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Potápi: történelmi siker az elmúlt évtized nemzetpolitikája 
2021. december 22. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Origo, Ma7, Vajdaság Ma, 

Magyar Szó, KárpátHír 

Történelmi siker az elmúlt évtized nemzetpolitikája, amelynek célja a magyarság 

identitásának és a Kárpát-medencei magyar közösségek gazdasági megerősítése volt - mondta 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, amikor bemutatták a  Magyarság 

Háza elmúlt tízéves tevékenységét bemutató könyvet szerdán Budapesten. Ugyancsak cél volt 

az elvándorlás csökkentése, valamint az, hogy minél több magyar gyermek szülessen, így a 

következő időszakban egy számában is gyarapodó magyarság alakulhat ki a Kárpát-

medencében - közölte Potápi Árpád János. Mindezt a határon túli magyar civil és egyházi 

szervezetek, politikai pártok és önkormányzatok bevonásával hajtották végre, vagyis a siker 

nem csupán a kormány, hanem a magyarság közös sikere - tette hozzá a politikus. Elmondta, 

hogy a nemzetpolitikai intézkedések sora kezdődött a kettős állampolgárságról, vagyis az 

egyszerűsített honosításáról szóló törvény elfogadásával, a nemzeti összetartozás napja 

kijelölésével és a határon túli magyarok szavazati jogának biztosításával. A nemzetpolitikai 

programok ezt követően ezekre a pillérekre épültek - fűzte hozzá. 

 

A baloldalnak nincs mondanivalója a külhoniak számára 

2021. december 22. – Krónika 

A baloldalnak az fáj, hogy mi megadtuk a magyar állampolgárság lehetőségét a határon túli 

magyaroknak – jelentette ki a Krónikának Potápi Árpád János, aki szerint az anyaországi 

ellenzék megpróbálja összeugrasztani a határ egyik és másik oldalán élő magyarokat. A 

magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára arról is beszélt, hogy a járványhelyzet 

alatt is zajlottak az idei támogatási programok Erdélyben. 

 

Erdélyi történelmi egyházak támogatják a házasság védelméről szóló 

magyarországi nyilatkozatot 
2021. december 22. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A négy erdélyi magyar történelmi egyház támogatja a magyarországi egyházak december 9-én 

közzétett közös nyilatkozatát a házasság, a család és az emberi méltóság védelmében – 

közölte a Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak Vezetőinek Állandó Értekezlete szerdán az 

MTI-vel. A közlemény szerint Ferenc pápa budapesti látogatása során is hangsúlyozta, hogy a 

házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg. „A zsidó hagyományban is a nő-

férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja” – írták. A nyilatkozatot 

támogató katolikus és protestáns egyházak, valamint zsidó közösségek képviselői „a 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/12/22/potapi-tortenelmi-siker-az-elmult-evtized-nemzetpolitikaja
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnincs-ellenzeki-mondanivalo-a-kulhoniaknakr-n-potapi-arpad-a-tamogatasokrol-az-rmdsz-rol-es-a-magyarorszagi-kampanyrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negy-erdelyi-tortenelmi-egyhaz-is-tamogatja-a-hazassag-vedelmerol-szolo-magyarorszagi-egyhazak-nyilatkozatat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negy-erdelyi-tortenelmi-egyhaz-is-tamogatja-a-hazassag-vedelmerol-szolo-magyarorszagi-egyhazak-nyilatkozatat


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. december 23. 

 

Karácsonyra készülve, illetve a Hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre 

erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az 

emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát” – olvasható a 

kommünikében. Az erdélyi felekezetek részéről a támogató nyilatkozatot a Gyulafehérvári 

Római Katolikus Érsekség, a nagyváradi, a szatmári és a temesvári római katolikus 

egyházmegye, az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület, a Magyar Unitárius Egyház és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház 

jegyzi. 

 

Karácsonyi csoda? Mégis kikerült a magyar felirat a kolozsvári főtéri vásár 

bejáratához 
2021. december 22. – Krónika, transindex.ro 

Három hét késéssel ugyan, de magyar nyelven is kikerült a Karácsonyi vásár felirat a 

kolozsvári főtéri rendezvény bejárataihoz – tudatta Rácz Béla-Gergely helyi tanácsos. Az 

RMDSZ önkormányzati képviselője Facebook-oldalán közzétett szerdai bejegyzésében 

büszkén számolt be arról, hogy Kolozsváron „egy újabb lépés” történt a normalitás irányába. 

Mint írja, a kolozsvári karácsonyi vásár már magyarul is köszönti az odalátogatókat, illetve a 

helyi közszállítási vállalat magyar nyelven is boldog ünnepeket kíván utasainak a járművek 

elektromos kijelzőin. A magyar felirat – vélhetően szoftverhiba miatt – amúgy ékezetek 

nélkül jelenik meg. 

 

Tizenöt év után helyes táblát kapott Pajka Károly marosvásárhelyi hősi halott 
2021. december 22. – Krónika 

Civil aktivisták gondoskodtak arról, hogy Pajka Károlyról, az 1989-es forradalom egyik 

marosvásárhelyi áldozatáról helyesen írt, kétnyelvű utcanévtábla tanúskodjon. Másfél évtized 

után először került ki helyesen leírva Pajka Károly neve a róla elnevezett alsóvárosi kis utca 

két végébe. Az 1989. december 21-én Marosvásárhely főterén lelőtt forradalmár nevét viselő 

utcát hónapok óta egyetlen tábla sem jelezte. Ismeretlen tettesek a nyáron az utolsót is 

eltávolították a négyből.  

 

Fiataloknak szánt lakások épülnek Nagyszalontán, Kovásznán és Naszódon 
2021. december 22. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Három tucat új, fiataloknak szánt lakás épül a Bihar megyei Nagyszalontán, Kovászna 

városban 16, a Beszterce-Naszód megyei Naszódon pedig 15 új lakást építenek. A bukaresti 

fejlesztési minisztérium összesen 22,5 millió lejjel támogatja a három beruházást – jelentette 

be Cseke Attila szaktárcavezető. Az RMDSZ szerdai közleménye szerint Nagyszalontán az 

Országos Lakásügynökség (ANL) által épített háromemeletes épületben 36, kétszobás lakást 

alakítanak ki, az építkezés kivitelezési határideje két év. A szükséges 15,5 millió lejes 

finanszírozásból közel 11,9 millió lejt a minisztérium, további 3,6 millió lejt a helyi 

önkormányzat biztosít. A Kovászna megyei és a Beszterce-Naszód megyei beruházás 

kivitelezésének határideje egy év, a fejlesztési minisztérium közel 5,4, illetve 5,3 millió lejjel 
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támogatja a kétszobás lakásokat tartalmazó háromemeletes épület felépítését.  A helyi 

önkormányzat Kovászna város esetében 549 ezer lej, Naszód esetében 1,2 millió lej önrésszel 

járul hozzá az építkezéshez. 

 

Elhunyt Benkő Samu akadémikus, az EME egykori elnöke 
2021. december 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Életének 94. évében elhunyt Benkő Samu Széchenyi-díjas művelődéstörténész, az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület (EME) egykori elnöke és tiszteleti tagja, a Magyar Tudományos Akadémia 

külső tagja, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Benkő Samu kedden bekövetkezett haláláról 

szerdán adott hírt az EME. Benkő Samu a Román Akadémia kolozsvári Történeti Intézetének 

kutatója, a Korunk folyóirat szerkesztője volt. Az erdélyi magyar művelődéstörténet 18–19. 

századának kutatójaként Kemény Zsigmond Naplójának közreadásával, a Kriterion 

Könyvkiadó Téka sorozatának szerkesztésével fontos közművelődési feladatokat látott el. 

Szintén jelentős szerepe volt Bolyai János kéziratos hagyatékának feldolgozásában. 

 

RMDSZ: rendeztük a bölcsődék támogatását 
2021. december 22. – maszol.ro 

Döntéshozó fórumként szavazta meg és módosította a szenátus azt a sürgősségi 

kormányrendeletet, amely az oktatási törvény módosítását célozta, azonban számos ponton 

javításra szorult. Az RMDSZ javaslatai végül rendezték azokat a kérdéseket, amelyek 

hátrányosan érintették a bölcsődei oktatás működését. „A fejlesztési minisztériumnak egy 

fontos és sikeres projektje a bölcsődeépítési program, ezért szükség volt a jelenlegi 

jogszabályra, amely a bölcsődék működéséhez szükséges feltételeket biztosítja, és rendezi 

ezeknek az oktatási intézményeknek a pénzügyi forrásait” – részletezte Turos Lóránd 

Szatmár megyei szenátor, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. 

 

Meséiben él a magyar! – Nemzeti büszkeségünket erősítő mesekönyv született 

a Felvidéken 
2021. december 22. – ma7.sk  

„Ha azt szeretnénk, hogy a Kárpát-hazában a magyarság megmaradjon és sokasodjon, akkor 

a gyermekeinket kell tanítani arra, hogy becsüljék meg őseiket, éljék meg a magyarságukat 

testben, lélekben, szellemben egyaránt.” A bevezetőben idézett mondattal zárul Molnár Attila 

előszava az általa kiadott páratlan mesekönyvben, az Arany ló gyermekeiben. Lehetne akár 

credo, sőt, tulajdonképpen az is! A közösségszervezőként, hagyományőrzőként Felvidék-

szerte ismert Molnár Attila gyakorlatilag egymaga hozta össze az elmúlt évek talán 

legfontosabb, belbecsében és külcsínében egyaránt kiemelkedő mesekönyvét. A „77 magyar 

történetet” tartalmazó kötet meséit Kárpát-medencei magyar gyerekek írták magyar 

gyerekeknek. A szkíták eredettörténetével induló és az 1848-as szabadságharcban résztvevő 

Rózsa Sándorral záruló kötet minden egyes történetét tehát gyermekek írták, anyaországi, 
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felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki magyar iskolások a Molnár Attila által indított és 

irányított mesepályázat keretében. 

 

Sólymos: Aki most a platformokat megkérdőjelezi, az a Szövetséget kérdőjelezi 

meg 
2021. december 22. – bumm.sk  

A szlovákiai magyar politizálás idén új szakaszba lépett. A szembenállást felváltotta az 

együttműködés, legalábbis papíron. A magyar választók jelentős része nem hiszi el, hogy a 

pártok között őszinte lenne a barátság. Igaz, ezt a pártok soha nem is állították. Sólymos 

Lászlóval, a Szövetség Országos Tanácsának elnökével és Rigó Konráddal, a Híd platform 

elnökével beszélgettünk. Nagyon sokan mondják, hogy ez így nem jó, de nem mondják meg, 

mit csinálnának másképpen. Ez nem egy tökéletesen működő párt. Ha zenekari hasonlattal 

akarok élni, ahhoz, hogy a szimfónia dallama fülbemászó vagy kellemes legyen, még szükség 

van némi finomhangolásra A kotta kész, de még nem játszunk tökéletesen. Sajnos, mi nem 

nulláról, hanem mínuszról indulunk. Ha teret adunk a vészmadaraknak, akik eleve negatívan 

álltak hozzá, hogy mindezt szétverjék, azzal mindenki veszít. Nekünk a választók felé azt az 

üzenetet kell eljuttatnunk, hogy szükség van olyan pártra, amelyik a szlovákiai magyarok 

érdekeit képviseli. – emelte kis Sólymos.  

  

A nehéz év ellenére folytatódott a fontos projektek megvalósítása Vajdaságban 
2021. december 22. – Pannon RTV 

A Tartományi Képviselőház elnöke évzáró fogadást tartott Újvidéken. 

Ember- és idegpróbáló év van Vajdaság mögött, amit elsősorban a koronavírus okozta 

gazdasági és szociális kilátástalanság okozott - fogalmazott Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház elnöke mai, évzáró fogadásán Újvidéken. Kiemelte, ennek ellenére folytatódott 

a fontos projektek megvalósítása, és nem veszítettünk évet az előrehaladás szempontjából. 

Pásztor István, elnök, Tartományi Képviselőház: „Azt látjuk, hogy folyamatos az érdeklődés 

az itteni befektetések vonatkozásában. Elindultak olyan jelentős beruházások is, amelyek 

nem céges beruházások, hanem nagy léptékű infrastrukturális beruházások, mint amilyenek 

a határátkelőknek a bővítése, mint amilyen a vasúthálózatnak az erősítése, az úthálózat 

tervezése és építése. Emellett pedig azt gondolom, hogy a közösségi politikában, a 

közösségmegtartó és -megerősítő politikában aránylag jó teljesítményt tudunk felmutatni, 

akár a Prosperitati tekintetében, akár egyéb más programok vonatkozásában, az oktatásban, 

a művelődési szférában és a tájékoztatásban is.” 

 

 

 

 

Ajándék a gyermekosztálynak 
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2021. december 23. – Magyar Szó 

A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanulói kedden délután karácsonyi csomagot 

adtak át a Zentai Közkórház gyermekosztálya számára. Az ajándékokat dr. Surján Amra 

gyermekgyógyász vette át a középiskolás tanulóktól, és kiemelte, hogy ez az esemény nagyon 

sok örömet szerez azoknak a gyerekek, akik az ünnepeket a kórházban töltik. 

 

A fiatalság mozgósítása 
2021. december 23. – Magyar Szó 

Az elmúlt hetekben több vajdasági településre is kiterjedő bemutatkozó körúton vett rész Kiss 

Nándor, a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának elnöke, parlamenti képviselő. Az 

Ifjúsági Fórum elnökét a programról, a tapasztalatairól és a szervezet céljairól kérdezte a 

Magyar Szó hírportál. „Több megállós körút van mögöttünk, húsz helyszínen sikerült 

népszerűsítenünk az Ifjúsági Fórum munkáját. Minden olyan településre és önkormányzatba 

ellátogattunk, ahol részben vagy nagyobb részt magyarok élnek. Úgy gondolom, ezáltal 

közelebb tudtuk hozni a fiatalokhoz a szervezet programjait. Az első fontos célja a körútnak 

maga az Ifjúsági Fórumnak a népszerűsítése és a tagok bővítése volt. Szerettük volna 

népszerűsíteni a politikát a fiatalok körében, hiszen fontos, hogy az ifjúsághoz közelebb 

hozzuk a politikához, hiszen ők a jövő generációnak a tagjai, akik előtt még a nagybetűs élet 

áll. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy velük együttműködve érjük el, elsősorban a közösség 

számára fontos dolgokat.” – mondta el Kiss Nándor. 

 
Dobsa István: A fiatalokból közösséget kell teremteni 
2021. december 22. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) a nehézségek és 

korlátozások ellenére rendkívül mozgalmas évet zárt. Az elmúlt év eseményeit foglalta össze 

Dobsa István, az ISZ elnöke. „Bár ifjúsági szervezet vagyunk, rendkívül fontosnak tartom a 

népszokások és a hagyományaink megőrzését és továbbadását. Emlékszem, hogy mi 

majdnem minden évben vágtunk disznót, de a mai fiatalok nem mindegyike tudja, miként is 

zajlik a folyamat, így nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy mi is részt vehetünk az I. 

Kárpátaljai Böllérnapon Tiszacsomán. Emellett keresztény ünnepeink környékén igyekszünk 

mindent megtenni azért, hogy segítsük hangulatosabbá tenni az ünnepeket” – nyilatkozta 

Dobsa.  

 

Fülig érő szájjal vették át a Beregszászi járás magyar elsősei a névre szóló 

tanszercsomagot 
2021. december 22. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Középszintű Szervezete a 

járás magyar iskoláinak elsős tanulóit immár nyolcadik éve ajándékozza meg 

tanszercsomagokkal. A Szövetség munkatársai az első tanítási félév utolsó hetében juttatták 
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el az iskolai tanszereket tartalmazó nagy méretű füzettartókat a magyar elsősök számára. Az 

iskolaigazgatók és a tanárok is rendkívül hálásak az ajándékokért, mert elmondásuk szerint a 

csomagban található tanszerekre mindig szükség van, és bármikor óriási segítség a szülők, 

valamint a tanítók számára egyaránt. 

 

Jótékonysági dicsőítő délután Beregszászban 
2021. december 22. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) idei utolsó programjaként dicsőítő 

délutánt szervezett a beregszászi református templomban. Az alkalmat Sipos József, a 

szervezet elnöke nyitotta meg egy áhítattal. A fő előadást Nagy Szabolcs tiszteletes tartotta, 

amely középpontjában az emberek szívének Jézus Krisztus érkezésére való felkészülési 

folyamata állt. Advent negyedik vasárnapján a dicsőíteni vágyó fiatalok mellett három 

dicsőítő csapat is részt vett: a Nagyberegi Református Líceum énekkara, a Főiskolai 

Református Ifjúsági Gyülekezet együttese, a FRIGY Band, továbbá Olasz Zoltánnal 

kiegészülve a Dóka család is. A délután folyamán nem csupán dicsőíteni volt lehetősége az 

oda érkezőknek, hanem adakozni is, hisz a jótékonysági gyűjtés teljes összegével a 

leukémiában szenvedő viski Antal Sanyika gyógyulását támogatták. 

 

PROfutura: 20 támogatott pályázat 
2021. december 21. – Népújság 

A budapesti irányító testület elbírálta a lendvai Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési 

Intézet (PROfutura) pályázati támogatására benyújtott listát. A két pályázatra 

(vállalkozásfejlesztés és turizmus, illetve mezőgazdaság) együttesen 21 pályázat érkezett be, 

amiből támogatást 20 pályázat kapott. Berden Márió intézetigazgató elmondta: a kettő 

gazdasági és a kettő turisztikai támogatásra benyújtott pályázat sikeres lett, a 17 

mezőgazdaságiból pedig 16 kapott zöld utat. A 16 jogosult közül 12 azonnali támogatásban 

részesült, 4 pályázat viszont forrásfüggő marad. 

 

Igazságosabb lesz a kétnyelvűségi pótlék 
2021. december 21. – Népújság 

A Szlovén Országgyűlésben december 16-án 45 igen és 40 nem szavazat mellett elfogadták a 

közszféra bérezéséről szóló törvény módosítását, amelyet a nemzetiségi frakció vitt a plénum 

elé. A változásokkal összhangban a kétnyelvű oktatási intézmények igazgatói, az SZK Oktatási 

Intézetének szakdolgozói, valamint az írott nemzetiségi sajtóban dolgozó újságírók is 12–15 

százalékos kétnyelvűségi pótlékra jogosultak 2022 január elsejétől. Eddig ezek a csoportok 3–

6 százalék közötti pótlék kifizetésre voltak jogosultak. A rendszer ezzel „igazságosabb” lett, 

azonban mondjuk az RTV magyar stúdiójának igazgatója vagy például az MNTI igazgatója 

továbbra is az alacsonyabb pótlékra jogosult.    
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https://karpataljalap.net/2021/12/22/jotekonysagi-dicsoito-delutan-beregszaszban
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11579-profutura-20-t%C3%A1mogatott-p%C3%A1ly%C3%A1zat.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11581-igazs%C3%A1gosabb-lesz-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1s%C3%A9gi-p%C3%B3tl%C3%A9k.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 22. – Kossuth Rádió 

 

443 vállalkozó pályázott sikeresen az Egán Ede kárpátaljai gazdaságfejlesztési program 

mezőgazdaság kategóriájában. Berki Marianna, a központ igazgatója a mai kihirdetésen csak 

részeredményről beszélt, a következő hetekben újabb nyertes pályázók névsorát fogják majd 

közölni. A kárpátaljai magyarság jelentős része falvakban él és mezőgazdasággal foglalkozik, 

ezért stratégiai fontosságú ezt az ágazatot támogatni -, hangsúlyozza Berki Marianna.  

 

Még nincs áttörés az uniós kisebbségvédelmi jogalkotás terén. Vincze Loránt, az RMDSZ 

európai parlamenti képviselője mégis úgy véli, addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Sosem lesz 

az Unió legfontosabb témája az őshonos kisebbségek védelme – teszi hozzá -, hiszen 

koronavírus-járvány és egyéb válságok sújtják Európát, de napirenden kell tartani a 

kisebbségi kérdést. Úgy véli, hogy leginkább azzal lehetne eredményeket elérni, ha 

megosztott kompetencia lépne érvénybe a kisebbségvédelmi ügyekben: azaz a tagállamok és 

az Európai Unió közös feladata lenne az intézkedések meghozatala. Székelyudvarhelyen 

beszélgettünk Vincze Loránt európai parlamenti képviselőjével, a FUEN elnökével.   

 

Európa legnagyobb faluja Szászfenes. Hivatalosan negyvenezer, más adatok szerint 

hetvenezernél is több lakosa van a községnek. Tizenöt év alatt a lakosság meghúszszorozódott 

Kolozsvár hálószobájában - hiszen sokan így nevezik a Kolozsvárral összenőtt települést.  

 

Egyre többen érdeklődnek településük helytörténete iránt. A közösségi oldalakon csoportok 

alakulnak, ahol ilyen témájú cikkeket osztanak meg. A magyarkanizsai József Attila 

Könyvtárban is gyakran keresik az erről szóló kiadványokat. Mivel nem egy esetben 

könyvritkaságokról van szó, ezért döntött úgy az intézmény, hogy digitalizálja ezeket a 

köteteket, amivel a kutatást is megkönnyítették. Bús Csabát, a könyvtár igazgatóját Németh 

Ernő kérdezte. 

 

A nagybecskereki Petőfi Művelődési Egyesületben is készülődnek az ünnepekre, kézműves- és 

képkiállítással, fesztivállal hangolódnak rá a karácsonyra. Nem kis kihívás mézeskalács házat 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-22_18-02-00&enddate=2021-12-22_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-22_18-02-00&enddate=2021-12-22_18-40-00&ch=mr1
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készíteni. Aki azt hiszi, hogy ha túl van a mézes tésztasütésen, akkor már nyert ügye van - az 

még nem dolgozott cukormázzal. Szóval, aki megcsinálta élete első mézeskalács házát, nem 

biztos, hogy ennek az elfoglaltságnak rabja lesz. Szentmihályon első alkalommal szervezték 

meg a mézeskalácsból készült házikók versenyét. A járványra való tekintettel a falu 

központjában tartottak alkalmi ünnepi műsort. 


