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Szijjártó: bízunk abban, 2022 jobb év lesz a magyar-ukrán kapcsolatok 

szempontjából! 
2021. december 27. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Origo, Index, 888, Körkép, Ma7, 

KárpátHír, Magyar Szó 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter 

megerősítette kölcsönös szándékát a kétoldalú kapcsolatok javítására hétfői tárgyalásán. 

Szijjártó Péter közösségi oldalán azt írta: a feladat nem lesz könnyű, de bíznak abban, hogy 

2022 jobb év lesz a magyar-ukrán kapcsolatok szempontjából mint az idei volt. A magyar 

külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében azt írta, az elmúlt években nagyon sokat 

dolgoztak azért, hogy biztosítsák Magyarország energiaellátását és növeljék Magyarország 

szerepét a közép-európai ellátásbiztonság tekintetében is. Hét szomszédunkból mára már 

hattal van gázvezeték-összeköttetésünk, és hamarosan tovább növekszik a villamosáram-

kapcsolatok száma - tette hozzá. Szijjártó Péter megjegyezte: földgázszállítás tekintetében 

egyre fontosabb tranzitországgá vált Magyarország, "tavaly és idén is rajtunk keresztül 

szállították a legtöbb gázt Ukrajnába a nyugati irányból". 

 

Potápi Árpád János: Olyan politikai erőt kell felmutatni, amire a szlovákok is 

felnéznek 
2022. január 2. – ma7.sk  

Újrakezdés kérdőjelekkel a koronavírus árnyékában, megsínylették-e a nemzetpolitikai 

programok a járványt, mire jó, ha szlovák gyerekek járnak a magyar óvodákba, hogyan kell 

viszonyulni a szlovák kormányzati bírálatokhoz, és mit lehet mondani a magyar kormány 

támogatásait számonkérő sajtótámadásokra, mi a gond a felvidéki magyar kiállással, hol 

rontottuk el a kettős állampolgárság ügyét és Szövetség platformokkal vagy anélkül? Csak 

néhány téma, amit évértékelő interjúnkban érintettünk a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkárával, Potápi Árpád Jánossal, aki az év végén a felvidéki sajtóban kizárólag a 

Ma7 médiacsaládnak nyilatkozott. "Azért, hogy mi beszélünk a történelmi tényekről, a 

kitelepítésekről, a lakosságcsere-egyezményről, arról, hogy az embereknek el kellett hagyniuk 

a szülőhazájukat, nem kellene, hogy kritika érjen bennünket. Kellenének olyan alkalmak, 

amikor mindenki elmondhatná a sérelmeit. A borsi várkastély ünnepélyes átadásán Čaputová 

elnökasszony egyértelműen úgy fogalmazott: nincs olyan, hogy szlovák történelem 1918-ig, 

mert közös a történelmünk, közösek a királyaink, közösek történelmi nagyjaink, közösek voltak 

a sikereink és a kudarcaink is." – emelte ki Potápi.  
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Magyar Levente: a vajdasági gazdaságfejlesztési program minőségi változást 

hozott az emberek életébe 
2021. december 23. – MTI, Magyar Nemzet, Demokrata, Origo, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának elmúlt hat évében sikerült 

olyan lépést tenni előre, amely minőségi változást hozott az itt élők számára, és segítette a 

szülőföldön történő boldogulást – hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Szabadkán. A politikus kiemelte: 

lezárult egy közel hatéves sikeres ciklus, amelynek bizonyosan lesz folytatása. Hozzátette: a 

program egyik hozadékaként olyan mértékben erősödött meg érdekérvényesítésben és 

szervezettségben is a vajdasági magyar közösség, amilyenre korábban nem volt példa. A 

gazdaságfejlesztés mellett ehhez kellett egy olyan közösség is, amelyben volt kellő 

vállalkozókedv és jövőbe vetett hit, anélkül ugyanis nem lehetett volna mindezt megvalósítani 

– fogalmazott. Magyar Levente emlékeztetett arra, hogy hat évvel ezelőtt a cél az volt, hogy “a 

vajdasági magyar fiataloknak és munkavállalóknak egy újfajta gazdasági perspektívát 

nyújtsunk, a családok megélhetéséhez érdemben járuljunk hozzá, és ezáltal a vajdasági magyar 

megmaradás soha korábban nem tapasztalt megszilárdítását és megerősítését vállaljuk fel”.  

 

Újabb hazug baloldali gyűlöletkampány, lemigránsozott külhoniak 
2021. december 31. – Magyar Hírlap 

„Azzal, hogy a baloldali főjelölt a külhoni magyarokkal riogat, egyértelművé vált, a baloldallal 

a legalapvetőbb sorskérdésekben sem alakítható ki nemzeti minimum. A jövő évi választáson 

a nemzet jövője a tét” – fogalmazott tegnap közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál, a külügyi 

tárca miniszteri biztosa, a Nemzeti Összetartozás Bizottság fideszes tagja. Felidézte, hogy 

2001-ben a karácsonyi ünnepek időszakában indította el a baloldal gyűlöletkampányát, amikor 

Kovács László és Gyurcsány Ferenc azzal riogattak, hogy 23 millió román munkavállaló özönli 

el Magyarországot, és emiatt emberek tízezrei fogják elveszíteni munkájukat. Azután 2004-ben 

a baloldal, az irigységre építve, a határon túli magyarok ellen uszított, azt hazudták, hogy ha 

külhoni magyarok megszerzik az állampolgárságot, akkor százezerszámra jönnének ide, és 

elvennék az anyaországi magyarok pénzét, kevesebb lesz a nyugdíj, a szociális ellátás, nem lesz 

munkahely. 

 

A háromszéki megyezászló miatt is perel a románok civil fóruma 
2021. december 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi városzászló miatt indított per után a Kovászna megyei zászló miatt is 

beperelte a kormányt a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma. A 

székelyföldi román civil szervezeteket tömörítő fórumot évek óta zavarják a települések és 

megyék szimbólumai, korábban is pereskedtek ezek miatt. Idén több önkormányzat címerét és 

zászlaját is hivatalosították, ezek között a sepsiszentgyörgyi városzászlót és Kovászna megye 

zászlaját is elfogadta a kormány és a lobogók kikerültek az önkormányzatok és alárendelt 
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https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2021/12/magyar-levente-a-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-program-minosegi-valtozast-hozott-az-emberek-eletebe?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2021/12/magyar-levente-a-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-program-minosegi-valtozast-hozott-az-emberek-eletebe?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20211231-ujabb-hazug-baloldali-gyuloletkampany-lemigransozott-kulhoniak?fbclid=IwAR2wHT7MdTgVIH83nGoSIKXdFbqd51hvZbcBroU2XKe6N1MHFjkEBWcXJss
https://maszol.ro/belfold/A-haromszeki-megyezaszlo-miatt-is-perel-a-romanok-civil-foruma
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intézmények homlokzataira, Románia és az Európai Unió lobogói mellé. Tamás Sándor 

háromszéki tanácselnök arról tájékoztatta a Maszolt, hogy „karácsonyi ajándékként” a 

Románok Civil Fóruma a megyezászló miatt perbe hívta Románia kormányát és Kovászna 

Megye Tanácsát is. 

 

Dan Tanasă: 2000 lejre megbírságolták Antal Árpádot diszkrimináció miatt 
2021. december 27. – Krónika 

A román közösség „hátrányos megkülönböztetéséért” 2000 lejre bírságolta az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert – számolt 

be hétfőn a honlapján Dan Tanasă. A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője 

szerint a CNCD a Méltóságért Európában Polgári Szervezet (ADEC) panasza nyomán indított 

vizsgálatot a székelyföldi elöljáró ellen. Dan Tanasă közölte, hogy Antal Árpádot azért 

bírságolták meg, mert a magyar nyelv ismeretéhez kötött több, a polgármesteri hivatal által 

meghirdetett állást. Emlékeztetett arra, hogy Sepsiszentgyörgy lakosságának 21 százaléka nem 

magyar nemzetiségű. A képviselő beszámolója szerint a CNCD megállapította, hogy etnikai 

diszkrimináció történt, és a 2000 lejes bírság kiszabása mellett arra kötelezte a polgármestert, 

hogy tegye közzé az intézmény határozatának kivonatát a polgármesteri hivatal honlapján – 

közölte az Agerpres. 

 

Nem etnikai diszkrimináció történt, de indokolatlanul kérte egy másik nyelv 

ismeretét Antal Árpád  
2021. december 28. – transindex.ro 

Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere a Transindex megkeresésére elismerte, hogy Dan 

Tanasă állításának a fele igaz, csak épp nem az, amellyel a nacionalista hőbörgéseiről ismert 

blogger a sajtóban megvádolta. A polgármester elmondása szerint ugyanis valóban 2000 lejre 

büntette meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), az viszont nem igaz, hogy a 

magyar nyelv ismeretéhez kötötték volna az alkalmazásokat, mint azt a Románok 

Egyesüléséért Szövetségének (AUR) képviselője állította. A polgármesteri hivatal 

álláshirdetésben feltételként a román nyelven kívül egy másik az Európai Unió által 

hivatalosan elismert nyelv alapszintű ismeretét kérte a versenyvizsgán – ezért Antal Árpád 

furcsállja, hogy egy közhivatalnok esetében ne lehessen azt kérni, hogy a románon kívül még 

valamilyen nyelven, a spanyoltól az angolig és a némettől a franciáig bármilyen nyelven 

alapszinten beszéljenek.  

 

Szexuális nevelés kizárólag a szülők beleegyezésével – kész az EMSZ 

gyerekvédelmi törvénytervezete 
2021. december 29. – Krónika, maszol.ro 

Iktatták a gyermekvédelmi törvény módosításáról szóló törvénykezdeményezésüket a 

bukaresti parlamentben Kulcsár-Terza József és Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség 

(EMSZ) parlamenti képviselői – közölte az alakulat sajtóirodája. Az EMSZ – RMDSZ-listán 

mandátumot nyert – honatyái megvizsgálták a hatályban lévő romániai gyermekvédelmi 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ketezer-lejre-birsagoltak-sepsiszentgyorgy-polgarmesteret-diszkriminacio-miatt
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törvényt, különös figyelmet fordítva a gyermekek születési önazonosságának védelmére, s 

megállapították: bár a törvény ezt garantálja, mégsem tér ki pontosan az önazonosság konkrét 

elemeire. A most iktatott törvénykezdeményezés erre ad megoldást, amikor a nevet, a gyermek 

nemét, az állampolgárságát és a nemzetiségét határozza meg az önazonosság alkotóelemeiként. 

A kezdeményezés értelmében a nevet és a gyermek nemzetiségét a szülőknek kell 

meghatározniuk, a nemet pedig, amely férfi vagy nő lehet, a szülést levezető orvos állapítja 

meg. 

 

Okosodott az Okos Doboz – Beszélgetés Köllő Zsófiával, az RMPSZ 

programigazgatójával 
2021. december 30. – maszol.ro 

Új feladatsorral bővült az Okosdoboz.hu. A magyarországi digitális feladatgyűjtemény 

egyaránt biztosít kreatív feladatokat, játékokat, videókat a külhoni magyar diákoknak, 

pedagógusoknak és szülőknek. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) az 

elmúlt hónapokban Erdély kulturális értékeiről készített feladatsorokat, és kiegészítette az 

Okos Doboz tárházát. A részletekről Köllő Zsófiát, az RMPSZ programigazgatóját kérdezték. 

 

Korodi Attila: „A befektetett energiának meglesz az eredménye” 
2021. december 31. – maszol.ro 

Nem volt egyszerű éve a csíkszeredai városvezetésnek. A januárban kitört csíksomlyói tűzvész 

rányomta a bélyegét a város hangulatára, de a koronavírus-járvány okozta változásokkal is 

szembe kellett nézni. Mindeközben a városban fontos projekteket kezdtek el, folytattak vagy 

gondoltak újra, a megvalósításokhoz pedig elengedhetetlenül fontos a kormányzatban 

tevékenykedő magyar érdekképviseleti erők energiabefektetése, támogatása. Korodi Attilával, 

Csíkszereda polgármesterével beszélgettek a mögöttünk álló 2021-es évről. 

 

Petőfire emlékeztek az új év első napján Marosvásárhelyen 
2022. január 1. – szekelyhon.ro 

Születésének 199. évfordulóján Petőfi Sándorra emlékeztek Marosvásárhelyen, a költő 

Kossuth- és Arany János utcák találkozásánál álló parkban levő szobránál. Az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete 2000. decemberében állította fel a 

Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész által alkotott szobrot, amely előtt 2002. 

január 1. óta minden évben a költőre emlékeznek, aki utolsó előtti éjszakáját Marosvásárhelyen 

töltötte. A megemlékezés a tavaly a járvány miatt elmaradt, az idén azonban, ahogy Ábrám 

Zoltán, az EMKE alelnöke fogalmazott, hogy „a költő visszatért és a marosvásárhelyiek is 

visszatértek hozzá”, hogy a húsz évvel ezelőtt kezdődött hagyományt folytassák és tovább 

éltessék. 
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Díszpolgárrá avatják Rozsnyón a város egykori polgármesterét 
2021. december 23. – ma7.sk  

Posztumusz díszpolgári címet adományoz Rozsnyó városa dr. Pósch József (1875-1943) 

ügyvédnek, városi főügyésznek, aki 1908-tól 1923-ig a város polgármesteri tisztségét látta el. 

Rozsnyó városa 2022-ben avatja díszpolgárrá dr. Pósch Józsefet. Erről legutóbbi ülésén 

döntött a városi képviselő-testület. A tisztséget azoknak adományozzák, akik jelentős módon 

hozzájárultak a város rangjának emeléséhez, hírnevének növeléséhez. A város legmagasabb 

kitüntetését hagyományosan Rozsnyó első írásos említésének évfordulóján szokták átadni. 

Amennyiben a járványhelyzet engedi, erre legközelebb 2022. február 3-án kerül sor. 

A csallóközi betlehemezés 
2021. december 24. – ma7.sk  

A karácsony igazi hangulatát a szokások, az ünnephez kapcsolódó játékok és más népi 

hagyományok teremtették meg. Például a mendikálás, kántálás, a csillagjárás, és további népi 

hagyományok. Ilyen volt a néhol még napjainkban is élő, sokszor újjáéledő játék itt a 

Csallóközben, a betlehemezés. A betlehemes játék a Csallóközben még a múlt század negyvenes 

éveiben is általánosan ismert volt, magát a szokást azonban ekkor már inkább csak a gyerekek 

gyakorolták. A '70-es és '80-as években Ág Tibor népzenekutató még összegyűjtötte több 

helyen a Csallóközben (Pozsonyeperjes, Nagyszarva, Nagylúcs, Nagyudvarnok, Felsővámos, 

Pódafa) a betlehemes játék dallamait. A szövegek lejegyzésében e sorok írója is segített, 

valamint Huszár László, a Csemadok akkori munkatársa. Ez az anyag aztán megjelent a 

Gyurcsó István Alapítvány Füzetek első köteteként 1992-ben. 

 

A parlamentbe mérte a Szövetséget a Polis 
2021. december 24. – felvidek.ma  

Smer-Hlas győzelem, a KDH és a Republika a parlamentben, és a Szövetség is – írja a Pravda.  

A Polis közvéleménykutató csütörtök délután publikálta legújabb kutatásának eredményét. A 

felmérést december 17. és 22. között végezték 1111 fő megkérdezésével. A dobogó első két fokán 

a Hlas és a Smer végezne 19,9 és 16,8 százalékkal, 35 és 29 mandátummal. Őket követné az SaS 

8,8 százalékkal, 15 mandátummal, majd az OĽaNO és a Sme Rodina jönne 6,1-es 

támogatottsággal és 11 mandátummal. A PS is bejutna 6 százalékkal, szintúgy tizenegy 

képviselővel. A parlamenti küszöböt még négy párt lépi meg a Polis szerint, ebből három 

parlamenten kívüli: a Kotleba-féle ĽSNS 5,2-vel kerülne be 9 mandátummal, a belőlük kivált 

Republika 5,8 százalékkal és 10 képviselővel jutna be a törvényhozásba. A KDH is parlamenti 

párt lenne, 5,9 százalékkal és tíz képviselővel, valamint a parlamentbe mérték a Szövetséget is 

5,5%-os támogatottsággal, és 10 képviselővel. 

 

Presser Gábor: „Nagyon-nagyon szeretem a Felvidéket, aki ismer, az tudja!” 
2021. december 24. – felvidek.ma  

Már szinte minden jegy elkelt Presser Gábor jövő évi, Komáromban rendezett, egyetlen 

felvidéki nagykoncertjére. Az Egressy Béni Városi Művelődési Központban március 5-én, 

szombaton este 19.00 órától fellépő zeneszerzőt és dalszövegírót a koncertről, életrajzi 
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könyvének második kötetéről kérdeztük, de szóba kerültek az angyalok is. „Azért megyek 

egyedül csak Komáromba, mert a többi színpadon nem férünk el. A fellépők létszáma 30 és 40 

fő között lesz és fel kell építenünk egy dobogó-rendszert a színpadon, kisebb-nagyobb 

emelvényeket, és nem férünk el sehol máshol” – magyarázta, hogy miért esett a választása az 

észak-komáromi művelődési központra. Éppen ettől lesz egyszeri is a koncert, mert „fizikailag 

nem tudjuk eljátszani máshol, csak az Egressy színpadán.” – mondta Presser.  

 

Triptichon: Esterházy János kálváriájáról 
2021. december 27. – felvidek.ma  

Triptichon, Esterházy János szárnyasoltára címmel készített magyar és lengyel 

koprodukcióban háromrészes dokumentumfilmet a felvidéki mártír politikusról Zsigmond 

Dezső Balázs Béla-díjas filmrendező. Az első részt ma vetítették a Duna World csatornán. Az 

alkotót a Triptichon előzményeiről és a forgatásról kérdezte a Magyar Hírlap. A felkérés előtt, 

be kell vallanom, keveset hallottam a felvidéki mártír hősről. Nem is forgattam a Felvidéken, 

filmjeim témáját és hőseit nagyrészt az anyaországban, Erdélyben, a Gyimesekben, 

Kárpátalján és a magyar diaszpórában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában találtam meg. 

Pedig anyai nagyapám, aki jegyző volt, erről a vidékről való. Így revelatív volt a találkozás 

nemcsak Esterházy Jánossal, de magával a Felvidékkel is, Nyitraújlakkal, Alsóbodokkal, a 

Tátra vadregényes világával. Mindenekelőtt azonban Molnár Imre történész-diplomata – aki a 

kérdés szakértője – életrajzi műveiből ismertem meg Esterházy János életét, 

szenvedéstörténetét. Ő adta a kezembe a szintén általa szerkesztett Kegyelemből életfogytiglan 

című könyvet, amely János testvérének, a lengyel állampolgárságú Máriának hosszú ideig 

íróasztalfiókban őrzött naplóját tartalmazza. Mária ezekben a feljegyzésekben napról napra 

végigkísérte fivére szenvedéstörténetét. Torokszorító volt elolvasni, ez hatott rám talán a 

legjobban. Bele is építettem a filmsorozatba. – nyilatkozta a rendező.  

 

Városi múzeum lehet a Máthé család Bauhaus-stílusú villájából 
2021. december 29. – Új Szó  

Ha minden a tervek szerint halad, akkor a város egyik híres szobrászművészének, Máthé 

Jánosnak hatalmas műteremmel felszerelt családi villájából hamarosan múzeum válhat. Az 

ötlet Máthé Évának, a művész feleségének fejéből pattant ki, aki a múzeum létrehozásával férje 

életének és csodálatos alkotásainak szeretne méltó emléket állítani. „Mivel a házunkat már 

2018-ban nemzeti kulturális műemlékké nyilvánították, számomra nem volt kérdéses a döntés. 

December elején szólítottam meg a város önkormányzatát az ötlettel, úgy tudom, hogy már az 

önkormányzati képviselők is rábólintottak. Ha sikerül mindent elintézni – beleértve az összes 

jogi formalitást, ugyanis a ház odaajándékozásával az összes benne található dolgot, köztük 

János minden egyes alkotását is átadom –, akkor nagyon boldog leszek. Azt szeretném, a város 

egy múzeumot hozzon létre benne. Ettől függetlenül életem utolsó napjáig én továbbra is itt 

fogok élni, de az a célom, hogy földi életünk után is olyan formában maradjon meg a ház, mint 

ahogy az most van. Én úgy gondolom, hogy a múzeum segítségével János alkotásai és 

élettörténete mindenki számára elérhetővé válna. Csakúgy mint János, én is hű lakosa vagyok 
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Kassának, ezért is hiszem, hogy a város megérdemel egy ilyen jellegű ajándékot. Egyébként 

nem új keletű dolog ez, Franciaországban több ilyen és ehhez hasonló múzeumban jártam” – 

magyarázta lapunknak Éva asszony. 

 

Szövetség: a kormány járványkezelése kaotikus 
2021. december 29. – Új Szó  

A Szövetség a járvány kezelése miatt bírálta a kormányt, az intézkedések szerintük 

szakmaiatlanok, logikátlanok és későn érkeztek. „A kórházakban ugyan van elegendő 

lélegeztetőgép, de még ki sincsenek csomagolva, nem használják azokat, mert nincs aki kezelje 

a berendezéseket, ezért aztán emberek halnak meg. A koalíció nem volt képes arra, hogy az 

egészségügyi dolgozókat a szektorban tartsa” – közölte a párt a TASR állami hírügynökséggel. 

A Szövetség szerint a járványügyi intézkedések szakmaiatlanok, logikátlanok, későn érkeztek, 

ráadásul kaotikusan kommunikálták azokat. Szerintük az emberek már nem is követik, melyek 

az aktuálisan érvényes intézkedések, így nem is tartják be azokat. Mindez pedig a társadalom 

frusztrációjához vezet. 

 

Sólymos: Budaj munkásságát sok ígéret, sajtóközlemény és terv jellemezte 
2021. december 30. – Új Szó, bumm.sk  

Ján Budaj (OĽANO) környezetvédelmi miniszter 2021-es munkásságát sok nagy ígéret, 

sajtóközlemény és terv jellemezte, amelyet politikai marketing és önreprezentáció kísért. Ezt 

Sólymos László volt környezetvédelmi miniszter és a parlamenten kívüli Szövetség párt 

Országos Tanácsának elnöke mondta a TASR-nek. A volt miniszter megállapította: Budaj 

munkásságából hiányzott a rendszerszerűség és az átgondoltság, nem volt megfelelő a 

menedzsmentje, túltengtek benne az érzelmek, amelyek a rövidtávú politikai haszonszerzést 

szolgálták. Rámutatott: a környezetvédelemhez kapcsolódó törvények több mint 70 százaléka 

képviselői javaslatokon keresztül ment keresztül. Ezáltal a szakmai közvéleményt kizárták a 

vitából, és nem tették lehetővé a javaslatok rendes észrevételezését, ahogy a konzultációkat 

sem, ami a jogalkotási munka alacsony színvonalában nyilvánult meg, illetve a Zuzana 

Čaputová államfő által megvétózott törvények számában. 

 

Politikai egység, eltérő nézetek, reménykeltő szakpolitika 
2021. december 30. – bumm.sk  

A mögöttünk hagyott év a felvidéki magyar közösség életében 1936, 1998 után újabb 

mérföldkövet jelenthet, hiszen egyesültek pártjaink. Idő kell azonban, hogy mindenki 

megtalálja a helyét a rendszerben és talán még több idő, hogy elfogadtassa magát a csapat. A 

nehézséget leginkább azok a rablók jelentik, akik folyamatosan pandúrért kiáltanak. A 

koronavírus árnyékában begubózott magyar nemzetrész tagjait minden sokkal jobban 

érdekelte januárban, mint a vesztes magyar politikai pártok csatái. Néhányan azonban 

ráeszméltek, hogy talán közösen könnyebb lehet, így a regionális, egymásra utalt politikusok 

körében elkezdődött egy reménykeltő párbeszéd, aminek a folyományaként az MKP és a Híd 

közösen kezdett a közösséget érintő kérdésekben megnyilvánulni. Ezután kinyilvánították, 
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hogy együtt kezdenek hozzá valami új és egységes megépítéséhez Szövetség néven. Végre 

elérkezett a sokak által várt idő, amikor nem érzelemből, hanem ésszel kezdett reagálni a 

szlovákiai magyar politikum az országban zajló, a magyar közösséget és a déli régiókat sújtó 

kormányzati lépésekre. 

 

Kiváló évet zárt a borsi Rákóczi-várkastély 
2021. december 30. – Új Szó 

Annak ellenére, hogy a felújított várkastélyt mindössze néhány hónappal ezelőtt nyitották meg 

a nagyközönség előtt, a komplexum vezetése szerint kimondottan sikeres szezont zártak. 

Júliustól decemberig közel 21 ezren látogattak el a múzeumba és közel 49 ezren fordultak meg 

a komplexumban. „A múzeumot és a várkastélyban található attrakciót közel huszonegyezren 

nézték meg, ami elhelyezkedésünk szempontjából egy nagyon szép szám. A megnyitó óta a 

szállodában is fogadtunk vendégeket, hat hónap alatt mintegy kilencszázan töltöttek nálunk 

legalább egy éjszakát. Volt olyan vendégünk is, aki egy hetet töltött a faluban, persze olyan 

látogatóink is voltak, akik csak néhány napig, vagy még annál is rövidebb ideig vendégeskedtek 

nálunk. Ezek a számok számunkra azért is csodálatosak, mert a világjárvány miatt viszonylag 

sokáig nem fogadhattunk vendégeket. A komplexum éttermi része is jól teljesített, mely 

elsősorban a nyári szezonban produkálta a legjobb számokat, ha azonban az intézmény 

látogatóit teljes egészében szeretnénk meghatározni, akkor júliustól decemberig nagyjából 40 

és 45 ezer látógatóról beszélnénk” – közölte lapunkkal Nagy Zsuzsanna, a Rákóczi-várkastély 

szakmai igazgatója. 

 

2021: az év, amikor létrejött a Szövetség 
2021. december 31. – Új Szó 

Egy hosszú folyamat után 2021-ben Szövetség néven egyesült az MKP, a Híd és az Összefogás. 

Az egységes párt működése azonban azóta is csikorog és belső ellentétek feszítik. A szlovákiai 

magyar pártpolitika éves eseményeit összefoglaló írásunk címe 2019 és 2020 végén is arra 

utalt, hogy a Hídnak, az MKP-nak, illetve később az Összefogásnak, valamint a többi kisebb 

szereplőnek ezekben az években, a hosszas egyeztetések ellenére, nem sikerült közös pártba 

tömörülnie. 2021 ebből a szempontból áttörést hozott, ősszel ugyanis a Híd, az MKP és az 

Összefogás egyesülésével megalakult a Szövetség, amelyben a három szereplő ún. 

platformként, önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egységként létezik tovább. Az 

idáig vezető út 2021-es szakasza, majd pedig a közös működés első hónapjai azonban közel sem 

voltak fordulatoktól és zökkenőktől mentesek. A szlovákiai magyar pártpolitika 2021-es évét 

tekintjük most át. 

 

Programban gazdag évet zárt a Pázmaneum Társulás 
2022. január 1. – ma7.sk, felvidek.ma  

Társulásunk az Úr 2021. évében ismét a hitélet, a magyar megmaradás, a hagyományápolás, a 

segítő szeretet és a karitász szolgálatában végezte munkáját. Az év elején az Esterházy János 

Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a Felvidéki Mária Mirjam Rádióval közösen 
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2021-re Esterházy-emlékévet hirdetett a mártírgróf születésének 120. évfordulója alkalmából 

és felkérte az egyházi és világi közösségek és intézmények, civil szervezetek és egyéb társulások 

csatlakozását a kezdeményezéshez. Országszerte több rendezvényre is sor került ennek 

fényében, amelynek egyik kicsúcsosodása volt az Esterházy-emlékév központi eseménye Isten 

szolgája zoboraljai végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából szervezett 

ünnepi szabadtéri szentmise és a hozzá kapcsolódó lelkiprogram-sorozat szeptember 18-án 

Alsóbodokon. 

 

Kényes témákat is feszeget az érsekújvári trilógia szerzője 
2022. január 1. – Új Szó  

Sokan várták már és nagy örömmel vették a kezükbe Strba Sándor érsekújvári 

helytörténésznek, a város egykori krónikásának, nyugalmazott pedagógusnak az Érsekújvárról 

szóló nagyszabású trilógia befejező kötetét, amely néhány nappal karácsony előtt jelent meg. 

Kényes, fájó témákat is feszeget a szerző az eseményeket 1945. május 8-tól 1993. január 1-jéig 

felölelő utolsó kötetében, amelyben megjelentette az 1947-ben kitelepített lakosok névsorát és 

azokét is, akiket betelepítettek Érsekújvárba. Az Érsekújvár I kötetben, A letelepedés első 

nyomaitól a vár lebontásáig címmel írta meg a város történetét Strba Sándor, három éven át 

dolgozott a 2014-ben megjelent kiadványon. Három évre rá jelent meg az Érsekújvár II című 

kötet, amelynek A vár lebontásától a második világháború befejezéséig (1724–1945) címet adta 

és két éven át gyűjtötte, dolgozta fel az anyagot. Az idén december 16-án megjelent befejező 

rész két év kitartó munkájának az eredménye, és a második világháború végétől a független 

Szlovák Köztársaság megalakulásáig részletezi az eseményeket. Ez is magánkiadásban jelent 

meg, mint a korábbi két kötet, kiadásukat számos helyi lakos és vállalkozó támogatta. Strba 

Sándorral árusként találkozhattak a templomban, a piactéren, és ha kell, házhoz viszi a 

megrendelőnek a kötetet a járványhelyzet idején. 

 

Pásztor István: Leginkább a mulasztások pótlásáról szólt a 2021-es év 
2021. december 31. – MTI, Demokrata, Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az idei esztendő leginkább a koronavírus-járvány miatt kimaradt dolgok pótlásáról szólt, de 

már előkészítette a 2022-es évet is, amikor a vajdasági magyarság előtt hét különböző választás 

áll majd - emelte ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke pénteken az 

MTI-nek adott évértékelő interjújában. Mint mondta, első pillantásra unalmasnak tűnhet a 

2021-es év, hiszen sem választás nem volt, de már nem is a koronavírus elleni küzdelem 

határozta meg az eseményeket, ugyanakkor a mulasztások pótlása felfokozott állapotot hozott 

létre a közösségben, így nem volt eseménytelen ez az év sem. Pásztor István a 2021-es év 

sikerének értékelte, hogy a VMSZ politizálásának köszönhetően sikerült megvédeni Szabadka 

város épített örökségét, a városmagot, amelynek lerombolása a tervek között szerepelt. 

Kiemelkedően fontosnak nevezte a sport, az oktatás, a művelődés és az egyház területén 

végrehajtott fejlesztéseket. Rámutatott, hogy mindezek mellett nagy infrastrukturális 

projektek is megkezdődtek vagy folytatódtak, amelyek az itt élők életét könnyítik majd meg, 
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ilyen például a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszának az építése vagy a Szeged-

Szabadka-Baja vasútvonal felújításának a megkezdése, illetve a magyar-szerb határon fekvő 

átkelők bővítése. 

 

MNT: Nagyszabású programok 2022-ben is 
2021. december 29. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács a jövő évi büdzsé elfogadása előtt módosította idei költségvetését, 

ami 1 milliárd 691 millió 873 ezer dinárról 1 milliárd 786 millió 569 ezer dinárra növekedett. 

Új feladatokat, programokat fogalmaztak meg év közben az MNT-ben, amelyekhez anyagi 

eszközök is társultak, innen a növekedés. A napirendi pont vitájában Zsoldos Ferenc (Magyar 

Mozgalom) néhány kérdést tett fel, amire később Hajnal Jenő elnök és Jerasz Anikó, az MNT 

végrehajtó bizottságának az elnöke válaszoltak. Jerasz Anikó elmondta, hogy mintegy 65 

gyerekkel több elsős kisdiák iratkozott magyar tagozatra az idén a tavalyi évhez viszonyítva. 

Tavaly 1328 beiratkozási, azaz Vackor csomagot állítottak össze, az idén pedig 1392 darabot. 

Újra volt az idén elsős Szilágyin, Nezsényben, Udvarszálláson. Nőtt az elsősök száma Palicson. 

Tavaly 17 elsős volt ott, idén pedig 38. Kishegyesen is többen vannak. Tavaly 24-en voltak, az 

idén 34-en. Magyarkanizsa község területén tavaly 78-an voltak az elsősök, most pedig 99-en 

vannak, sorolta Jerasz Anikó. Az óvodafejlesztési program keretében az állami óvodák magyar 

csoportjait támogatták, illetve szórványóvodákat hoztak létre, mondta Hajnal Jenő. A tömbben 

majd 40 óvodai fejlesztést valósítottak meg. 80 játszótér felújításában segítettek, s ezek további 

karbantartásában is részt vesznek majd. Szabadkán idén megnyílt a Vackor óvoda, jövőre pedig 

fontos feladat lesz a kihelyezett részlegek megnyitása. 

 

Az ünnep és az összetartozás fontossága 
2021. december 27. – Magyar Szó 

„Az életünket átszövő egyéb ünnepek során, így például születésnapok, névnapok alkalmával, 

a szeretet megnyilvánulása szűkebb körű, míg karácsonykor a világon jóformán mindenki 

ünnepel, és szeretetét sokfelé szórja szét, sokaknak adja át, így az egész földkerekséget áthatja 

az ünnep. A szeretet ünnepe összeköt minket világszerte, az emberszeretet pedig egy olyan 

nélkülözhetetlen tulajdonság, ami elengedhetetlen.” – köszöntötte a műsorvezető a 

jelenlévőket az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör hagyományos karácsonyköszöntő 

műsorán, amelyet vasárnap tartottak meg. A műsor folyamán színpadra léptek a Kenderkóc, a 

Csibész és a Kisbekecs tánccsoportok, a Csicsóka, a Petrence és a Kiscimbora táncegyüttesek, 

a Dúdoló énekcsoport, a Botra férfikórus, a Szelence énekegyüttes, valamint a kultúrkör társas- 

és modern tánccsoportjainak négy korosztálya. A rendezvényt a budapesti Nemzeti Kulturális 

Alap és az óbecsei önkormányzat támogatta. 

 

A Szabadság téren búcsúztatták az óévet a szenttamásiak 
2022. január 2. – Magyar Szó 

Szenttamáson az idén újra megszervezték a szilveszterezést a Szabadság téren. Az ünneplőket 

ingyenes forralt bor, forró tea és turiai sült kolbász várta. A műsor 22 óra 30 perckor a helyi 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27268/MNT-Nagyszabasu-programok-2022-ben-is.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4811/vajdasag_obecse/256735/Az-%C3%BCnnep-%C3%A9s-az-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s-fontoss%C3%A1ga.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4816/vajdasag/257071/A-Szabads%C3%A1g-t%C3%A9ren-b%C3%BAcs%C3%BAztatt%C3%A1k-az-%C3%B3%C3%A9vet-a-szenttam%C3%A1siak-szenttam%C3%A1s-%C3%BAj%C3%A9v.htm
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Banda drvena zenekar koncertjével kezdődött. Éjfélkor a fergeteges tűzijáték után a jó 

hangulatról az 1990-ben Kragujevacon alapított népszerű Osvajači zenekar gondoskodott, és 

tovább fokozta a téren lévő több száz ünneplő amúgy is jó hangulatát.  

 
Brenzovics László: a főiskola az egyik legfontosabb bázisa a kárpátaljai 

magyarságnak 
2021. december 30. – karpat.in.ua 

A beregszászi főiskola az egyik legfontosabb bázisa a kárpátaljai magyarságnak – nyilatkozta 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a TV21 Ungvár Hétről Hétre című műsorának. A politikus 

szerint az intézmény jó példája a kárpátaljai magyarság élni akarásának és életerejének, hiszen 

soha nem volt magyar nyelvű felsőoktatási intézmény a vidéken. Brenzovics László hozzátette: 

az is lényeges, hogy nemcsak létrehozni, hanem az elmúlt évtizedekben megtartani is sikerült 

a főiskolát. 

 

Célba értek a Határtalan Segítség Alapítvány ajándékai 
2021. december 31. – Kárpátalja 

A karácsonyi és az újévi ünnepek közötti időszakban célba értek a Határtalan Segítség 

Alapítvány Kárpátaljának gyűjtött cipősdobozai. Az alapítvány nem első ízben juttat el 

adományokat megyénkbe. Pálfy-Kovács Erika kárpátaljai kapcsolattartó, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) Téglási Alapszervezetének elnöke, aki közel másfél hónapja 

került kapcsolatba Mester János alapítóval, elmondta, hogy az alapítvány 2010-ben jött létre a 

Magyarországon vagy külhonban élő hátrányos helyzetű és az intézményekben nevelkedő 

gyermekek megsegítésére. 

 

Év végi akciók a nagycsaládosoknál 
2021. december 31. – Kiszo.net 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) az elmúlt évekhez hasonlóan idén 

is egy cipősdoboznyi szeretetet csempészett a karácsonyi készülődésbe. Céljuk 

megvalósításában a Magyar Katolikus Karitász segített Écsy Gábor atya, igazgató 

közreműködésével több mint 800 csomagot állítottak össze Magyarországon, s a beregszászi 

konzulátus segítségével juttattak el vidékünkre. 

 

A magyar kultúra kincsestára 
2021. december 29. – Kiszo.net 

A beregszászi székhelyű Peregium Társadalmi Szervezet városi projekteket valósít meg az 

oktatás, a kultúra és a sport területeken. Ehhez kapcsolódott a magyar kultúra kincsestára 

program, melynek keretében a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával szakköröket szerveznek. 
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https://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok-hirek/brenzovics-laszlo-a-foiskola-az-egyik-legfontosabb-bazisa-a-karpataljai-magyarsagnak/
https://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok-hirek/brenzovics-laszlo-a-foiskola-az-egyik-legfontosabb-bazisa-a-karpataljai-magyarsagnak/
https://karpataljalap.net/2021/12/31/celba-ertek-hatartalan-segitseg-alapitvany-ajandekai
https://kiszo.net/2021/12/31/ev-vegi-akciok-a-nagycsaladosoknal-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo-2/
https://kiszo.net/2021/12/29/a-magyar-kultura-kincsestara-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
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Közel 40 ezer pályázatot fogadott be idén a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 
2021. december 28. - Kárpátalja 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 2021. évi munkájáról, a különböző pályázati 

kategóriákról és a támogatási programok folytatásáról adott interjút lapunknak Gulácsy Géza, 

az Alapítvány igazgatója. 

 

Nyelvoktatás az óvodától kezdve 
2021. december 26. – Kiszo.net 

Ha olyan nyelven szólsz egy emberhez, amit megért, a szavak eljutnak a fejéig. Ha az 

anyanyelvén, az pedig utat talál a szívéhez. (Nelson Mandela) A P. Frangepán Katalin 

Gimnázium 2020-ban alakult. A magyar tannyelvű magánintézmény fő célja a magyar nyelv 

újjáélesztése olyan településeken, ahol évtizedek óta nincs, vagy hiányos a magyar nyelvű 

oktatás. 

 

Bacskai József: a diplomácia a kompromisszumkeresésről szól 
2021. december 25. – Kiszo.net 

Bacskai József, Magyarország régi-új ungvári főkonzulja méltán örvend köztiszteletnek 

Kárpátalján. Nyilvános megszólalásai, kommentárjai mindig is profi módon diplomatikusak, 

korrektek. Karácsony közeledtével azonban megpróbáltunk egy kicsit az „öltöny” mögé is 

belesni. Gondolták volna, hogy építészmérnöknek tanult és katonatisztként kezdte. A Kárpáti 

Igaz Szónak adott exkluzív interjúban Bacskai József azt is elárulta, mi a hobbija, igaz, arról 

már csak múlt időben beszél. 

 

Ismeretlen jótevő 
2022. január 2. – Kiszo.net 

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága megalakulása óta fontosnak tartja, hogy segítse, 

megajándékozza a rászoruló, nehéz sorban élő gyermekeket. – A téli ünnepek alkalmával még 

inkább fontosnak tartottuk, hogy egy-egy szép napot szervezzünk a gyermekeknek. A múlt 

héten húsz kiskorút elvittünk korcsolyázni, aztán hamburgerezni. Most pedig a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával ötüket ruhavásárlással ajándékoztuk meg, ami hatalmas öröm 

a számukra. Ismeretlen jótevő címszó alatt a beregszászi Tünde divatházba hívtuk őket, 

természetesen szüleik kíséretében. 

 

„A Kárpát-medence várai. 37 történet” – fotókiállítás Ungváron 
2022. január 1. – Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Fotóművészek Szövetsége, a Kárpátaljai Helytörténészek Szövetsége és a 

Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeum társszervezésével „A Kárpát-

medence várai. 37 történet” címmel nyílt fotókiállítás az ungvári várban. 
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https://karpataljalap.net/2021/12/28/kozel-40-ezer-palyazatot-fogadott-be-iden-kmksz-jotekonysagi-alapitvany
https://kiszo.net/2021/12/26/nyelvoktatas-az-ovodatol-kezdve-%e2%94%82-kiszo-interju/
https://kiszo.net/2021/12/25/bacskai-jozsef-a-diplomacia-a-kompromisszumkeresesrol-szol-%e2%94%82-kiszo-interju/
https://kiszo.net/2022/01/02/ismeretlen-jotevo-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
http://life.karpat.in.ua/?p=85464&lang=hu
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Petőfi Sándor előtt tisztelegtek Ungváron 
2022. január 2. – Karpat.in.ua 

Petőfi Sándor születésnapja előtt tisztelegve az ungvári magyarság megkoszorúzta a költő egész 

alakos szobrát a róla elnevezett téren, a város történelmi központjában. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 23. – Kossuth Rádió 

 

A vajdasági magyar gazdaságfejlesztési program első hat évének összefoglaló értékelését 

tartotta ma Szabadkán Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

miniszterhelyettese és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Szó volt konkrét 

összegekről, gazdasági eredményekről, illetve a pénzben nem mérhető nemzetépítés sikereiről 

is. 

 

Halálának 32. évfordulóján, megkoszorúzták az 1989-es romániai forradalom egyetlen 

magyarországi áldozatának, a Tóth Sándornak emléket állító kopjafát Aradon, a Maros-parti 

sétányon. A hódmezővásárhelyi gépkocsivezető magyarországi segélyszállítmányokat vitt a 

temesvári forradalmároknak és a lakosságnak, de nem ért célba, mert az aradi várhídon 1989. 

december 23-án, hajnalban tüzet nyitottak a teherautóra, és az akkor 44 éves Tóth Sándor a 

helyszínen életét vesztette. A megemlékezésről tudósít Pataky Lehel Zs. 

 

Kárpát-medence 20 ezer külhoni óvodásának küldött karácsonyi ajándékot a Rákóczi 

Szövetség.  A csomagok része egy-egy mesekönyv, egy kis édesség és egy-egy a magyar 

iskolaválasztásra bátorító levél a szülőknek.  A felvidéki Szepsibe is eljutott a magyar 

családokhoz a figyelmesség. 

 

Labdázik, hintázik, babázik, biciklizik, de mit csinál egy 9-10 éves gyerek, mikor angyalkázik? 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola negyedikes diákjai első osztálytól angyalkáznak. 

Hogy ez mit is jelent pontosan, az kiderül Kónya-Kovács Otília riportjában Bodó Zalán 

elbeszéléséből.  

  

http://life.karpat.in.ua/?p=85635&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-23_18-02-00&enddate=2021-12-23_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-23_18-02-00&enddate=2021-12-23_18-40-00&ch=mr1
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Meglepetés koncerttel hívták fel a figyelmet a nehézsorsú gyermekek és családok megsegítésére 

a mezőségi Magyarfülpösön. A helyi gyermekotthon lakói fogtak össze a marosvásárhelyi Üver 

zenekarral. Közösen szólaltatták meg a környék hagyományos karácsonyi dalaiból a 

legszebbeket. A koncertet a világhálóra is feltöltötték.   

 

Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. Családjuk a 

nagycsaládosok között is nagynak számít: mert a felesége mellett öt lánya is várja otthon. A 

hölgykoszorú az ünnepi időszakot és a szentestét is különlegessé teszi. 

 

Aki egész évben a külsőségek szerint él, annak csak egy nap a karácsony ünnepe is, de akinek 

megvan a lelki békéje és kapcsolata a Jézus Krisztussal, az átérzi az ünnep lényegét – véli Sallai 

Jakab, az aradi Reménység baptista gyülekezet lelkipásztora. A gyerekkori karácsonyokról, a 

lelki megnyugvásról, és az ünnepvárásról beszélgetett Sallai Jakabbal Pataky Lehel Zsolt. 

 

Határok nélkül 

2021. december 24. – Kossuth Rádió 

 

Kárpátalján a Bereg-vidéki Sárosorosziban máig élő hagyomány a Betlehemezés és a Csillag. 

Míg az előbbiben a felnőttek vesznek részt, addig a Csillagot gyerekek játsszák el. A falubeliek 

idén szenteste is méltóképp fogadhatják a megváltó Jézus születését.  

 

Madár Réka festőművész a Székelyföldön, a Csíki medencében született, onnan hozta magával 

a gyermekkori karácsonyok emlékeit Temesvárra, ahol az egyetem képzőművészeti karán 

végzett, és azóta ott él és alkot, ott ünnepli két gyermekével a karácsonyt, de az otthoni ízeket, 

az otthonról hozott szokásokat a megváltozott körülmények között is igyekszik megőrizni és 

továbbadni. Madár Rékával egykori és mai karácsonyokról beszélgettünk. 

 

A karácsonyt legtöbben családi körben töltjük. A Temes megyei Csákon (más nevén Csákován) 

működő idősotthon lakóinak azonban vagy nincsenek hozzátartozóik, vagy távol élnek a 

rokonoktól. Ők az idősotthon nagy családja körében töltik az ünnepeket is. Hogy hogyan? – 

erről szól összeállításunk. 

 

Olyan világban élünk, amelyben a hagyományos értékeket egyre többen kérdőjelezik meg. A 

családoknak nincs idejük egymásra, a napi pénzhajsza után elmaradnak az esti beszélgetések. 

Kevesebb figyelmet kapnak a gyermekek is, sokuk élete a kontroll hiánya miatt a megbolydult 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-24_18-00-00&enddate=2021-12-24_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-24_18-00-00&enddate=2021-12-24_18-40-00&ch=mr1
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világban félre siklik. A templom az a hely, ahol az ember lelkileg feltöltődhet, erőt meríthet a 

mindennapokhoz - véli Palatinus István atya, a magyarkanizsai Szent Őrangyalok templom 

plébánosa.  

 

Jól bevált szokásunkhoz híven műsorunk második felében erdélyi püspökök osztják meg 

velünk karácsonyi gondolataikat. Elsőként Böcskei László, nagyváradi római katolikus 

megyéspüspököt halljuk. Ne a fényszórók csillogása adja az ünnep fényét, hanem a lelkek 

kisugárzása - mondja karácsonyi üdvözletében Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház 

püspöke.  

 

Karácsonykor a fiatalok részéről az lenne a nagy áldozat, ha nem valami ajándékban 

gondolkodnának a nagyszülőknek hanem beoltatják magukat és meglátogatják őket - mondja 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, járvány helyzethez igazított 

karácsonyi üdvözletében. 

 

Ha a pásztorok egyszerűségével, az ő tiszta hitükkel tudunk mi is a jászolban fekvő kisded elé 

térdelni, akkor nincs okunk félni. Hallgassák meg Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római 

katolikus Egyházmegye érseke karácsonyi gondolatait! 

 

Határok nélkül 

2021. december 28. – Kossuth Rádió 

 

A Délvidék elnevezés eredetileg a történelmi Magyar Királyság különböző déli területeit jelölte, 

ma pedig nem pontosan körülhatárolt földrajzi névként, illetve politikai kifejezésként él. A mai 

szóhasználatban a Délvidék fogalmát elsősorban a Vajdaság jelenti, gyakran emlegetjük így 

Kelet-Horvátországot - Drávaszöget, Nyugat-Szerémséget is beleértve -, a köznapi beszédben 

azonban, ha Délvidéket mondunk, a Vajdaságra gondolunk. Mi a Határok nélkülben a 

Muravidéket is Délvidéknek tartjuk. 

 

Politikai kifejezésként a „délvidéki magyarok” vagy a vajdasági magyarokat jelenti, vagy tágabb 

értelemben a vajdasági magyarok és horvátországi magyarok, és lehet, hogy nem vagyunk 

nagyon szakszerűek, de délvidéki magyaroknak tartjuk a maroknyi muravidéki magyarokat is.  

 

A három régió magyarságának érdekképviselete napi kapcsolatban van az anyaországgal, 

ahonnan a gazdasági segítségen túl, az oktatás és a kultúra területén is támogatásra 

számíthatnak, hiszen problémáik is hasonlóak: a több mint 100 éves elszakítottságból adódó 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-28_18-02-00&enddate=2021-12-28_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-28_18-02-00&enddate=2021-12-28_18-40-00&ch=mr1
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viszonylagos elszigeteltség, az út-, vasúthálózat sajátosságai, az ebből elszenvedett gazdasági 

hátrányok.  

 

Elsőként a lendvai székhelyű Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elmúlt 

évéről halljuk, Horváth Ferencet, a szervezet elnökét.  

 

Ha azt mondom Drávaszög, a jó borok, jó ételek jutnak eszembe, no és persze a magyar 

történelmi és épített emlékek. Tíz évvel ezelőtt 14 ezren vallották magyarnak magukat ebben a 

régióban, most kíváncsian várja Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közössége elnöke az idei népszámlálási adatokat.  

 

Határok nélkül 

2021. december 30. – Kossuth Rádió 

 

Mindenütt az alkalmazható leghatékonyabb eszközök segítségével kell a kihívásoknak 

megfelelni, ezért az elmúlt 11 évben egy olyan rendkívül változatos nemzetpolitikai eszköztár 

jött létre, amely a valós anyagi támogatás mellett komplex programokkal, illetve számtalan 

egyedi fejlesztéssel igyekszik segíteni az elcsatolt nemzetrészeken élők szülőföldön maradásán, 

kulturális és vagyoni gyarapodásán.  Az egyik ilyen nagy volumenű program, a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program megnöveli az esélyét annak, hogy egy adott településen 

még száz év múlva is természetes legyen a magyar szó, és a minőségi oktatást biztosító 

intézmény jó befektetés a jövőbe is, hiszen a fennálló gazdasági versenyhelyzetben nem 

mellékes az sem, mennyire lesz a magyarság piac meghatározó tényező a Kárpát-medencében. 

Ennek egyik záloga az anyanyelvén korszerű oktatásban részesülő gyermekek későbbi 

meghatározó jelenléte a gazdaságban. A 2016-ban indított program koordinálásáért dr. Grezsa 

István felelős, és nem csak ezért. Az ő titulusa tulajdokképpen így szól: Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Évértékelő beszélgetésünkben többször 

hangoztatta, hogy a magyar kormány erőfeszítései mellett meg kell becsülni a határon túli 

magyar közösségek összefogását, hiszem „Nem sokaság, hanem emberi lélek, s szabad nép tesz 

csuda dolgokat” – idézte Berzsenyi Dánielt a miniszteri biztos.  

 

Dr. Grezsa Istvánt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos gondolatmenetét folytatja Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnöke, akit ősszel újabb három évre megerősített pozíciójában a Szövetség.  Az elnök 

úrral Budapesten beszélgettem. Itt él önkéntes száműzetésben, mert odahaza az ukrán állam 

hazaárulással és szeparatizmussal vádolja. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-30_18-02-00&enddate=2021-12-30_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-30_18-02-00&enddate=2021-12-30_18-40-00&ch=mr1
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Határok nélkül 

2022. január 1. – Kossuth Rádió 

 

A nemzetpolitika nem csupán szakpolitika, hanem egy nézőpont is: egységes Kárpát-

medencében és egységes nemzetben gondolkodás. Egy állandó törekvés arra, hogy a legkisebb 

magyar közösség is be legyen kapcsolva a nemzet véráramába.  

Ennek megvalósításán dolgozott a nemzetpolitikai államtitkárság az elmúlt évtizedben, évről-

évre megújuló programokkal, anyagi támogatásokkal. Ezt az eszköztárat fejlesztette tovább a 

2021-es – a Nemzeti Újrakezdés évében pályázatokkal, támogatási programokkal, ahol az 

oktatási, kulturális, egyházi intézmények, közösségi terek újultak meg, épültek fel.   

2021-ben azt hittük megszabadulunk a járványtól, hiszen adva volt a megoldás: az oltás. 

Járvány maradt, de az oltás még mindig megoldás. Ehhez a helyzethez kellett igazítani a 

nemzetpolitikai államtitkárság 2021-es terveit, és egész évi munkáját. Erről beszélgettem 

Potápi Árpád János államtitkárral.   

 

Egy vérből vagyunk jótékonysági futás, ebben minden egyben van, testedzés, véradás, 

ajándékozás. Mi kell ennél több? A felvétel Röszkén készült 2020. szeptember 1-én. A magyar-

szerb határ a járvány miatt zárva volt, ezért nem futottak Muzslyáig, az Emmausz 

Fiúkollégiumig, amely bentlakói részére gyűjtöttek a futás során. 

 

Öt kontinens 

2021. december 25. – Duna World 

 

Kanadai cserkészek 

Az adventi készülődés jegyében teltek a napok a montreáli magyar iskolában és a 

cserkészcsapatoknál.  A szokásos foglalkozások mellett, közös éneklésekkel, 

kézművesfoglalkozásokkal, a Karácsonyhoz kapcsolódó magyar hagyományok 

felelevenítésével készültek az ünnepre. 

 

Ausztráliai magyar család 

Hideg, havas téli fenyők nélkül is lehet tökéletes a karácsonyi készülődés – vallja ezt a Kékesi 

család az ausztráliai Brisbane-ben. Gertrúd férjével és két gyermekével hisz abban, hogy ha a 

hóesés nem is szépíti meg szentestéjüket, de a maguk által készītett karácsonyfadíszek és a 

csodálatosan feldíszített otthonuk visszaidézi számukra a magyarországi ünnepek hangulatát. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-01_18-01-00&enddate=2022-01-01_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-12-25-i-adas/
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Karácsony Svájcban 

A Svájcban élő Szennyessy család számára a Karácsony, az óhazától távol is mindig megőrizte 

magyaros jellegét. Igaz a bensőséges ünnep, - a covid-járvány időszakában mégsem olyan, mint 

a korábban megszokott, hiszen az Erdélyben élő szülők, nagyszülők közelségét semmi nem 

pótolja,- de a szűk család, a telefon segítségével így is valódi karácsonyi hangulatot teremt Szent 

este. 

 

Karácsony Dubaiban 

Havas táj helyett homokdűnék, fenyők helyett pálmafák. A Közel-Keleten élő Baki Balázs és 

családja, az élő példája annak, hogy bárhol is vagyunk a világban, a Karácsonyt meg lehet 

ünnepelni.  Még egy arab országban is. Dubaiban  már advent előtt, az áruházak karácsonyi 

pompába borulnak, meghitté téve az év legszebb ünnepét. 

 

Karácsony az USA-ban 

New Jersey állam legnagyobb magyar lakosú városában, New Brunswickban is a decemberi 

közösségi programok a karácsonyvárásról szóltak. Rég volt és mai idők ünnepi hangulatát, 

karácsonyi emlékeit és élményeit idézték fel az ott élő amerikai magyarok. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2022. január 2. – M1 

 

Erdély 

A magyar kormány támogatásának köszönhetően rengeteg fejlesztés valósulhatott 2021-ben 

Székelyföldön is. Székelyvarságon egy több éves álom valósult meg, és átadták az új, korszerű 

sípályát. A magyar kormány támogatásának köszönhetően kívül-belül megújul Erdély egyik 

legnagyobb múltú magyar iskolája, az egykori marosvásárhelyi Református Kollégium, amely 

ma már két tanintézménynek, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak és a 90-es évek elején 

újraindult református kollégiumnak is otthont ad. 

 

Délvidék 

A 2021-es év a nemzeti újrakezdés éve volt, nemcsak az anyaországban, hanem a határon túli 

területeken is. A Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Jó tanuló, jó sportoló 

felhívás nyertesi is részt vehettek az újra induló edzéseken, Zentagunarason pedig már farsangi 

mulatságot is tartottak. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2022-01-02-i-adas-2/
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Kárpátalja 

Teher alatt nő a pálma – tartja a régi magyar mondás, amellyel talán manapság a legjobban 

kifejezhető a kárpátaljai magyarság kitartása és élni akarása. Az évek óta zajló, nem éppen 

kisebbségbarát ukrán politikai légkörben a magyar közösség mindent megtett és megtesz 

annak érdekében, hogy megőrizhesse identitását. 

 

Felvidék 

A jobboldali kormány 2021-ben is felelősséget viselt a külhoni magyarok sorsáért, támogatta 

magyarságuk megőrzését és a szülőfölön való boldogulásukat. Felvidéken több 

mezőgazdaságból élő család vett részt a Baross Gábor Programban, melynek köszönhetően 

tudtak fejleszteni. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. december 26. – M1 

 

Karácsony Tóthfaluban   

Karácsony előtt néhány nappal látogattunk el a délvidéki Tóthfaluba. Az alig 600 lelket 

számláló színmagyar településen a fiatalok bátran terveznek jövőt, mernek családot vállalni, 

ezt bizonyítja, hogy idén kilenc 9 kisbabával gyarapodott a falu. A Szakmány családba idén 

áprilisban érkezett Noel, ő az egyike a 9 idén született gyermeknek. Testvére, Csanád most 4 

éves. Szeretnek ebben a kis faluban élni, elmondásuk szerint biztonságosabbnak és 

kényelmesebbnek érzik, mint ha városban laknának. Csanád nagyon élvezte a karácsonyfa 

díszítését, Noelt pedig a csillagszóró fénye kápráztatta el. 

 

Vándorbetlehemes Székelyföldön   

Pásztorbotok koppannak az udvarhelyszéki Fenyéd község iskolájában; Gáspár koronája, 

Mária fejfedője a helyére kerül, az angyalka glóriája alatt elsimítják a makacs fürtöket. Angyali 

arcocskák ragyognak a szereplés izgalmától. Kezdődhet az előadás. 

 

Karácsony Kárpátalján   

Beregszászban már jóval az ünnep előtt díszbe öltöztették a központi karácsonyfát, a hivatalos 

ünnepi fények kigyúlására azonban még várniuk kellett a lakosoknak. Minden várakozást 

felülmúlt a látvány, hisz idén egészen káprázatos dekorációt kapott a város. Különlegességét az 

adja, hogy a díszítés minden darabját helyiek készítették: beregszászi lakosok, pedagógusok és 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-12-26-i-adas-7/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-12-26-i-adas-7/
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dekoratőrök. Természetesen nem maradhatott el a gyerekek szereplése sem, hisz ők várták a 

legjobban, hogy végre ünnepi fénybe boruljon a város. Mindenki örömére a jégpálya is 

megnyitotta kapuit, amit egy szó szerint is forró hangulatú tűz-show keretében vehettek 

birtokba. De nem csak az utcákon és a köztereken készültek ilyen hangulattal a karácsonyra 

Kárpátalján, hanem az otthonokban is. 

 

Karácsony Sepsiszentgyörgyön   

Az udvarterek városában, Kézdivásárhelyen járunk, ahol megnézzük hogyan készül Teleki 

Aranka népviselet készítő a téli ünnepekre. A kis műhelyben egy, a hagyományos viselettől 

eltérő, ám mégis abból merítkező, különleges kollekció készült. A szörcsei református lelkész 

ötlete nyomán olyan ruhadarabok kerülnek ki Aranka keze alól, amelyek természetes 

anyagokból készülnek, és a régi népi motívumokat ötvözik a modernebb szabással. 

 

Térkép 

2021. december 25. – Duna 

 

Árvácskák –Csibész Alapítvány  

Hitet, reménységet és szívből jövő melegséget adnak hallgatóiknak, noha ők maguk ezt nem 

kaphatták meg saját családjukban. Az Árvácska Együttes karácsonyi koncertjei évről évre mély 

lelki élményt jelentenek. Az együttes 24 évvel ezelőtt alakult meg 40 állami gondozott fiatallal. 

A csíksomlyói Csibész Alapítvány árvácskái próbálnak jobb emberekké válni a zene által. És 

minket is erre sarkallnak. 

 

Advent a nagyberegi tájházban 

Hetente újabb és újabb , tematikus foglalkozásokat szerveznek iskolásoknak 

a Nagyberegi Tájházban. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által  működtetett 

tájház olyan programoknak ad otthont, amelyeken a magyar ünnepeinkhez kötődő 

népszokásokat, hagyományokat elevenítik fel a gyerekekkel. Karácsony közeledtével az adventi 

koszorúk és az asztaldíszek elkészítését sajátíthatták el az apróságok , akik megkóstolhattak 

egy igazi hagyományos népi ételt is. 

 

Kerámia-készítő Csíkcsicsóban 

Karácsonyfa-díszek, használati tárgyak, lakás dekorációk kerámiából- jelképekkel és a 

természet ihlette mintákkal díszítve. Otthonukban kialakított kis műhelyében készíti az „Örök 

mese”- sorozat egyedi alkotásait a Magyarországról Székelyföldre költözött Both Emese. 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-12-25-i-adas/
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Stábunknak megmutatta szebbnél-szebb alkotásait, mesélt legszebb karácsonyi élményeiről és 

arról a csodáról is, ami most vár rá. 

 

Vasárnapi iskola  

Másfél évtizede járják a Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntes pedagógusai Erdély és a Partium 

szórvány közösségeit. Helyesírásra, szép beszédre, szép kiejtésre, a magyar történelemre és 

irodalomra tanítják azokat a kisgyerekeket, akiknek nincs lehetőségük iskolai keretek között 

anyanyelvükön tanulni. 

 

Topolyai mézeskalács 

A karácsony előtti készülődés egyik legizgalmasabb élménye a mézeskalács készítés. Az ember 

úgy formázhatja és díszítheti a tésztát, ahogy kedve tartja. A vajdasági Topolyán a Nefelejcs 

Hagyományőrző Kézimunka Társulat és a Családfa Egyesület tagjai sokat tesznek azért, hogy a 

mézeskalács készítésének a hagyománya megmaradjon a településen. 

 

Kiskövesdi Tóth család 

Elcsendesedés, egymásra figyelés, Bibliaolvasás, sok-sok közös program. A Felvidéken, 

Kiskövesden élő Tóth Veronika és férje három kislányukkal így töltötték az adventi várakozás 

időszakát, és várták a számukra legszebb, legörömtelibb ünnepet, a Karácsonyt. 

 

 


