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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Nagy István: új elemekkel bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar 

Értéktár 
2021. december 7. – MTI, Híradó, kormany.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, 

Origo, Erdély Online, Vajdaság Ma, Magyar Hang 

Új elemekkel bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár - jelentette be Nagy 

István agrárminiszter kedden a Hungarikum Bizottság keddi ülését követő sajtótájékoztatón. 

Elmondta, az eddigi 79 hungarikum mellé három új került a bizottság döntése értelmében: a 

szentesi paprika, a magyar cifraszűr és a hagyományos fejfák a Kárpát-medencében. Nagy 

István hangsúlyozta, a hungarikumok a magyar értékeket, a magyarság kiemelkedő 

teljesítményét ismerik el. A hagyományos fejfák a Kárpát-medencében hungarikummal 

kapcsolatban a miniszter kiemelte, a magyarság hagyományosan fa sírjeleket állított 

temetőiben. A harcosnak kopjafa "járt", ami sírhantjába szúrt lándzsájának díszesen faragott 

tartója volt. A lándzsák eltűnésével mindenkit fejfával búcsúztattak. A XVIII. században 

"fejéhez való fa" és "főtől való fa" néven említik az írások ezeket a sírjeleket, amelyek elsősorban 

a protestáns vidékeken jelölik a sírokat. Ahol erős maradt a magyarság nemzettudata, ott a mai 

napig őrzik és ápolják a régi fejfákat, de még újak is kerülnek a temetőkbe.  

 

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata 
2021. december 7. – Kárpátalja 

A KMKSZ az alábbi nyilatkozatot fogadta el Ukrajna elnöke által a Verhovna Rada elé 

terjesztett, az állampolgárság kérdéseit szabályozó törvényjavaslattal kapcsolatosan: A 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) üdvözli Ukrajna elnökének azon 

törvénykezdeményező javaslatait, melyek a kettős és többes állampolgárság viszonyait 

rendeznék az országban. Az elnök által beterjesztett törvénymódosítási javaslatok is azt 

igazolják, hogy Ukrajna Alkotmánya eddig sem tiltotta a kettős állampolgárság meglétét, s 

teljesen alaptalanok voltak a kárpátaljai magyarság ellenni kirohanások, zaklatások és 

listázásuk a második állampolgárság miatt. 

 

Két kiállítással ünneplik Liszt Ferencet Jászvásáron 
2021. december 7. – Krónika 

Amint a szervező Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ Bukarest közleményében olvasható, 

pénteken a jászvásári kultúrpalota földszintjén található Tudományos és Műszaki Múzeumban 

két kiállítás nyílik Liszt Ferenc születésének 210. évfordulója kapcsán. Az intézet által készített 

kiállítási anyag Liszt Ferenc bánáti, erdélyi, havasalföldi és moldvai fogadtatását, az utazás 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/harom-uj-elemmel-bovult-a-hungarikumok-gyujtemenye-459813/
https://demokrata.hu/magyarorszag/harom-uj-elemmel-bovult-a-hungarikumok-gyujtemenye-459813/
https://karpataljalap.net/2021/12/07/kmksz-elnoksegenek-nyilatkozata
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körülményeit, szerepléseinek korabeli sajtóvisszhangját, a helyi értelmiségi elittel való 

találkozását mutatja be, kitérve ittlétének ma fellelhető nyomaira is. 

 

Maszol #Fórum – 2004. december 5.: Csak egy gyűlöletkampány volt? 
2021. december 7. – maszol.ro 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és dr. Horváth István szociológus, egyetemi 

tanár, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet vezetője volt a vendég hétfőn este a rendhagyó 

Maszol-fórumon, amelynek ezúttal a 2004. december 5-ei magyarországi népszavazás volt a fő 

témája. A meghívottakkal azt idézték fel, mi vezetett a könnyített honosításról dönteni hivatott 

referendum megszervezéséig, milyen politikai kontextusban szavaztak, illetve mi és miért 

motiválta a bal- és jobboldal kampányát, amelynek máig tartó hatásai vannak. A beszélgetést 

a Maszol munkatársa, Varga-Mihály Márton moderálta. 

 

Felmérés: nőtt a nettó átlagkereset, de az uniós normától még messze vagyunk 
2021. december 7. – maszol.ro 

Az elmúlt tizenhárom év alatt a romániai nettó átlagkeresetek nominális értéken 146 százalékot 

emelkedtek 1309 lejről 3217 lejre, ami reálértéken számolva 73 százalékos bővülést jelent – 

derül ki az Erdélystat friss elemzéséből. A magyarországi nettó keresethez képest 2020-ra 

nagymértékben csökkent a lemaradás, háztartástípustól függően az ottani keresetek 90-95 

százalékát keresik meg a romániaiak – mutatnak rá az Erdélystat közleményében. Romániában 

2020-ban a nettó átlagkereset 3217 lej volt, Erdélyben pedig 3004 lej. Erdélyen belül Közép-

Erdély és Bánság haladta meg az átlagot, 3467 és 3194 lejes átlagkeresettel. Dél-Erdély (2976 

lej) és Partium (2630 lej) az erdélyi átlag alatt helyezkedik el, a legalacsonyabb átlagkereset 

pedig Székelyföldön (2524 lej) és Észak-Erdélyben (2573 lej) volt. 

 

Elindult a Collegium Varadinum tehetséggondozó programja 
2021. december 7. – maszol.ro, Bihari Napló 

Hosszas tervezés és előkészítés után húsz Nagyváradon tanuló magyar hallgatóval elindult a 

szakkollégium egyetemista programjának első évfolyama. A megnyitón Tőtős Áron a 

szakkollégium elnöke mellett felszólalt Forró László, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület püspökhelyettese és Böcskei László római katolikus megyés püspök. A 

résztvevőket köszöntötte még dr. Chikán Attila a Budapesti Corvinus Egyetem tanára és a Rajk 

Szakkollégium alapító elnöke, dr. Gál Katalin adjunktus, a PKE szakkollégium-felelőse, 

valamint dr. Nagy Mihály-Zoltán történész-levéltáros, a Nagyváradi Egyetem adjunktusa. 

„Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy Váradon is egy olyan műhely alakuljon ki, mely a fiatal 

tehetségekkel foglalkozik” – fejtette ki nyitóbeszédében Tőtős Áron, a Collegium Varadinum 

alapító elnöke. „A tehetségtámogató szakkollégiumi képzés minden tudományos területre 

kiterjed. A felvételt nyert hallgatók közt van olyan, aki zenei téren nyújt kimagasló 

teljesítményt, de ugyanúgy van köztük leendő orvos, biológus és mérnök is.” 
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Magyarország bukaresti nagykövete volt a Szent Miklós Napok díszvendége 
2021. december 7. – szekelyhon.ro 

A Szent Miklós Napok díszvendégeként érkezett Gyergyószentmiklósra Magyarország 

bukaresti nagykövete, Zákonyi Botond. A magyar állam képviselője részt vett a búcsús 

szentmisén és az azt követő körmeneten, majd a Csergő Tibor András polgármesterrel tartott 

közös sajtótájékoztatón a kulturális, gazdasági kapcsolatokról, az együttműködésről, pályázati 

lehetőségekről beszéltek. 

 

A magyarországi választások a Felvidékre nézve is meghatározóak! 
2021. december 7. –Pék Pál – felvidek.ma  

A magyarországi választások a Felvidékre nézve is meghatározóak a támogatási politikán kívül 

is. Nem mindegy, hogy a fenntartható fejlődést csak az LMBTQ kisebbségek jogaira és a 

zöldítésre hegyezik ki, vagy a társadalmi, gazdasági és környezeti harmóniára, melyről a 

globális célkitűzések szólnak, s amelyeket 2015-ben fogadtak el az Európai Unió és az ENSZ 

tagállamai. Nem mindegy, hogy csak elvi síkon tud emellett kiállni egy ország, vagy 

kormányzati erőként is tudja képviselni. Felvidéki magyarként fontosnak tartom azt, hogy a 

fejlődés a belföldi gazdaságpolitikára épüljön úgy, hogy nemzetiségünket és kultúránkat 

megtartjuk, és gazdaságunk úgy fejlődjön, hogy környezetünkre is odafigyelünk. Úgy 

gondolom, hogy a szlovák törvényhozás számára példaértékűek lehetnek a jelenlegi magyar 

kormányzat egyes szakpolitikai lépései. 

 

Adventi időszak a nánai kisiskola életében 
2021. december 7. – felvidek.ma  

Mint ismeretes, immár csaknem kihalóban vannak kisiskoláink, s ha mégis van, ahol „tartják 

magukat” az elsősorban a fenntartónak – önkormányzatnak – a megmaradásért mindent 

elkövető pedagógusoknak, és persze a szülőknek köszönhető. A párkányi régióban a Nánai 

Alapiskola az egyetlen, amely 1-4. évfolyammal még tartja magát, s divatos szóval élve az 

élvonalban is van. Az iskolaév folyamán (de a szünetben is) sokszínű iskolán kívüli munkát is 

végeznek tanítóik vezetésével. Egész évben különböző kirándulások, természetjárások, 

múzeumok, könyvtárak látogatása, tábor szervezése szerepel a programjukban. 

 

Virtuális látogatást tettek Lengyelországban a Tompa Mihály Alapiskola diákjai 
2021. december 7. – ma7.sk  

A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola diákjai az „Astrostem is cool!” Erasmus+ projekt 

keretén belül virtuálisan Lengyelországba látogattak. Az intézmény tanulói a márciusi török 

online találkozó után 2021. november 29. és december 3. között vettek részt a következő online 

találkozón Lengyelországban, amely a lengyel Szkola Podstawowa w Pasiekach iskola által 

került megrendezésre. A projekt partneriskolái Bulgária, Lengyelország, Szlovákia, 

Olaszország és Törökország. A virtuális találkozón a gömöri iskolát 10 tanuló és 2 tanár 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarorszag-bukaresti-nagykovete-volt-a-szent-miklos-napok-diszvendege
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https://felvidek.ma/2021/12/adventi-idoszak-a-nanai-kisiskola-eleteben/
https://ma7.sk/oktatas/virtualis-latogatast-tettek-lengyelorszagban-a-tompa-mihaly-alapiskola-diakjai
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képviselte. A találkozón résztvevő tanulók bemutatták az iskoláikat, városaikat és országaikra 

jellemző természeti és kulturális értékeiket. A tanároknak lehetőségük volt megosztani 

egymással a természettudományi, matematikai és számítástechnikai területen szerzett 

tapasztalataikat. 

 

A regionális és kisebbségi nyelvek helyi chartáját ismertették Magyarkanizsán  
2021. december 7. – Vajdaság Ma 

Az Európa Tanács támogatásával Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete idén június 24-

én, Szerbiában elsőként, meghozta Magyarkanizsa község regionális és kisebbségi nyelvek 

helyi chartáját a Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére. Meghozatalának és 

alkalmazásának célja Magyarkanizsa község lakossága nyelvi jogai megvalósításának 

előmozdítása volt. A dokumentumot és annak fontosságát kedden szakmai konferencián 

ismertették. „Nem csak hivatkozási alap lehet a helyi charta, hanem annak a bizonyítéka is, 

hogy ezek a jogok igenis járnak nekünk, az itt élő magyarságnak. Kell, hogy éljünk ezekkel. 

Másrészt pedig ezen jogok megbecsülésének a jele a többségi nemzet részéről arról is szól, hogy 

együtt, közösen erősebbek is vagyunk” – mondta Hajnal Jenő, az MNT elnöke.  

 

Népszerű a Magyar Szó Szép Vajdaság című fotópályázata 
2021. december 7. – Pannon RTV 

A napilap ezúttal legkisebbeknek szeretett volna kedvezni, így most a szülőket, nagyszülőket 

hívta játékba. A fotópályázat kilencedik fordulójának témája a Minden gyermek kincs! nevet 

kapta. Ebben a fordulóban 0-5 éves korú gyermekek fotóit várják. Nagy az izgalom a moholi 

Kovács családban. Nagyon várják a Szép Vajdaság fotópályázat eredményeit, ugyanis a 

nyolchónapos Hannáról és a hároméves Áronról is küldtek képet a felhívásra. A család 

mindennapjai mozgalmasan telnek. Ennek ellenére mindig jut idejük egy kis fotózkodásra. 

 

Gyerekek öröme 
2021. december 7. – Magyar Szó 

Bácskossuthfalván az Ady Endre Művelődési Központban és az Életfa Nagycsaládosok 

Egyesületében járt a Mikulás. A fehérszakállú három gyermektánccsoport 80 tagját 

örvendeztette meg, és a falubeli „ringatós” babákat is ajándékban részesítette. „Évről évre 

Mikulás ünnepén édességcsomagban részesítjük a gyermekeket. Mindig igyekszünk 

valamilyen pluszmeglepetéssel is kedveskedni, idén a Rezeda asszonykórus tagsága 

gondoskodott a hozzáadott örömről, ugyanis 80 palacsintát készített reménységeinknek. Budai 

István felajánlásának köszönhetően műanyag, piros kis csizmában kapták el az ajándékot a 

gyerekek. A poén kedvéért pedig valamennyi ajándék mellé egy-egy virgács is járt” – tudtuk 

meg Tímár Gabriellától, az Ady elnök asszonyától, aki elárulta, hogy zajlanak a szervezet 

berkein belül a táncpróbák, és folyamatos a MNT Ringató programja. 
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Vujity Tvrtko a Cipősdoboz Könyvtárral érkezett Beregszászba 
2021. december 7. – Kárpátalja 

Több szász könyvvel ajándékozta meg Vujity Tvrtko ismert és elismert újságíró, a Baptista 

Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum intézményét. A 

Cipősdoboz Könyvtárként elnevezett adomány, mely az újságíró előadásainak és könyveinek 

bevételéből származik a szeretetszolgálat segítségével jutott el Kárpátaljára. A cipősdobozba 

csomagolt könyvek ifjúsági és gyermekirodalmat tartalmaznak, melyek nagy segítséget 

jelentenek diákok és tanárok számára egyaránt. 

 

Jótékonysági célból fogtak fegyvert a beregvidéki nimródok 
2021. december 7. – Kárpátalja 

Fura – és egyre furábbá váló – korunkban sokan tekintenek görbe szemekkel a vadászokra, s 

közben egy valamit folyamatosan elfelednek. Nevezetesen azt, hogy a vadász pont az ölés ténye 

miatt jóval többre értékeli az élet szentségét, mint a marhával csak hamburgerben találkozó, 

flaszterkoptató, belvárosi „setétződ”. Mert az igazi vadász kénytelen megtanulni értékét a teljes 

életnek, és ez teszi érzékenyebbé saját fajtájának, az emberi nemnek nyomorúságaira is. Ha 

pedig tud, akkor igyekszik enyhíteni az élet és a sors ránk rótta csapásokon. Így született meg 

például Magyarországon az Országos Jótékonysági Vadászat kezdeményezése, melynek 

keretein belül kórházak gyermekosztályai számára gyűjtenek a „zöldkalaposok” minden 

esztendő decemberének 27. napján. 

 

Hátrányos helyzetű gyerekeket ajándékozott meg a Mikulás Beregszászban 
2021. december 7. – Kárpátalja 

Jótékonysági akció keretében ajándékozta meg a Mikulás a Beregszászi Opre Roma (7. iskola) 

és a Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium (9. iskola) hátrányos helyzetű diákjait. A már évek 

óta rendszeres tevékenység fő támogatói és ötletgazdái idén a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ), a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ) beregszászi városi tanácsi frakciói voltak. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 7. – Kossuth Rádió 

 

Az 1991-es és a 2004-es decemberi népszavazás is élénken él a kárpátaljai magyarok 

emlékezetében. 1991 decemberében Ukrajna szerte népszavazást tartottak a Szovjetunióból 

való elszakadásról, Kárpátalján ehhez csatlakozott még a megye különleges státuszáról szóló 

voksolás is. 2004. december 5-én pedig a magyarországi népszavazás fájó emlék, amikor a 

leadott szavazatok jelentős része nemet mondott arra, hogy a magyar nemzet határon túl élő 

tagjai egyszerűsített eljárással jussanak magyar állampolgársághoz. Brenzovics Lászlót, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét halljuk a népszavazásokról. 

 

A Székely Nemzeti Tanács határozati javaslatot bocsátott közvitára a létrehozandó székely 

személyi kártyáról. Bár székely személyije eddig is volt minden székelynek- tartják viccesen a 

székelyek- ez pedig nem más, mint a székely bicska. Komolyra fordítva a szót, és a modern 

technikához igazodva, most egy QR kóddal ellátott plasztik személyi kártya is igazolhatja a 

közösséghez való tartozásukat azoknak, akik székelynek vallják magukat, és akik egyetértenek 

Székelyföld területi autonómiájával úgy, ahogy az a Székely Nemzeti Tanács 

Autonómiastatutumában áll.  

 

A Szövetség párt alakuló kongresszusán még az MKP terjesztette be a női tagozat 

létrehozásának kérdését, s a párt három platformjának kezdeményezésére november végén 

találkoztak először az egyesített magyar párt női politikusai.  Céljuk, hogy a nők, az őket érintő, 

illetve a számukra fontosabb témákban hangsúlyosabban és saját meglátásaik alapján 

mondjanak véleményt, fogalmazták meg az időközben megalakult előkészítő bizottság tagjai. 

 

A kolozsvári Bálványos Intézet, a magyar nyelvhasználat népszerűsítése és tudatosítása 

érdekében indított tájékoztató kampánya a napokban animációs kisfilmet tett közzé, melynek 

témája a hivatalos nyelvhasználat és a nyelvi tájkép a romániai vegyes tannyelvű iskolákban. A 

videó célja felhívni a figyelmet a vegyes iskolákon belüli nyelvhasználati aszimmetriákra és 

annak veszélyeire.  

 

A szovátai adventi vásár megnyitóján a város polgármestere bejelentette: elkészült a fürdőtelep 

brandje, azaz márkajegye. Ezentúl az önkormányzat és a fürdőhely vendéglátó-ipari, turisztikai 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-07_18-02-00&enddate=2021-12-07_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-07_18-02-00&enddate=2021-12-07_18-40-00&ch=mr1
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vállalkozásai is az egységes jelképpel népszerűsítik Erdély leghíresebb gyógyfürdő - és 

üdülőtelepét. 

 

Színes ceruzától, a könyveken át a telefonig színes a palettája a hátrányos helyzetű kisiskolások 

kívánságainak, bár szüleiknek sok esetben a mindennapi kenyér előteremtése is nagy kihívás - 

mondja Bodó Csilla, a Budvár Szociális Központ nappali foglalkoztatójának vezetője. 

Munkatársunk a székelyudvarhelyi Budvár negyed szociális központjába nézett be egy adventi 

délután. Arról érdeklődött, hogy készülnek a karácsonyra, és mire számítanak az ünnepen. 


