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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Négy prefektusa marad az RMDSZ-nek, Kolozs és Szatmár helyett Hargita 

megyét kapja meg 
2021. december 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Eggyel kevesebb prefektusi tisztséggel kell beérnie az eddigi öt helyett az RMDSZ-nek, 

miután az új összetételű kormánykoalícióban hétfőn este újraosztották a pártoknak járó 

kormánymegbízotti pozíciókat: a szövetség – ahogy azt a korábbi egyeztetések előre vetítették 

– elbúcsúzhat a Kolozs megyei prefektusi tisztségtől, és a Szatmár megyei RMDSZ-es 

kormánymegbízottat is leváltják. Kárpótlásként megkapja viszont a Hargita megyei 

prefektusi posztot. Mint ismeretes, a prefektusi tisztségek újraosztása annak nyomán vált 

aktuálissá, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ a korábbi koalíciós partner 

Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) helyett a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kötött 

koalíciót. Ennek nyomán – lévén a PSD a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező párt – 

megváltoztak az erőviszonyok. 

 

A nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés újabb támogató 

aláírásait igazolta az NVI 
2021. december 14. – MTI, Webrádió, Gondola, Székelyhon, Transindex, Felvidék Ma 

A nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés Magyarországon gyűjtött újabb 

támogató aláírásait igazolta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) - közölte kedden Izsák Balázs, a 

kezdeményező bizottság képviselője, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Az MTI-hez 

eljuttatott közlemény szerint az NVI 57 ezer olyan magyarországi online aláírás ellenőrzését 

végezte el, amelyek korábban technikai okok miatt nem jutottak el hozzájuk. Az ellenőrzés 

után, az NVI hétfőn határozatban állapította meg, hogy Magyarországról a szervezők 901 758 

aláírást gyűjtöttek, amelyek közül 826 826 érvényes. Izsák Balázs kiemelte: a magyar 

társadalom a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezésre volt a 

legfogékonyabb az eddigi kezdeményezések közül. "Ebből az következik, hogy a magyar 

társadalom számára nem közömbös a határon túli magyarok sorsa. Akarják, hogy az 

elszakított területek magyar többségű régiói megőrizzék magyarságukat, fejlődjenek, és 

érezzék át, hogy az anyaország társadalma szolidáris velük. Az a tény, hogy ez egy európai 

polgári kezdeményezésben öltött formát, az Európai Unió intézményei számára is világosan 

jelzi: a magyar kérdés európai ügy" - fogalmazott Izsák Balázs. 
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Szerelemösvényen Petőfi és Szendrey Júlia nyomában: Böjte Csaba 

kezdeményezése a családi értékeket népszerűsíti 
2021. december 14. – Krónika 

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmének útját követhetik majd végig azok a fiatalok és 

idősebbek, akik részt vesznek egy párkapcsolati zarándoklaton a Bihar megyei Székelyhídon. 

A Böjte Csaba ferences szerzetes kezdeményezte projekt a családalapításra való tudatos 

felkészüléshez nyújt segítséget – mondta el a Krónikának Crăciun Richárd, a terv egyik 

lebonyolítója. 

 

Országos viszonylatban Székelyföldön és Moldvában a legalacsonyabb az 

átoltottság 
2021. december 14. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Romániában a legkevésbé városias területeken, a moldvai országrészben, illetve a székelyföldi 

Kovászna és Hargita megyében a legalacsonyabb a lakosság koronavírus elleni átoltottsága – 

derült ki az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) legfrissebb, regionális 

bontású összegzéséből, amelyet hétfőn ismertetett a Hotnews.ro hírportál. A december 10-i 

állapotokat tükröző adatsor szerint – amikor az országos átoltottság 46,2 százalékos volt – a 

bukovinai Suceava megyében regisztrálták a legalacsonyabb, 29 százalékos átoltottságot. Az 

országos immunizációs rangsorban Kovászna megye utolsó előtti 30, Bákó megye hátulról a 

harmadik 33,4, Hargita megye pedig hátulról a hetedik 36,3 százalékos átoltottsággal. A 

legnagyobb, 66,2 százalékos arányban Bukarest 1,8 milliós lakossága olttatta be magát. 

 

Sportcsarnokot avattak a Hargita megyei Csíkszentsimonban 
2021. december 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több mint 500 gyermek sportolását, mindennapi testmozgását könnyíti meg a jövőben a 

kedden Csíkszentsimonban átadott sportcsarnok. A 180 férőhelyes lelátóval is rendelkező 

korszerű létesítmény felépítése 9,6 millió lejbe került. Közel 20 éves álom valósult meg azzal, 

hogy felépült Csíkszentsimonban a kedden átadott sportcsarnok – emelte ki az átadás 

alkalmával Kozma István, az alcsíki község polgármestere. A elöljáró hangsúlyozta: a 

létesítmény több mint 500 gyerek számára teremt korszerű körülményeket sportoláshoz, 

testmozgáshoz. Az ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével Kelemen Hunor miniszterelnök-

helyettes, az RMDSZ szövetségi elnöke. Mint kifejtette: az RMDSZ-nek mint politikai 

érdekvédelemnek egyetlenegy feladata a közösség szolgálata és az eszközök megteremtése a 

különböző célok eléréséhez. „A mindennapokban az álomtól a megvalósításig hosszú az út, de 

ebben az évben a székelyföldi, az erdélyi magyar emberek bizalmának köszönhetően olyan 

helyzetbe kerültünk, hogy kormányzati eszközökkel az álmainkhoz vezető úton gyorsabban 

tudunk haladni” – fogalmazott a politikus. 
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Provokációnak tartja a temesvári PSD-vezér zászlóhisztériáját Magyarország 

tiszteletbeli konzulja 
2021. december 14. – maszol.ro 

A román törvényekkel szembeni ellenszegülésnek nevezte a közösségi oldalán a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) Temes megyei szervezetének elnöke, hogy Magyarország 

Temesvári Tiszteletbeli Konzulátusán nem tűzték ki a román zászlót. Tamás Péter 

tiszteletbeli konzul szerint a nemzetközi egyezmények erre nem kötelezik a diplomáciai 

képviseletet, és a Bánság fővárosában működő konzulátusok többsége is csak a képviselt 

állam lobogóját vonta fel. 

 

A temesvári forradalom kitörésének 32. évfordulójára emlékeznek 
2021. december 14. – maszol.ro 

Román–magyar szolidaritási konferenciával és koszorúzással emlékeznek az 1989-es 

rendszerváltó forradalom kitörésének 32. évfordulójára szerdán Temesváron, a kommunista 

diktatúrát megdöntő népfelkelés kirobbanásának történelmi helyszínén. A rendezvényt az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének, Tőkés László egykori temesvári 

református lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerült volt püspöke, korábbi 

európai parlamenti képviselő kezdeményezésére. A temesvári Mária téri református parókia 

Újvárossy Ernő-termében december 15-én 11 órától házigazda Demeter Sándor lelkipásztor 

mond köszöntőt, ezt követően kezdetét veszi a December 15. – A román–magyar szolidaritás 

napja elnevezésű konferencia. 

 

MIÉRT Akadémia – Mindig van kiút a válságból 
2021. december 14. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A kormánykoalíció szétesése és újraalakulása, a koronavírus-járvány, a gazdasági buktatók és 

az új lehetőségek voltak a témái a Magyar Ifjúsági Értekezlet által megszervezett XIX. MIÉRT 

Akadémiának. A szakmai rendezvényt december 10-én és 11-én tartották meg a Bihar megyei 

Püspökfürdőn, ahol RMDSZ-es politikusok, hazai és nemzetközi szakértők elemezték a 

jelenleg zajló folyamatokat – számolt be keddi közleményében az ifjúsági szervezet. 

 

Szórványmisszió: Hogyan tovább Zoboralja? 
2021. december 14. – ma7.sk  

Külhoni magyarnak lenni mindig egy kicsit többet, mást jelent. A határon túli magyar 

emberben már gyermekkorában gyökeret ver egyfajta különös, erős kiállás, hit. Megtanulja, 

hogyan kell többet dolgozni, többet tudni, széllel szemben küzdeni, földig hajolni a viharban, 

de meg nem törni soha. Különösen igaz ez a szórványvidékek magyarjaira. Ladányi Lajos, a 

zoboralji magyarságért dolgozó közéleti személyiségek egyik vezetője már évtizedek óta. 

Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy a Zoboralja több évtizede próbálja bizonyítani a 

szórvány életképességét, nem is sikertelenül, hiszen roppant erős a régió a hagyományőrzés 
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és a kultúra terén. Működik a Zoboralji Kulturális és Információs Központ, amely helyet és 

infrastruktúrát biztosít a Nyitra-vidék magyar kulturális és társadalmi szervezeteinek, mint 

például a Csemadok Területi Választmányának, a Nyitra és Vidéke Célalapnak vagy a 

Szövetség a Közös Célokért szervezetnek is. 

 

Berényi József: Járt utat a járatlanért nem szabad feladni! 
2021. december 14. – ma7.sk  

Külhoni magyar pártvezetőkkel egyeztetett december 13-án Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Szekszárdon. A tanácskozás 

napirendjén az elmúlt év legfontosabb nemzetpolitikai eredményei és az egyes régiók helyzete 

szerepelt. Berényi József, a Szövetség MKP-platformjának elnöke, a találkozó kapcsán 

portálunknak elmondta, egy hagyományos évértelő találkozón vettek részt, amely egyben 

kitekintő is volt a jövő évre. A találkozón a magyar kormány képviselői részéről elhangzott az 

is, bíznak benne, hogy április után is folytatódik majd a határon túli közösségek olyan 

mértékű támogatása, amely az utóbbi években megvalósult. 

 

Ideje, hogy a jövőnket mi magunk, fiatalok álmodjuk meg! 
2021. december 14. – ma7.sk, felvidek.ma  

Megalakult a Szövetség párt Összefogás platformjában tömörülő fiatalok országos szervezete, 

a Megújulás - Szlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetség (SZMISZ).  

A szlovákiai magyar fiatalok a kiszámíthatatlan hazai járványügyi és politikai intézkedések 

miatt Budapesten tartották az alapító gyűlésüket, ahol így számos Magyarországon és 

külföldön tanuló felvidéki diák is részt vehetett. A MEGÚJULÁS - Szlovákiai Magyar Ifjúsági 

Szövetség (SZMISZ) alakuló nyilatkozata: Újra eljött az ideje, hogy a szlovákiai magyar 

huszonévesek és tinédzserek valós értékei és érdekei is megjelenjenek a közbeszédben és 

politikában.” Mivel ezek ma sem mindig azonosak az előttünk járó generációk elképzeléseivel, 

nyomatékosításuk céljából létrehoztuk a saját szövetségünket. Ideje, hogy a jövőnket mi 

magunk, fiatalok álmodjuk meg! 

 

Alkotmányellenes lehet a Csemadok-törvény 
2021. december 14. – Új Szó, bumm.sk  

A kormány kedden tudomásul vette az ún. Csemadok-törvényt, amelynek értelmében a 

magyar kulturális szövetség évente 300 ezer eurós állandó állami támogatást kaphatna. A 

kormányhivatal Törvényelőkészítő Tanácsa szerint azonban a javaslat alkotmányellenes 

lehet. Annyi biztos, január elsejétől a jogszabály még nem lép hatályba. A jogszabályt, melyet 

Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő dolgozott ki, most a kulturális miniszter, 

Natália Milanová (OĽaNO) terjesztette a kabinet elé. Ahogy arról azonban korábban 

beszámoltunk, a törvényt első olvasatban elfogadta már a parlament is. Ennek ellenére csak 

most került a miniszterek elé. A tervezetet most a kormány tudomásul vette és néhány 

észrevételt is fűzött hozzá.  A kormányhivatal Törvényelőkészítő Tanácsa szerint azonban a 

jogszabály-tervezettel komolyabb probléma van. A javaslathoz csatolt véleményükben azt 
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írják, Csemadok támogatása egy nem rendszerszintű és a többi hasonló civil szervezettel, 

szövetséggel szemben diszkriminatív lehet. Az állásfoglalás szerint, ha elfogadnák a 

tervezetet, akkor egy olyan precedenst teremtenének, amely alapján a többi szervezet is 

állami támogatást kérhetne. A képviselői törvényjavaslatot problematikusnak tartják az 

Alkotmány azon rendelkezéseinek fényében, amelyek az egyenlőséget definiálják és a 

diszkriminációt tiltják.  

 

A magyar oldalon is megkezdődtek a felújítási munkálatok a Szeged-Szabadka 

vasútvonalon 
2021. december 14. – Pannon RTV 

Bontják a régi vasúti pályát. Novemberben a röszkei vasúti határkapunál szedték fel a régi 

síneket, decemberben viszont már egyre több helyen folynak a munkálatok. A tervek szerint a 

tavasszal induló nagygépes pályaépítési munkákon kívül biztosítóberendezési, távközlési, 

erősáramú fejlesztések, valamint a keresztező utak és a védelem alatt álló objektumok 

felújítása szerepel a tervek között. 

 

A magyarság helyzete Újvidéken 
2021. december 14. – Pannon RTV 

Újvidéken és peremvidékein számos beruházás van folyamatban a magyar művelődési, vallási 

és közösségi élet terén. Újítják a már meglévő épületeket és tervben van újak elkészítése is. A 

Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki, pirosi és tiszakálmánfalvi helyi szervezeteinek 

képviselői az aktuális munkálatokról számoltak be a Közügyek című műsorban. Vicsek 

Annamária, a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki városi szervezetének elnöke a Közügyek 

vendégeként elmondta, elszomorító adat lehet, hogy csökkent az Újvidéken élő magyarok 

száma, azonban még mindig vannak elegen, hogy tenni tudjanak, és el is érjék azokat a 

célokat, amelyeket kitűznek maguk elé. 

 

Bemutatkozás és tagtoborzó 
2021. december 14. – Magyar Szó 

Az egyesület műkedvelőinek a bemutatkozása és az új tagok toborzása volt a legfőbb célja a 

muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület évadnyitó műsorának, amit szombaton 

este 15. alkalommal tartottak meg az egyesület színháztermében. A műsorban minden 

korosztály fellépett, a legkisebbektől a szép korúakig, a népdalcsoporttól a néptáncosokig, a 

citerásoktól és a mesemondóktól a színjátszókig. 
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Vacsora, korcsolyázás, vidámság 
2021. december 14. – Kiszo.net 

A rózsahölgyek ismét mosolyt csaltak több gyermek arcára. A Kárpátaljai Rózsahölgyek 

Társasága az év végéhez közeledve ismét rászoruló gyermekeknek szervezett felejthetetlen, 

csodás délutánt, ám ezúttal nekik is felajánlották a támogatást, „csupán” a szervezés maradt a 

hölgyekre. A beregszászi Enjoy gyorsétterem húsz nehéz sorsú gyermeket hívott meg 

vacsorára, melynek költségeit a gyorsétterem és a Red Comp számítógépes szaküzlet közösen 

finanszírozta. 

 

Ajándékcsomagok Luhanszk megyei óvodásoknak 
2021. december 14. – Kiszo.net 

A Kárpátaljai Magyar Ifjúságért Egyesület (KMIE) és a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) jótékonysági akciót szervezett a Kelet-Ukrajnában 

nehéz körülmények közt élő gyermekek megajándékozására. Karácsonyhoz közeledve a KMIE 

és a KMKSZ ISZ cipősdoboz jótékonysági akciót hirdetett a háborús övezetben élő gyerekek 

megsegítésére. A Nagybégányi kistérség óvodás gyerekei 60 ajándékcsomagot állítottak össze 

Sztanica Luhanszka város óvodásai részére. 

 

Munkaszüneti napok Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 
2021. december 14. – Kárpátalja.ma 

December 24-e és 27-e között, illetve január 3-án és 7-én zárva tart Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusa. A tájékoztatás szerint az ügyfélfogadás a többi napon zavartalanul működik. 

 

Emlékműavatás Bótrágyon 
2021. december 14. – Kárpátalja 

2021. december 5-én a bótrágyi református templom kertjében felavatták az 1956-os 

forradalom 65. évfordulója alkalmából felállított turulmadaras emlékművet. Az 

avatóünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Gyebnár István, a beregszászi konzulátus 

konzulja, aki köszöntőjében kiemelte a hasonló kezdeményezések fontosságát. Örömét fejezte 

ki, hogy vannak erős, összetartó közösségek, akiknek fontos történelmi értékeink megőrzése. 

A konzul úr biztosította a helyi közösséget az anyaország mindenkori támogatása felől. 

  

 

 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

https://kiszo.net/2021/12/14/vacsora-korcsolyazas-vidamsag/
https://kiszo.net/2021/12/14/ajandekcsomagok-luhanszk-megyei-ovodasoknak/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/munkaszuneti-napok-magyarorszag-ungvari-fokonzulatusan/
https://karpataljalap.net/2021/12/14/emlekmuavatas-botragyon
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 14. – Kossuth Rádió 

 

Külhoni magyar pártvezetőkkel egyeztetett december 13-án Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Szekszárdon. A tanácskozás 

napirendjén az elmúlt év legfontosabb nemzetpolitikai eredményei és az egyes régiók helyzete 

szerepelt. A felvidéki magyarságot Berényi József, a Szövetség MKP-platformjának az elnöke 

képviselte a találkozón.  

 

Szerbia 2012-ben kapott tagjelölti státuszt az Európai Uniótól, 2014-ben megkezdődtek a 

csatlakozási tárgyalások. Ma reggel Brüsszelben az EU és Szerbia közötti kormányközi 

konferencián az unió megnyitott Szerbiával négy csatlakozási fejezetet.  Ezzel együtt - az unió 

a harmincöt tárgyalási fejezetből - eddig huszonkettőt nyitott meg Szerbiával. Ennek 

jelentőségéről Kovács Elvirát, a Vajdasági Magyar Szövetség uniós szakpolitikusát kérdeztük. 

 

Jelentősen növekedtek az átlagkeresetek Romániában az elmúlt 13 évben elérve az uniós átlag 

egyharmadát, vásárlóértékben pedig a kétharmadát, a magyarországi kereseteket pedig még 

jobban megközelítették. Erdélyben az országos átlagnál magasabb volt a növekedés. Arról is 

kérdeztük Lukács Andreát, az átlagkeresetek dinamikáját vizsgáló Erdélystat portál 

munkatársát, hogy milyen az átlagkeresetek regionális, illetve ágazati megoszlása. 

 

Megújult a Fekete Körös völgyi Rév község református temploma. A településen 800 magyar 

ajkú él szórványban, többségük református. A templom felújításával nem csak az egyházi 

szertartásokat tudják kedvezőbb körülmények között megtartani, de egyéb kulturális 

rendezvényeknek is helyet ad ezentúl a megújult épület, erősítve így a magyar közösséget.  

 

Magyar oktatás nélkül az igehirdetés is érthetetlenné válik – véli Szegedi László Tamás, a 

brassói hármas számú gyülekezet református lelkipásztora. Az Erdélyi Református 

Egyházkerület igazgatótanácsának tagja mintegy 30 évvel ezelőtt Kőhalmon létrehozta a 

többnyire Brassó és Kovászna megyei gyerekeket összegyűjtő gyermekotthont, most pedig a 

brassói Reménység Házának a vezetője. Szívügye a szórvány: ma egyetemi otthont működtet, 

hogy a magyar diákokat magyar közegben tartsa egyben. A brassói hármas számú 

egyházközségbe adományok érkeztek külföldről, ezt pakolta a gyülekezet presbitereivel, 

nőszövetségi tagokkal együtt a lelkész is, amikor megérkezett tudósítónk.   

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-14_18-02-00&enddate=2021-12-14_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-14_18-02-00&enddate=2021-12-14_18-40-00&ch=mr1
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A Neuzer Magyarország erdélyi leányvállalata száz darab gyerekkerékpárt adományozott 39 

marosvásárhelyi és környékbeli óvodának. 

A marosvásárhelyi Várban tartott ünnepségen az óvodások zenés karácsonyi műsorral 

köszönték meg az ajándékba kapott bicikliket, amelyeket a rendezvény végén ki is 

próbálhattak.  

 

Van ahol cipősdoboz, van ahol angyalbatyu, és van ahol kék vödör, amit telepakolnak az 

adományozók. A Dorcas Szolgálat Alapítvány idén is meghirdette a "Kék vödör akciót”!  12 

literes műanyag vödrök telnek meg tartós élelmiszerekkel, amelyet nehéz körülmények között 

egyedül élő nyugdíjasoknak adnak át. Ezeknek az időseknek az ukrajnai havi nyugdíja nem 

teszi lehetővé, hogy minden nap elegendő étel kerüljön az asztalra. Az akcióhoz csatlakozott a 

TV 21 Ungvár csapata is. 


