gondok és betegségek miatt csupán ezen a héten vehették 

birtokba. Masszi János, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatója, valamint a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Területi Választmányának vezetője biztosított 

afelől, hogy péntekig minden – a járáshoz tartozó – iskolát megpróbálnak értesíteni, és átadni 

a képviselőknek a sportszereket. 

 

Új helyre kerülnek a kisebbségek a kulturális tárcánál 
2021. december 10. – Új Szó  

Átszervezik a nemzetiségi kisebbségek kultúrájáért felelős referatúrát a kulturális tárcánál. A 

minisztérium ezen szervezeti egysége közvetlenül Viera Leščáková (Za ľudí) államtitkár alá 

tartozik majd, de továbbra sem emelkedik osztály, vagy főosztály szintre, önálló vezetője sem 

lesz. A kulturális minisztérium szóvivője, Zuzana Viciaňová kérdésünkre megerősítette, hogy 

kisebbségi kultúrák témája januártól is a területért felelős ún. minisztériumi referatúra 

hatáskörébe tartozik majd. Jelenleg ez a referatúra, az ún. többpólusú politikák osztálya alá 

tartozik, itt van például az államnyelvtörvényért felelős referatúra is. A kisebbségekért felelős 

szervezeti egység a jövő évtől közvetlenül Viera Leščáková államtitkár irányítása alá kerül, ezért 

nem is kap önálló vezetőt. Arról a Leščákováról van szó, akiről korábban mi is megírtuk, a Za 

ľudí kormánypárton belüli viszály miatt került a tisztségbe. A minisztériumi szóvivő a 

hangsúlyozta, fontos számukra a kisebbségek kultúrájának támogatása és biztosítani akarják 

ezen kultúra megőrzésének feltételeit. Arra a kérdésünkre azonban nem kaptunk választ, mik 

lesznek pontosan az egyébként legalacsonyabb szintű minisztériumi szervezeti egység, a 
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kisebbségi referatúra pontos kompetenciái, mint ahogy arra sem, hogy miért döntöttek az 

átszervezés mellett. 

 

Gyimesi a Szövetségbe való belépésről: Két fél kell a házassághoz 
2021. december 11. – Új Szó  

Lapunk politikai vitaműsorában, az Új Szó-stúdióban Mózes Szabolccsal, a Szövetség 

alelnökével és Gyimesi Györggyel, az OĽaNO parlamenti képviselőjével egyebek mellett a 

készülő kórházreformról, valamint a kettős állampolgárságot tiltó törvényről beszélgettünk, de 

szóba került az is, vajon a képviselő szeretne-e a Szövetségben politizálni. Az Új Szó politikai 

vitaműsorában terítékre került a kórházreform témája. A Szövetség az ügyben petíciót is 

indított, a párt alelnöke szerint az egészségügyi intézmények hálózatának átalakítási terve ezer 

sebből vérzik. Mózes szerint az intézkedéscsomag legnagyobb problémája, hogy nem tudni, 

egész pontosan mit eredményez, mi történik az egyes kórházakkal. Arról beszélt, a tervezethez 

a kormány nem csatolt egy konkrét listát arról, hogy az egyes kórházak milyen besorolást 

kapnak az új rendszerben. „Erre mondta az egészségügyi minisztérium, hogy majd valamikor 

egy év múlva, a megyei választás után teszik ezt közzé” – jelentette ki. Rámutatott, hogy a 

tárcától kiszivárgó információk szerint néhány dél-szlovákiai kórházat leminősítenének, ezért 

indították a petíciót. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a benyújtott törvénytervezet szerint 

öt kategóriába sorolnák a kórházakat. A legalsó csoportba tartozó, ún. közösségi kórházak 

nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha a biztosítók nem kötnének velük szerződést. Mózes 

hangsúlyozta, mindezek ellenére a kórházrendszer átalakítását ők is elengedhetetlennek 

tartják, a jelenlegi intézkedéscsomag azonban szerintük átgondolatlan. 

 

Grendel Gábor Čaputovát bírálta – a kritikát az államfő sem hagyta szó nélkül! 
2021. december 11. – Új Szó  

Grendel Gábor (OĽaNO), a parlament alelnöke a közösségi oldalán szentelt egy hosszabb 

bejegyzést az államfőnek, amelyben lényegében meggyanúsította, hogy egy ismert politikussal 

szövetkezett. A vádakra Čaputová hivatala egy kemény válasszal reagált! Zuzana Čaputová 

elnökkel már több politikusnak volt konfliktusa, de Grendel Gábor ezidáig nem szerepelt a 

sorban. Most azonban egy Facebook-bejegyzésben ő is kritizálta az államfőt. „Emlékeznek még 

a nemrégiben közzétett posztomra arról a furcsa egybeesésről, amikor ugyanazon a napon 

Peter Pellegrini felelős államférfit játszott a rádióban (60 év felettiek oltását követelte, 

elhatárolódott a szélsőségesektől), Zuzana Čaputová köztársasági elnök pedig leszidta Eduard 

Heger miniszterelnököt a koalíciós kapcsolatok és a járvány kezelése miatt?” – kezdte a 

parlament alelnöke, majd azzal folytatta, hogy ez lehet nem véletlen. 

 

Eltávozott Újváry László, a lévai közösség egyik mozgatórugója 
2021. december 12. – felvidek.ma, ma7.sk  

Életének 92. életévében december 11-én eltávozott Újváry László, nyugalmazott tanár, 

iskolaigazgató, kultúraszervező, a lévai magyar közösség egyik oszlopos tagja. Mint a lévai 

székhelyű Reviczky Társulás szombat este közösségi oldalán közzétette: „Mély megrendüléssel 
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tudatjuk, hogy életének 92. évében elhunyt Újváry László, a Reviczky Társulás egyik alapító 

tagja s egyben tiszteletbeli elnöke. Nyugodj békében, Laci bácsi! Újváry Lászlót a Reviczky 

Társulás saját halottjának tekinti.” Élete határkövének nevezte, hogy pedagógusi pályájának 

kezdete egybeesett a felvidéki magyar közösség hontalanságát követő időszakával, a magyar 

iskolák megnyitásával. Mint fiatal értelmiségi, 1950-ben került a katedrára.  Állomáshelyei 

voltak többek között Garamszentgyörgy, Marcelháza, Csata, majd Léva. A tanítás mellett 

fontosnak tartotta az irodalom szeretetét s annak népszerűsítését. Hosszú pályája során több 

száz, ezer gyermekkel szerettette meg a magyar irodalmat, s általuk a magyar költészetet. 

 

Közösségi házzal gazdagodott Búcs, az avatóünnepségét későbbre kell halasztani  
2021. december 12. – ma7.sk  

A búcsi székhelyű Kultúráért és Turizmusért Társulás a Magyar Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságától 2020 decemberében 34 millió forint támogatást kapott egy 

közösségi háznak szánt régi épület teljeskörű felújítására. A munkálatok már befejeződtek, ám 

a tervezett avatóünnepséget a pandémiás országzár miatt el kell halasztani. A Felvidéki 

Népviseletes Babacsaládok Házának udvarán található, 35 méter hosszú, volt gazdasági épület 

egyik felét korábban javarészt a falu Budapesten élő szülötte, Csenger Sándor magánvállalkozó 

finanszírozásának és más szponzoroknak köszönhetően sikerült rendbehozatni. A Kultúráért 

és Turizmusért Társulás 2010-ben elkészítette a másik felére vonatkozó felújítási tervet és 

költségvetést is, de arra egy évtizeden át nem kaptak szlovákiai vagy magyarországi állami 

támogatást. 

 

MNT: Magyar óvoda, sajtó- és nyomdamúzeum létesül Újvidéken 
2021. december 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács 27. ülését pénteken elektronikus szavazás útján bonyolította le, 

majd írásos sajtótájékoztatóban számoltak be az elfogadott napirendi pontokról. A 

tanácsnokok a többi közt jóváhagyták a Magyar Szó és a Hét Nap lapkiadók 2022. évi munka- 

és pénzügyi tervét. A Magyar Szó jövő évi tervei között szerepel a nyomda két üzemrészlegének 

egyesítése, továbbá a nyomda első részlegének helyén a kiköltöztetés után iskoláskor előtti 

intézmény, konferenciaterem, valamint sajtó- és nyomdamúzeum létrehozása. Jövőre a tervek 

szerint a Hét Nap népszerűségének a növelését szolgálja majd a lap tartalmának és akcióinak 

ismertetése a rádió- és tévéműsorokban, az időnkénti kisebb ajándékok az olvasóknak, 

valamint a lehetőségek függvényében az élőújságok hagyományának a felújítása. 

 

Online ülést tartott a Magyar Nemzeti Tanács 
2021. december 10. – Pannon RTV 

Snejder-Sára Ildikót, az újvidéki Európa Kollégium eddigi igazgatóját javasolta az intézmény 

vezetőjének újbóli kinevezésére a Magyar Nemzeti Tanács. A 27. elektronikus ülésen 

jóváhagyták a Magyar Szó és a Hét Nap jövő évi munka- és pénzügyi tervét. 
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A Magyar Szó tervei között szerepel a nyomda két üzemrészlegének egyesítése, továbbá a 

nyomda első részlegének helyén a kiköltöztetés után iskoláskor előtti intézmény, 

konferenciaterem, valamint sajtó- és nyomdamúzeum létrehozása. A Hét Nap a lehetőségek 

függvényében az élőújságok hagyományát élesztené újra. Emellett az MNT iskolaigazgatói 

kinevezéseket is támogatott, valamint igazgatóbizottsági és iskolaszéki tagcseréket is 

jóváhagyott. 

 

Fuss, hogy Ő is futhasson 
2021. december 12. – Magyar Szó 

A szokásos karácsonyi jótékonysági gyűjtését idén egy közös futás keretén belül valósítja meg 

a zentai Tiszavirág Kajakklub. Az akció a Fuss, hogy Ő is futhasson nevet viseli. A teljes bevétel 

csakúgy, mint eddig, a zentai kórház gyermekosztályán, valamint a szegedi gyermekonkológia-

hematológia osztályon (Reménysugár Alapítvány) kezelt beteg gyermekek gyógyulását hivatott 

segíteni. A „sok kicsi sokra megy” elvet követve, a nevezési díj egy jelképes összeg, melynek 

értéke 200 dinár, ellenében együtt futhatnak jövő vasárnap a karácsonyi vásár nyitónapján 

(2021.12.19.) délután 16 órakor Zentán, a városháza előtti térről indulva a park körül. 

 

Kétnyelvű napközi Szenttamáson 
2021. december 11. – Magyar Szó 

A szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában november közepétől próbaszerűen, 

péntektől viszont már hivatalosan is megkezdte működését a napközi. A korszerűen felszerelt 

tantermet megtekintették az önkormányzat és a helyi közösség képviselői. Kocsis Krisztián, a 

községi tanács oktatási tanácsosa elmondta, a napközit a magyarul tanuló diákok is igénybe 

vehetik: – A szülők folyamatosan kérték az iskolát, hogy indítsa el a napközit, viszont ehhez 

csak most teremtődtek meg a minisztérium által előírt feltételek. Az önkormányzat támogatta 

a terem felszerelésének beszerzését, a festésnél a Vöröskereszt segített, a helyi közösség tv-

készüléket biztosított, a másik iskolától pedig kivetítőt kaptak, és jelenleg minden adott a 

zavartalan működéséhez – fogalmazott a tanácsos. 

 
Kinevezték Kárpátalja kormányzójává Viktor Mikitát 
2021. december 11. – Kárpátalja.ma 

Viktor Mikitát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársát nevezte ki Kárpátalja 

kormányzójává Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az ukrán államfő december 10-én az Elnöki 

Hivatalos hivatalos oldalán tette közzé a kinevezésről szóló rendeletet. Mint korábban írtuk, 

Anatolij Poloszkovot a múlt hónapban bocsátotta el hivatalából Zelenszkij, és ideiglenesen 

Petro Dobromilszkijt nevezte ki a posztra. 
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Budapesten folytatódott a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző negyedik évfolyama 
2021. december 12.  – Kárpátalja 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzője (KKV) idén már 

negyedik évfolyamát indította el partnerségben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel 

(KMKSZ), a KMKSZ Ifjúsági Szervezetével és Bocskor Andrea európai parlamenti képviselővel. 

„A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző egyik fő különlegességét az utazások jelentik, melyek 

alapján négy különböző képzési helyszínen tartjuk meg a négy szakmai hétvégét” – nyilatkozta 

hetilapunknak Benkó Hajnalka, a képzés programkoordinátora. 

 

Karácsonyvárás a Mezővári Református Tündérkert Óvodában 
2021. december 12. – Karpat.in.ua 

December 10-én került sor az immár hagyományos, karácsony előtti rendezvényre a Mezővári 

Református Tündérkert Óvodában, amikor is óvónők és az óvoda kultúráért felelős dolgozói, 

illetve a BorzsaVári népi zenekar karácsony előtti kántálással, ünnepi műsorral, énekekkel és 

táncházzal lepik meg a gyerekeket. 

 

 

Luca-napi hagyományőrző foglalkozás Nagydobronyban 
2021. december 12. – Karpat.in.ua 

50 gyermek részvételével tartott a Pro Cultura Subcarpathica Civil Szervezet és a Tulipán 

Tanoda Luca-napi hagyományőrző kézműves foglalkozást Nagydobronyban. Az est során 

táncház és a december 13-hoz kapcsolódó hagyományok, hiedelmek felelevenítése várta a 

kicsiket. A Komótos Együttes muzsikájára dunántúli ugrós és rábaközi polgári táncokat, 

gyermekjátékokat tanultak, majd a gyermekeknek bemutatták a lucaszéket és hagyma 

naptárból jósolták meg a jövő évi időjárást. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 10. – Kossuth Rádió 

 

Az új bukaresti kormánykoalíció megalakításával újraosztják az állami tisztségeket is. A 

kormány területi képviselőinek, köztük a prefektusoknak a helyzetét is érinti a változás. A 

kormányzó pártok vezetői megegyeztek arról, hogy amelyik párt tagja a megyei önkormányzat 

elnöke, az a párt adja a megyei prefektust is. Így elképzelhető, hogy Arad megye magyar 

prefektusát, Tóth Csaba jogászt is leváltják. Arról kérdeztük Faragó Péter parlamenti 
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képviselőt, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnökét, hogy valóban veszélyben van a 

magyar prefektusi tisztség? 

 

Gálával zárult Eszéken a horvátországi Mentor program, amelynek célja, hogy a Vajdaság és 

Erdély után most Horvátországban is a tapasztalt nagyvállalkozókat mentorrá képezzék, hogy 

ők aztán a kezdő vállalkozókat segítsék cégük és kapcsolatrendszerük gyarapodásában.  

Az idén szeptemberben indított Horvátországi mentorprogramban 13 vállalkozó vett részt 

mentorként, illetve mentoráltként. 

 

Az állami intézményrendszerben visszautasító reflex lép működésbe, ha magyar nyelvű 

feliratokról van szó - mondja Antal Géza. A Kolozs megyei RMDSZ ügyvezető elnöke 

hozzátette, hogy egyszerű, hétköznapi emberként nekünk is van egy feladatunk: meg kell 

próbálnunk anyanyelven kommunikálni ezekkel az intézményekkel. Beszélgetésünk apropóját 

az adta, hogy három Kolozs megyei településen helyeznek ki kétnyelvű településnévtáblát. 

 

1991. december 1-jén népszavazást tartottak Ukrajnában a Szovjetuniótól való elszakadásról. 

A voksok 90 százaléka támogatta a függetlenséget. Lengyelország és Kanada után 

Magyarország volt a harmadik ország, amely elismerte Ukrajna önállóságát. 1991. december 6-

án már a Magyar - Ukrán Alapszerződést is aláírták, amely számos vita tárgya volt - mondja a 

KMKSZ elnöke. Brenzovics László fontosnak tartja, hogy a dokumentum szinte az első 

országok közötti alapszerződése volt a független Ukrajnának.  

 

Ha egy nép vagy nemzet nyomait el akarják tüntetni, az aktuális hatalom az anyakönyvekkel és 

a temetők régi sírjainak felszámolásával kezdi. Ezt megelőzendő a somorjai önkormányzat 

olyan megoldást talált az egyházakkal karöltve, amely hosszú évekre biztosítja, hogy a régi 

magyar sírok, síremlékek megmaradhassanak, és gondozni is fogják azokat. Méry János helyi 

képviselővel beszélgettünk. 

 

Adventi kalendárium - kicsit másképp! Az erdélyi unitárius Gondviselés Segélyszervezet 

indította a programot.  A szervezet a négy hét alatt összegyűlt adományt a székelyudvahelyi 

vagy a székelykeresztúri gyűjtőpontokról szállítja el a sok gyerekes vagy nehéz helyzetbe került 

udvarhelyszéki családoknak az ünnepre – mondja Sipos László firtosváraljai unitárius lelkész, 

a szervezet munkatársa. Hogy mi az a fordított kalendárium? - azt összeállításunkból tudjuk 

meg.  

 

Horgoson ma megtartották a 16. Diákszínjátszó Fesztivált. A zsűri főleg tréfás jeleneteket 

láthatott a diákok életéből, de az elvándorlás problémakörét is feldolgozta az egyik színjátszó 
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csoport. Elsőként Gorán Goran Nikičić-et, a szervező horgosi Kárász Karolina Általános Iskola 

tanítóját kérdeztük, majd a zsűrit és két díjazott színészt. 

 

Öt kontinens 

2021. december 11. – Duna World 

 

Edmontoni magyar iskola 

Az edmontoni magyar gyerekek is nagy izgalommal készülődnek az ünnepekre. A katolikus 

templomnál, a hétvégi magyar iskolában a karácsonyi előadás próbái folynak, a református 

templomban pedig az istentiszteletek alatt a gyerekek játékos foglalkozásokon vesznek részt, 

ahol arról tanulnak, hogy milyen is a magyar karácsony. 

 

Karácsonyi készülődés Kanadában 

Habár Kanada messzire van Magyarországtól, a vancouveri magyar református gyülekezet 

tagjai mégis közelinek érzik magukhoz az óhazát. Ez a szoros lelki kapcsolat különösen 

Karácsony idején erősödik fel, amikor a legkisebbek, magyar nyelvű ünnepi előadással 

szereznek örömet az első és második generációs szüleiknek, nagyszüleiknek.     

 

Cserkészbál 

Báloztak a cserkészek New Jerseyben! Végre újra megrendezhették a Külföldi Magyar 

Cserkészszövetség jótékonysági bálját. Az elegáns összejövetelen bemutatkoztak az első 

bálozók, és kitüntették a szervezet alelnökét, Vajtay Istvánt. A cserkészbálon befolyt összeget a 

Sík Sándor Cserkészpark új konyhájára fordítják. 

 

Magyar fesztivál Ausztráliában 

12 ország részvételével rendezték meg ismét a Multikulturális Fesztivált a Brisbane-i Magyar 

Házban. A koronavírus járvány okozta korlátozások miatt elhalasztott fesztivált óriási 

érdeklődés kísérte, ahol a dél-amerikai, ausztráliai és magyar ételek, italok, táncok jól elvoltak 

egymás mellett, hirdetve a szervezők, azaz a Brisbane-i magyar közösség összetartó erejét. 

 

Göteborgi magyarok 

A tavalyi után az idei adventi várakozás sem könnyű. Mindezek ellenére soha nem látott 

lelkesedéssel és összefogással készülnek a közös Karácsonyra. Miközben az Ungerska 

Kulturföreningen Kőrösi Csoma Sándor i Göteborg, vagyis a göteborgi Kőrösi Csoma Sándor 

Művelődési Kör életében az advent és a karácsony időszaka kiemelten fontos, a magyar kultúra 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-12-11-i-adas/
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megőrzését távol a hazától is felvállaló szervezetnek is kemény kihívást jelentett a covid 

időszaka. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. december 12. – M1 

 

Zsigmond Barna Pál székelyföldi körútja 

Székelyudvarhelyre is ellátogatott Székelyföldi körútja során Zsigmond Barna Pál miniszteri 

biztos, a FIDESZ határon túli ügyekért felelős igazgatója. A találkozón a jövő évi magyarországi 

választás volt a téma. A jelenlévő településvezetők, Udvarhelyszék szervezeteinek képviselői is 

megerősítették a szavazáson való részvétel fontosságát. 

 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

A történelmi Magyarország elszakított területei közül az egyik legkisebb magyar közösséget 

Muravidéken találjuk. A Lendván és környékén élők hűek őseik hagyatékához, amiben nagy 

segítséget nyújt nekik az 1994-ben alakult Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, melynek 

célja a muravidéki magyar kultúra felkarolása. 

 

Adventi jótékonysági gyűjtés Gyergyóban 

Gyergyószentmiklóson idén is szebbé varázsolják a rászorulók karácsonyát. A közösség 

összefogására napjainkban is nagy szükség van. Az „Együtt, egymásért, szentmiklósiakért” 

kezdeményezést a polgármesteri hivatal szociális igazgatósága koordinálja. Az adventi 

időszakban tartósélelmiszer-gyűjtést szerveznek a nehéz sorsú, többgyermekes családok és 

idősek részére. 

 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke   

Aki a háromszéki közélet iránt kicsit is érdeklődött az elmúlt három évtizedben, az biztosan 

találkozott Tamás Sándor nevével. A jogász végzettségű politikus már a kilencvenes évek 

elejétől aktív részese a helyi és az országos politikának is. Tőkés László irodavezetőjeként már 

1990-től RMDSZ-tag, három cikluson keresztül parlamenti képviselő volt, és negyedik 

mandátumát tölti Kovászna megye élén. 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-12-12-i-adas-3/

