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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Ukrajnában folyamatosak a magyar nemzeti közösséget sújtó döntések 
2021. december 13. – Kiszo.net, KárpátHír 

Nagyon sok gesztust tettünk az ukránoknak, amelyek a mi nemzeti érdekeinket nem minden 

esetben szolgálták, ugyanakkor csalódáskeltő, hogy dacára ezeknek és a folyamatos 

segítségnyújtásunknak, az ukránok szinte havi rendszerességgel hoznak a magyar nemzeti 

közösség jogait súlyosan sértő döntéseket, illetve helyeznek kilátásba újabb korlátozásokat – 

közölte sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. 

A tárcavezető arról számolt be az EU külügyi tanácsülésének szünetében, hogy a fórumon 

elmondta, Magyarország, mint szomszédos ország, kiáll az ukránok területi integritása és 

szuverenitása mellett. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Kijev nemrég, a kettős 

állampolgárokkal szembeni fellépés szigorúságát hirdetve, megfenyegette a magyarokat, hogy 

nem vehetnek részt az ukrán közéletben. „Ez számunkra elfogadhatatlan” – fogalmazott. 

 

Külhoni magyar pártvezetőkkel egyeztetett Potápi Árpád János államtitkár 
2021. december 13. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Origo, Székelyhon, ma7.sk, felvidek.ma, 

Körkép, KárpátHír, karpat.in.ua, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Külhoni magyar pártvezetőkkel egyeztetett hétfőn Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára Szekszárdon. A tanácskozás napirendjén az elmúlt év 

legfontosabb nemzetpolitikai eredményei és az egyes régiók helyzete szerepelt. A külhoni 

magyar pártok képviselői a határon túli magyarok jövő évi választásokon való részvételére 

szólítottak fel.  A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága MTI-hez hétfőn eljuttatott 

közleménye szerint a találkozón részt vett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, Szilágyi 

Péter miniszteri biztos és Grezsa István miniszteri biztos is. A külhoni magyar szervezetek 

képviseletében jelen volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Berényi József, 

a Szövetség MKP-platformjának elnöke és Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke. A külhoni magyar pártok képviselői kiemelték: 

továbbra is határozottan kiállnak a magyar kormány mellett. Hangsúlyozták: arra kérik a 

határon túli magyarokat, hogy minél nagyobb számban regisztráljanak és vegyenek részt a 

2022-es magyarországi országgyűlési választásokon, amelynek tétje, hogy tovább erősíthető-e 

a magyar nemzeti egység és folytatódhat-e a több mint egy évtizede zajló nemzetépítő munka. 
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https://kiszo.net/2021/12/13/szijjarto-ukrajnaban-havi-rendszeresseggel-hoznak-a-magyar-nemzeti-kozosseg-jogait-sulyosan-serto-donteseket/
https://magyarnemzet.hu/belfold/2021/12/kulhoni-magyar-partvezetokkel-egyeztetett-potapi-arpad-janos-allamtitkar?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
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Izsák Balázs: a székelység önszerveződésének legfontosabb eszköze lesz a székely 

személyi kártya 
2021. december 13. – szekelyhon.ro 

A román szociáldemokrata párt (PSD) képviselője hatósági szigorral reagálna a székely 

személyi kártya gondolatára, amely Izsák Balázs SZNT-elnök szerint a székelység 

önszerveződésének legfontosabb eszköze lesz – olvasható a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

közleményében. A székely személyi kártyára vonatkozóan tíz nappal ezelőtt fogadott el 

határozattervezetet a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága. Az SZNT szerint 

Magyarországnak és Romániának is érdeke a jó kapcsolat fenntartása a romániai többség és a 

romániai magyar közösség között. 

 

Kelemen Hunor: nem tragédia, ha nem fogadjuk el év végéig a költségvetést 
2021. december 13. – maszol.ro, transindex.ro 

Jó lenne elfogadni és megjelentetni a Hivatalos Közlönyben még az év vége előtt a jövő évi 

költségvetésről szóló törvényt, azonban az sem 'nagy tragédia', ha ez nem jön össze - jelentette 

ki hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. A Digi24-nek nyilatkozó miniszterelnök-helyettes 

elmondta, a kormányban szoros ütemtervet javasoltak a büdzsé elfogadására, amely szerint 

december 23-án tartanák a parlamentben a zárószavazást a tervezetről. "Természetesen ez az 

ütemterv nagyon, nagyon ambiciózus és nagyon szoros. Ezt elismerem. Hétfő délután koalíciós 

ülést tartunk, amelyen a pénzügyminiszter előterjeszti a büdzséjavaslatot, és ha sikerül 

ezekben a napokban – ma, holnap – felvázolni a költségvetést, akkor tartani tudnánk a 

határidőt. Hogy végül is mi fog történni, nem tudom, de szeretném hinni, hogy ez még mindig 

lehetséges” – fejtette ki Kelemen Hunor. 

 

Karácsonyi programokkal készülnek a nagyváradi Holnaposok szoborcsoportnál 
2021. december 13. – maszol.ro 

Nagyváradon, a Holnaposok szoborcsoportnál december 17. és 23. között minden este 18 órától 

egy-egy magyar tannyelvű iskola diákjai, valamint kulturális intézmények gondoskodnak a 

karácsonyi hangulatról.  Az Ovisuli Egyesület, a Bihar megyei RMDSZ Nőszervezete, a Rákóczi 

Szövetség, valamint a Nagyváradi RMDSZ szervezésében december 17-én, pénteken 

karácsonyfát állítanak a szoborcsoport közelében, amelyre bárki felakaszthat egyet a saját 

díszeiből. „Igen, ilyen még nem volt: a mi karácsonyfánk lesz, a mi díszeinkkel, a mi iskoláink 

esténkénti éneklésével, a mi kulturális intézményünk karácsonyi kántálásával. Mit kell 

tudnod? A fenyőfát december 17-én állítjuk és díszítjük fel. A fenyőfa alját üresen hagyjuk 

nektek azért, hogy bárki, aki arra jár, akaszthasson fel egyet a saját díszeiből, hiszen így lesz ez 

a fenyőfa a mi karácsonyfánk” – áll a szervezők által közzétett felhívásban. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/izsak-balazs-a-szekelyseg-onszervezodesenek-legfontosabb-eszkoze-lesz-a-szekely-szemelyi-kartya
https://szekelyhon.ro/aktualis/izsak-balazs-a-szekelyseg-onszervezodesenek-legfontosabb-eszkoze-lesz-a-szekely-szemelyi-kartya
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-nem-tragedia-ha-nem-fogadjuk-el-ev-vegeig-a-koltsegvetest
https://maszol.ro/belfold/Karacsonyi-programokkal-keszulnek-a-nagyvaradi-Holnaposok-szoborcsoportnal
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Felvidéki gimnáziumok is csatlakoztak a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius 

Ödön Tehetséggondozó Programjához 
2021. december 13. – felvidek.ma  

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, a pozsonyi Magyar 

Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, a komáromi Selye János Gimnázium, a budapesti Szent 

Margit Gimnázium és a Székesfehérvári Teleki Blanka Általános Iskola és Gimnázium 

december 6-án, ünnepélyes keretek között csatlakozott a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius 

Ödön Tehetséggondozó Programjához. Mivel a Selye János Gimnáziumban évtizedek óta 

nagyon jó eredmények születtek biológiából és kémiából, ez a nívós egyetem kiválasztotta az 

iskolát, így csatlakozhattak ehhez a tehetséggondozó programhoz. Az egyetem rektora, dr. 

Merkely Béla a szenátusi teremben tartott ünnepségen hangsúlyozta, hogy a gyökerek kiépítése 

a középiskolák feladata, amelyet az egyetemi oktatás követ. 

 

Elhunyt Turay László kulturális szervező 
2021. december 13. – felvidek.ma, ma7.sk  

Életének 82. évében, december 13-án távozott az élők sorából Turay László kulturális szervező, 

a Csemadok Lévai Járási Bizottsága egykori vezetőségi tagja. 1939. április 9-én született 

Nagykálnán. Mint a Csemadok aktív tagját 1963 őszén megválasztották a helyi szervezet 

elnökévé, majd 1964-ben a járási konferencián a járási bizottság elnökségi tagjává. 1971. május 

1-jén lett a Csemadok Lévai Járási Bizottságának dolgozója. Így kezdte el szervezni a járási dal- 

és táncünnepélyt, s a Zselízi Országos Népművészeti Fesztivált. Majd Rozsnyón segített a 

gombaszögi ünnepség előkészítésében. 

 

Felvidéki fejlesztő: módszertani megerősítő stratégia a felvidéki középiskolákban 
2021. december 13. – felvidek.ma  

A Selye János Gimnázium is csatlakozik a Közép-európai Alapítvány Felvidéki fejlesztő 

programjához. A módszertani megerősítő stratégiára fókuszáló képzés január elején indul el a 

komáromi tanintézményben. „A Felvidéki fejlesztő módszertani megerősítő stratégia olyan 

gyakorlati tantermi stratégiákat mutat be, amelyek képessé tesznek bennünket arra, hogy 

megfeleljünk a különféle tanulási stílusok követelményeinek, ösztönözzük saját 

kreativitásunkat, színessé tegyük tanítási gyakorlatunkat, kihívások elé állítsuk a 

tehetségeseket – és a rendbontókat” – olvasható Kiss Beáta és Menyhárt József 

programkoordinátorok leírásban. A képzési program anyagát angol, cseh és magyar nyelvű 

szakirodalom adja. A folyamatos, 2–3 hetente megvalósuló, estenként online képzéssorozatot 

5–7 modullal tervez. 
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https://felvidek.ma/2021/12/felvideki-gimnaziumok-is-csatlakoztak-a-semmelweis-egyetem-kerpel-fronius-odon-tehetseggondozo-programjahoz/
https://felvidek.ma/2021/12/felvideki-gimnaziumok-is-csatlakoztak-a-semmelweis-egyetem-kerpel-fronius-odon-tehetseggondozo-programjahoz/
https://felvidek.ma/2021/12/elhunyt-turay-laszlo-kulturalis-szervezo/
https://felvidek.ma/2021/12/felvideki-fejleszto-modszertani-megerosito-strategia-a-felvideki-kozepiskolakban/
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Nyolcvan év késéssel avatták fel a hajdújárási turulszobrot 
2021. december 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Turulszobrot avattak vasárnap este a hajdújárási Keresztelő Szent János templom kertjében. 

Az alkotás évtizedekig pihent a földben, a templomkertben. Eredetileg az 1940-es évek elején, 

Bácska visszacsatolása után szerették volna felállítani, de mire a szobor elkészült, az orosz 

csapatok és nyomukban a partizánok bevonultak a településre. Az elásott turulról 

megfeledkeztek, s csak a 70-es évek végén bukkantak rá. Mellette találtak egy táblát, rajta a 

magyar címerrel, illetve zászlófoszlányokat is. Eredetileg ugyanis az országzászlót is fel 

szerették volna állítani a szobor mellett. Az alkalmi ünnepségre vasárnap az Advent a 

falunkban elnevezésű rendezvény keretében került sor, amelyen szentmisét és körmenetet is 

tartottak. A szobrot Sövény Rudolf Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével közösen leplezte le. 

 

Topolya: A diákotthonban járt Pásztor István 
2021. december 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Októberben nyílt meg a topolyai diákotthon. A 102 férőhelyes kollégiumnak most 80 lakója 

van, de a jövőben a jelek szerint teljes kapacitással működhet majd, mert nagy az érdeklődés a 

tanulók körében a kedvező feltételek miatt. A városban, az egykori hotel épületében egy másik 

kollégium megépítését is megkezdték. Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Szakállas Zsolt, a tartományi kormány alelnöke, 

tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkár 

társaságában a topolyai diákotthonba látogatott. Megtekintették az épületet és elbeszélgettek 

az ott dolgozókkal, valamint az ott lakó diákokkal. 

 

Nyitva állnak az MNT felsőoktatási pályázatai 
2021. december 13. – Pannon RTV 

Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács 2021–2022. évi harmadik felsőoktatási 

ösztöndíjpályázata, valamint a Várady kiválósági ösztöndíj 2021. évi második pályázati 

felhívása mesterhallgatók és doktoranduszok részére. A részletekről Jerasz Anikó, az MNT 

Végrehajtó Bizottságának elnöke beszélt a Közügyekben. Többek között azt is elmondta, hogy 

a korábbi kiírásokban szerződött ösztöndíjasok a napokban várhatják a járandóságuk utalását. 

Beszámolt arról is, hogy pontosan kiknek a jelentkezését várják a mostani pályázati körben, 

hányan kaphatnak ösztöndíjat és milyen feltételeket kell teljesíteniük. 

 

A legértékesebb ajándék 
2021. december 13. – Magyar Szó 

A Vöröskereszt szabadkai szervezete a Szabadkai Közkórház transzfúziós osztályával 

együttműködve a hétvégén véradási akciót szervezett. A Humánus karácsony nevet viselő 

rendezvény keretében 76 polgár adott vért. Az ajándékozás havában ajándékozd a 

legértékesebbet, a vért – jelmondattal meghirdetett akcióról Sebők Zsolt, a szabadkai 

Vöröskereszt szakmunkatársa nyilatkozott lapunknak. „Az akciót sikeresnek mondhatjuk, 

mivel 95 potenciális véradó jelent meg, és közülük 76-an tudtak vért adni. A többiek egészségi 

V
a

jd
a

sá
g

  

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27211/Nyolcvan-ev-kesessel-avattak-fel-a-hajdujarasi-turulszobrot.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27214/Topolya-A-diakotthonban-jart-Pasztor-Istvan.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nyitva-allnak-az-mnt-felsooktatasi-palyazatai
https://www.magyarszo.rs/hu/4800/vajdasag_szabadka/256003/A-leg%C3%A9rt%C3%A9kesebb-aj%C3%A1nd%C3%A9k.htm
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állapota ezt nem tette lehetővé. Heten most adtak először vért. A véradók között több olyan 

polgár is volt, akik korábban rendszeresen, de huzamosabb ideje nem adtak vért és most újra 

éltek ezzel a lehetőséggel” – mondta Sebők Zsolt. 

 
A KMKSZ és az UMDSZ közös nyilatkozata az állampolgárságot érintő 

törvényjavaslattal kapcsolatosan 
2021. december 13. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség az 

alábbi nyilatkozatot fogadta el Ukrajna Elnöke által 2021. december 2-án a Verhovna Rada elé 

terjesztett, az állampolgárságot érintő törvényjavaslattal kapcsolatban: Folyó év december 2-

án Ukrajna Elnöke egy 5 törvénytervezetből álló, a többes állampolgársággal kapcsolatos 

jogviszonnyal, illetve a más állam polgárságával is rendelkező ukrán állampolgárok 

jogállásával kapcsolatos, 6368–6372 számokkal jegyzett törvényjavaslat-csomagot terjesztett 

a Verhovna Rada elé. 

 

Évet zárt az Irodalmi Kilátó 
2021. december 13. – Kiszo.net 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége 

(MÉKK) és az Együtt szerkesztősége szervezésében az Irodalmi Kilátó keretén belül került 

bemutatásra az Együtt irodalmi-művészeti-kulturális folyóirat és a Kárpátaljai magyar 

könyvek sorozat 2021-ben megjelent kiadványai. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 13. – Kossuth Rádió 

 

A Bukaresti Ítélőtábla elutasította az erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt 

(MPP) fúziójának a bejegyzését. A két párt Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) néven kívánt új 

pártot bejegyezni. A bíróság indoklása még nem ismert, az ítélet jogerős. 

 

Közösségi inkubátorházat adott át Marosvásárhely belvárosában a Studium - Prospero 

Alapítvány. A több funkciót ellátó intézményben konferenciatermek, irodák, kulturális 
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https://karpataljalap.net/2021/12/13/kmksz-es-az-umdsz-kozos-nyilatkozata-az-allampolgarsagot-erinto-torvenyjavaslattal
https://karpataljalap.net/2021/12/13/kmksz-es-az-umdsz-kozos-nyilatkozata-az-allampolgarsagot-erinto-torvenyjavaslattal
https://kiszo.net/2021/12/13/evet-zart-az-irodalmi-kilato-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-13_18-02-00&enddate=2021-12-13_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-13_18-02-00&enddate=2021-12-13_18-40-00&ch=mr1
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központ, kávézó, multimédiás stúdió, valamint orvosi szolgálati lakások kaptak helyet.  A 

négyszintes ingatlant félkész állapotban 40 évre vette bérbe az Alapítvány az unitárius 

egyháztól három évvel ezelőtt, azzal a vállalással, hogy befejezi az építést és közösségi térként 

állítja a marosvásárhelyiek szolgálatába. Az összeállításban elsőként Vass Levente, a Studium 

˗ Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke nyilatkozik. 

 

Megtartotta tisztújító közgyűlését a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete. A szervezet idén 

ünnepli megalakulásának 18. évfordulóját.  

 

Beregszász után most már Salánkon és Kígyóson is a Kárpátaljai Márkacsalád program 

népszerűsítésén dolgozik a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége. A céljuk, hogy az itt 

élők és az ide érkezők is helyi, kárpátaljai magyar termékeket vásároljanak. 

 

Kárpát-medence csaknem ezer településén idén 20 ezer magyarul beszélő óvodáskorú apróság 

ajándékba kapja az Egy kis csízió című gyermekkönyvet egy tábla csokoládéval, és a Rákóczi 

Szövetség szülőkhöz írt levelével együtt. Az interaktív feladatokat is tartalmazó mesekönyv 

bemutatja a hungarikumokat, szokásokról, hagyományokról, ünnepekről, magyarságról, 

összetartozásról szól. A Rákóczi Szövetség munkatársai, illetve partnerei december 6. és 20. 

között juttatják el a külhoni óvodákba az ajándékcsomagokat.  

 

Második alkalommal hirdette meg a Máltai Szeretetszolgálat aradi fiókszervezete az 

Angyalbatyu programot. Magánszemélyektől és cégektől várnak felajánlásokat, pénzbeli 

adományokat vagy tartós élelmiszereket, hogy a nélkülöző személyeknek és családoknak 

karácsonyi ajándékcsomagot készítsenek. December 16-ig tart a gyűjtés a Máltai 

Szeretetszolgálat aradi székhelyén, de utána sem utasítanak el senkit.  

 

A magyarországi Baptista Szeretetszolgálat szervezésében idén is volt  cipős doboz akció a 

Felvidéken. Ezúttal is a dobozos lányként ismert kistárkányi Bálint Stefánia koordinálja a 

karácsonyi ajándékok gyűjtését. Az adományozók körében is egyre népszerűbb ez a gyűjtési 

forma. A dobozok két K-szlovákiai gyermekotthonba kerülnek. 


