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Áder János: mi, magyarok, támaszai vagyunk egymásnak szerte a világban 
2021. december 15. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Index, Felvidék Ma, 

Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A világban élő, az életről és a megmaradásról sokféle tudással rendelkező magyarok támaszai 

egymásnak - mondta a köztársasági elnök szerdán, amikor adventi ebéden látta vendégül a 

határon túli magyar egyházak vezetőit a Sándor-palotában. Áder János arról beszélt: ahogy a 

Pannonhalmi Bencés Főapátság ebédlőjének falán hirdeti egy falkép felirata, "nem tudhatunk 

mindannyian mindent". Nem vagyunk mindannyian mindenre alkalmasak - magyarázta, 

kiemelve, ahogy sokfélék az ember útjába kerülő korlátok, leküzdendő akadályok, ugyanúgy 

"sokfélék a képességek, a talentumok és a lehetőségek is". De épp ebben a többféleségben lehet 

egy közösség megtartó ereje - mondta. "Valahogy így vagyunk támaszai egymásnak mi, 

magyarok is szerte a világban. Sokféle tudással az életről, több száz éves tapasztalattal a 

megmaradásról" - fogalmazott. Az ünnepi ebéden részt vett Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 

miniszter, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős, valamint Soltész 

Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. 

 

Potápi: a Kárpát-medencei magyar vállalkozók támogatásával fontos 

nemzetpolitikai cél valósul meg 
2021. december 15. – MTI, Demokrata, kormany.hu, Webrádió, OrientPress, Körkép, Felvidék 

Ma, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

- Nagyon fontos nemzetpolitikai célt valósít meg a kormány, amikor Kárpát-medencei magyar 

vállalkozókat támogat, hiszen a vállalkozókon keresztül, magyar embereket támogatunk, 

magyar családok eltartásához, magyar térségek fejlesztéséhez járulunk hozzá - hangsúlyozta 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán 

Topolyán a vajdasági gazdasági mentorprogram második fordulójának megnyitóján.  

Hozzátette: több tízezres nagyságrendű a Kárpát-medencei magyar vállalkozók száma, 

körülbelül negyvenezer emberről van szó, és az államtitkárság az utóbbi években mintegy 

ötezer vállalkozóval vette fel a kapcsolatot. A magyar kormány gazdaságfejlesztési 

programjában pedig több tízezer vállalkozó jutott támogatáshoz, és ezzel hozzájárult ahhoz, 

hogy a magyar emberek a szülőföldjükön tudjanak boldogulni, és csökkenjen az elvándorlás - 

hangsúlyozta. Potápi Árpád János rámutatott, hogy a Vajdaság több nemzetpolitikai 

kezdeményezésnek volt elindítója. Ezek közül az egyik legfontosabb a kettős állampolgárság 

megszerzése, amely itt vetődött fel először. Később pedig Kárpát-medencei kezdeményezéssé 

nőtte ki magát, majd más kezdeményezésekkel együtt hozzájárult ahhoz, hogy radikálisan 

megváltozzon a magyar nemzetpolitika. 
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Román–magyar szolidaritási egyesület: el kell ismertetni december 15-ét az 

1989-es forradalom kitörésének napjaként 
2021. december 15. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Román–magyar szolidaritási egyesület létrehozását jelentette be Temesváron szerdán, az 

1989-es népfelkelés kirobbanásának évfordulóján Tőkés László. A „December 15. – A román-

magyar szolidaritás napja” Egyesület – a közzétett szándéknyilatkozat szerint – azzal a céllal 

jön létre, hogy ismertesse el december 15-ét az 1989-es forradalom kitörésének napjaként. 

Kezdeményezői szerint ugyanis a forradalom azáltal vette kezdetét, hogy román és magyar 

nemzetiségűek az őket egyesítő szabadságvágy nevében szolidaritást vállaltak Tőkés László 

református lelkésszel és ellenzékivel. „Az Egyesület azt szorgalmazza, hogy tekintsük a 

szolidaritás e szimbólumát a közös emlékezet alapértékének, a két közösség kapcsolatának 

szempontjából pedig iránymutatónak” – áll az MTI által idézett szándéknyilatkozatban, melyet 

Tőkés László mellett Gabriel Andreescu emberi jogi harcos, Florian Mihalcea, a Temesvár 

Társaság elnöke, Kincses Előd ügyvéd és Szilágyi Zsolt, Tőkés korábbi kabinetvezetője írt alá. 

 

Nem mindenkinek tetszik az összetartás: hatósági nem A román–magyar 

Szolidaritás Napja Egyesületére 
2021. december 15. – Krónika 

Bő három évtizeddel a Temesváron kirobbant forradalom után sem tetszik mindenkinek az 

akkori román–magyar szolidaritás, kevés kivételektől eltekintve a román politikum és a média 

minimalizálja a Tőkés László körül kialakult összefogás szerepét. Elutasította a bukaresti 

igazságügyi minisztérium a December 15. – A román–magyar Szolidaritás Napja 

Egyesületének bejegyzését célzó kérvényt. A szaktárca a „román” szóba akadt bele, amelyet 

megnevezésükben civil szervezetek csak különleges engedéllyel használhatnak. Az egyesület 

éltre hívói nem mondanak le eredeti szándékukról: mindenképpen megalakítják a civil 

szervezetet, amelyet bejegyzés nélkül is lehet működtetni. Menet közben ismét próbálkoznak a 

hivatalosítási procedúrával. Ennek érdekében a román kormány főtitkárságához fordulnak a 

megnevezést tartalmazó „román” szó használatának engedélyeztetéséért.  

 

A nemzeti kisebbségek is „szót kapnak” a CNCD-ben a sok antiszemita 

megnyilvánulás miatt 
2021. december 15. – Krónika 

Megszavazta szerdán a képviselőház a törvénytervezetet, amelyik a nemzeti kisebbségek 

parlamenti frakciójának is biztosít egy helyet az Országos Diszkriminációellenes Tanácsban 

(CNCD). A jogszabály a CNCD működését szabályozó 2000/137-es számú rendeletet 

módosítja. Előírása szerint a testület 11 tagja közül egy a nemzeti kisebbségek frakcióját 

képviseli, államtitkári rangban. A CNCD tagjait a parlament jelöli és nevezi ki a két ház együttes 
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https://kronikaonline.ro/belfold/tokes-laszlo-roman-magyar-szolidaritasi-egyesulet-letrehozasat-jelentette-be
https://kronikaonline.ro/belfold/tokes-laszlo-roman-magyar-szolidaritasi-egyesulet-letrehozasat-jelentette-be
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-mindenkinek-tetszik-az-osszetartas-hatosagi-nem-a-romannmagyar-szolidaritas-napja-egyesuletere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-mindenkinek-tetszik-az-osszetartas-hatosagi-nem-a-romannmagyar-szolidaritas-napja-egyesuletere
https://kronikaonline.ro/belfold/a-nemzeti-kisebbsegek-is-bszot-kaphatnakr-a-cncd-ben-a-sok-antiszemita-megnyilvanulas-miatt
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ülésén. A törvénymódosítást a képviselőház jogi, illetve emberi jogi bizottsága azzal indokolta, 

hogy az utóbbi időszakban sűrűsödtek az antiszemita megnyilvánulások Romániában, ezért 

szükségesnek tartják, hogy a nemzeti kisebbségeket a diszkriminációellenes tanácsban olyan 

tag képviselje, aki a tények teljes ismeretében védelmezi a romániai nemzeti kisebbségek jogait, 

szabadságát és demokratikus értékeit. 

 

Számos erdélyi magyar színház jelentős támogatást kap a jövedelemadóból 
2021. december 15. – Krónika 

Ismét pénzügyi támogatást kap a jövedelemadó két százalékából az önkormányzatok 

alárendeltségében működő több tucat kulturális intézmény a szerdai kormányhatározat 

értelmében – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. A határozat értelmében, amelyet 

a fejlesztési szaktárca terjesztett elfogadásra a kormány elé, 30 különböző megyében működő, 

az önkormányzatoknak alárendelt kulturális intézmény kapott támogatást, köztük 12 erdélyi 

színház, opera, bábszínház és filharmónia – mondta el a miniszter. Ezek között a Bihar megyei 

Szigligeti Színház, a kolozsvári Puck Bábszínház, a Kovászna megyei Tamási Áron Színház, de 

a Csíki Játékszín, a Figura Stúdió, a Tomcsa Sándor Színház és a Szatmárnémeti Északi Színház 

is támogatást kapott összesen 17 495 820 lej értékben a szerdai kormánydöntés nyomán.  

 

Árgus szemek kereszttüzében: Soós Zoltán a Krónika Live-ban 
2021. december 15. – Krónika, szekelyhon.ro 

Mozgalmas éven van túl Soós Zoltán Marosvásárhely élén, román és magyar oldalról egyaránt 

árgus szemekkel figyelik, hogy mire képes az új városvezetés azután, hogy a városbéli 

magyarság – sok román szavazó segítségével – „visszavette” a város vezetését. Bár sokak 

szerint jelentősen és jó értelemben véve megváltozott a közhangulat a városban, konkrét, 

kézzelfogható, az életminőséget javító megvalósításokból egyelőre kevés jutott. A 

karácsonyvárás magyar szokása hivatali támogatással is megjelent a város közterületein, egy 

nemkívánatos incidens azonban mégiscsak beárnyékolta az adventet. Milyen irányba mozdult 

el a nemzeti közösségek közötti kommunikáció, lehet-e együttélés az egymás mellett élés? 

Melyek a legfontosabb tervek 2022-re? 

 

Módosították a törvényt: a veszélyes medvék ellen azonnal intézkedhetnek kül- 

és belterületen 
2021. december 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ kezdeményezésére döntött a parlament: a veszélyes medvéket azonnal el lehet 

távolítani településen belül és kívül – írta szerdai közleményében az érdekvédelmi szövetség. 

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy „a ma elfogadott törvény egy 

rendkívüli megoldás rendkívüli időszakban: hosszú távon nem oldja meg a problémát, azonban 

emberi életeket ment".  
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Mindenki „Rezső bácsijáról” elnevezett szakkollégiumot alapított a Sapientia 

EMTE 
2021. december 15. – maszol.ro 

Jóváhagyta tegnap a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának 

tanácsa a Thiesz Rezső Szakkollégium létrehozását. Ezzel a kertészmérnöki és tájépítész 

hallgatókat, a témavezető oktatókat szólítják meg, számukra nyújtanak szakmai-egyetemi 

keretet a tudományos kutatómunkához, a szakmai tervpályázatokon való részvételhez, az 

interdiszciplináris együttműködéshez és más egyetemi-szakmai rendezvényekhez. 

 

A magyar felirat lemázolásával büszkélkednek a konstancai szurkolók 
2021. december 15. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A Farul Constanţa szurkolóinak hivatalos Facebook oldalán jelent meg egy bejegyzés, „Jelen 

Sepsiszentgyörgyön a csapat mellett! Előre!” szöveggel. A fotógalériában többek között a 

Kovászna megye tábla látható, amelyen lemázolták a magyar feliratot. A Kovászna megyei 

rendőrség hivatalból indított eljárást, mert a 11-es számú országúton, Kökösnél két táblát is 

lefestettek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen ellen nyomoz.  A táblákat azóta megtisztították. 

Ráduly István, Kovászna megye prefektusa szakmaiságot és hatékonyságot vár el a rendőröktől 

a tettesek azonosításában. Hangsúlyozta:  nem tolerálja a provokációt, arra kérte a Kovászna 

megyén átutazókat, hogy tartózkodjanak a hasonló gesztusoktól. 

 

Csomortányi István EMNP-elnök: nem túl jók a kilátások az erdélyi magyarság 

számára 
2021. december 15. – szekelyhon.ro 

Hetekkel ezelőtt Nagy Pál, aki induláskor az Erdélyi Magyar Néppárt alapítója is volt, kilépett 

az EMNP-ből, és több alkalommal is kritizálta a párt vezetését, többek között egy Hangadó-

interjúban is. Most Csomortányi István, az EMNP elnöke reagál a Nagy Pál által 

elhangzottakra. 

 

Dobogós helyezésre törve: Marosvásárhely perspektíváiról Soós Zoltán 

polgármesterrel 
2021. december 15. – Krónika 

Valamivel több, mint egy év telt el azóta, hogy újra magyar polgármestere van 

Marosvásárhelynek, a tisztség elnyeréséhez hozzásegítő vészterhes kampány pedig a 

várakozásokat is magasra emelte. Egyelőre nem biztos, hogy ennek maradéktalanul meg tudott 

felelni Soós Zoltán – hangzott el a Krónika Live szerdai műsorában, amelynek meghívottja volt 

a marosvásárhelyi elöljáró. 
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https://maszol.ro/belfold/Mindenki-Rezso-bacsijarol-elnevezett-szakkollegiumot-alapitott-a-Sapientia-EMTE-Marosvasarhelyen
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A kormány csak Pozsonyból tekint a vidék felé. Forró Krisztiánt kérdezték a ta3 

televízióban 
2021. december 15. – ma7.sk  

A ta3 hírtelevízió szerda esti „A nap témája” című műsorában kifejtette a kedden elfogadott 

kórházreformmal kapcsolatos kritikáját Forró Krisztián, a Szövetség párt elnöke, aki 

karanténkötelezettsége miatt online válaszolt Peter Bielik műsorvezető kérdéseire. Az ismert 

televíziós előbb a pártelnök egészségi állapota felől érdeklődött, s így megtudhattuk, hogy 

nemcsak Forró, hanem családja is önkéntes házi karanténba kényszerült. Így töltik majd az 

előttünk álló karácsonyi ünnepeket is.  Forró, egészségi állapota ellenére, gyorsan és pontosan 

reagált a feltett kérdésekre, hibátlan szlováksággal válaszolt a szakmai és a magánjellegű 

témákat illetően is. A beszélgetés fő témája az egészségügyi reform volt, amelyről Forró 

kijelentette, hogy ténylegesen nem lehet reformnak nevezni, inkább csak optimalizációról van 

szó. Hangsúlyozta, hogy a Szövetség nem ért egyet a változtatásokkal. A pártelnök elsősorban 

a törvénnyel kapcsolatos bizonytalansági tényezőket említette, főképpen azt, hogy mindmáig 

nem tudható, mely kórházakat érinti majd a lefokozás. 

 

A Szövetség elutasítja a „reformnak nevezett kórházleépítést" 
2021. december 15. – ma7.sk  

Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben azt írják, a párt sajnálattal állapítja meg, 

hogy a kormány figyelmen kívül hagyta a szakma jelentős részének, az érintett megyéknek, a 

helyi önkormányzatoknak és az aláírásukkal véleményt formáló csaknem 80 ezer polgárnak az 

álláspontját. Osztjuk a szakma véleményét, mely szerint a kórházhálózat úgynevezett 

optimalizációja az intézmények leminősítését jelenti és egyáltalán nem kizárt, hogy egyes 

kórházak megszűnéséhez is vezethet. - áll a közleményben. Ezt az átminősítést és leépítést 

megszavazó 76 parlamenti képviselőnek regionális és helyi kötődése is van. Elsődlegesen 

egytől-egyig ők lesznek a felelősei az elfogadott törvény negatív következményeinek, amelyekre 

mi időben figyelmeztettünk - írják. 

 

A korrekt együttműködés mentén munkálkodik a Nemzetpolitikai 

Államtitkársággal az SZMPSZ 
2021. december 15. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének vezetősége a tegnapi nap folyamán látogatást 

tett a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságán. A kötetlenebb hangulatú év végi 

találkozón a kölcsönös gyümölcsöző együttműködést is megköszönték. Mint Potápi Árpád 

János a baráti látogatás kapcsán a hivatalos közösségi oldalán kifejtette: „Köszönöm a kedves 

látogatást és az ajándékokat a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége vezetőinek, Fekete 

Irénnek és Vörös Máriának. Köszönjük az egész évi közös munkát és az együttműködést.” 
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Topolya: Kezdetét vette a Vajdasági Mentorprogram második ciklusa 
2021. december 16. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Hivatalosan is kezdetét vette Topolyán a Vajdasági Mentorprogram második ciklusa. A 

nemzetpolitikai államtitkárság által is támogatott program célja egy olyan régiós 

mentorhálózat kiépítése, amely hosszútávon hozzájárul a vajdasági magyar vállalkozók közötti 

üzleti kapcsolatok erősítéséhez. A program második ciklusának megnyitójára pedig Topolyán 

a TSC Arénában került sor. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is jelen volt a 

megnyitón. Kiemelte, hogy Vajdaságban valósították meg elsőként a mentorprogram első 

ciklusát és az, hogy a második ciklus iránt ugyanakkora, illetve valamivel még nagyobb is volt 

az érdeklődés, annak sikerességét jelzi. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár online vett részt a megnyitón. Hangsúlyozta, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság 

partnerként tekint a magyar vállalkozókra. 

 

Ünnepi műsorral készülnek 
2021. december 16. – Magyar Szó 

Két évtizede működik Zentán a Kéz a Kézben Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Civil Szervezete. 

A kerek évfordulóra ünnepi műsorral készülnek, melyet szombaton a zentai Művelődési Ház 

színháztermében 16 órai kezdettel mutatnak be. A húszéves fennállás alkalmából kézműves-

kiállításuk is nyílt az elmúlt évtizedek alkotásaiból válogatva, mégpedig a városháza főbejárata 

melletti üzlethelyiségben. 

 

Színvonalas és érdekes 
2021. december 16. – Magyar Szó 

A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Darányitelepi Társalgójában kedden este Varjú 

Márta főszerkesztő és Németh Zoltán, a Magyar Szó Naptár szerkesztő mutatta be 

kiadványunkat. Varjú Márta emlékeztetett arra, hogy egy időben a Naptár nem jelent meg, 

emiatt számos tiltakozó levél, telefonhívás és e-mail érkezett a szerkesztőségbe – az olvasók 

érdeklődtek a kiadvány iránt. 

 
Üdvösségünk eszköze – felszentelték Beregszász új templomtornyát 
2021. december 15. – Kiszo.net 

Felszentelték az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ kupolakeresztjét. Az eseményt a 

pandémia miatt sajnos kénytelenek voltak – az előírásoknak megfelelően – zárt körben 

lebonyolítani. Ugyanakkor imádságos lelkülettel és hálával a szívükben kérték a Jóisten 

áldását, hogy a Szent Kereszt óvja és őrizze közösségünket és mindazokat, akik feltekintenek 

rá. A kupolakereszt 3 méteres, és miután felkerül az épület tetejére, 38 méter magasan hirdeti 

majd Isten dicsőségét és a feltámadt Krisztus bizonyosságát. 
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Karácsonyi ünnepség a KMNE szervezésében 
2021. december 15.- Kiszo.net 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) idén 

is szervezett karácsonyi ünnepséget tagcsaládjai számára. A szép rendezvényre ezúttal 

Munkácson, a Munkácsy Mihály Magyar Házban került sor, ahol színes program várta a 

kicsiket és nagyokat egyaránt. A nyolcadik alkalommal megszervezett találkozón közel 

kétszázan vettek részt, ami legalább ötven családot jelentett. 

 

Bárdos István kapta a Drávai Gizella-díjat 
2021. december 15. – Kiszo.net 

2010 óta a Beregszászi Városi Tanács határozata alapján minden évben kiosztják a Drávai 

Gizella Közoktatási Díjat (10 ezer hrivnya), mellyel kistérségünk kiváló pedagógusait tüntetik 

ki – közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A díjat az idén Bárdos István, 

a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum fizikatanára vehette át. 

 

Sikerrel zárult a viseletvarró tanfolyam vidékünkön 
2021. december 15. – Kárpátalja 

A Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja kirendeltségének egyik fő prioritása a különböző 

népművészeti ágakban zajló képzések, tanfolyamok szervezése Kárpátalján. A szeptemberben 

elindított viseletvarró tanfolyam célja volt, hogy segítse a helyi kézműveseket, varrónőket a 

megfelelő szakmai tudás megszerzésében, hiszen a témában eddig még nem voltak szakképzett 

varrónőink. 

 

„Mink a kezdetnél vagyunk!” – Riport a kárpátaljai magyarság végvárából 
2021. december 16. – Kecskés Csoma – Mandiner 

Kőrösmezőn a maroknyi magyar ajkú közösség elkeseredett küzdelmet vív a megmaradásért a 

gazdasági, szociális, politikai és demográfiai szembeszélben, legnagyobb ellenfele talán maga 

az idő. Riportunk Máramarosból, a téli Kárpátokból. Kárpátalja keleti csücskében, a történelmi 

Magyarország határától mindössze hét kilométerre fekszik Kőrösmező. Ez a magyar nyelv és 

kultúra egyik végvára e vidéken, Kárpátalja legkeletibb települése, ahol még hallani magyar 

szót. A Máramarosi-havasok ölelésében, a Fekete-Tisza völgyében húzódik, oldalirányban a 

dombokra felfutó girbe-gurba utcákkal tarkítva. Kőrösmező rangja „városias jellegű 

település”, valójában mégsem más, mint egy nagy falu: kertes parasztházak, faházak, az ember 

természettel megélt harmóniája jellemzi. A nyolcezres lakosság mintegy tíz százaléka vallja 

magát magyarnak. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2021. december 16-i számában.) 
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Megtörtént az elsődleges kapcsolatfelvétel 
2021. december 15. – Népújság 

Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár kétnapos látogatást tett Szlovéniában. 

December 8-án Ljubljanában egyeztetést folytatott Szlovénia ifjúságügyi döntéshozóival, 

másnap pedig Lendván találkozott a község, a nemzeti közösség és a muravidéki magyar 

fiatalok képviselőivel. „Alapvetően az a célja az utamnak, hogy személyesen találkozhassak 

azokkal a muravidéki fiatalokkal, akik itt élnek és tanulnak vagy esetleg már dolgoznak. 

Kinevezésem óta a legalapvetőbb célom a kapcsolattartás azokkal, akiket képviselek, tehát a 

fiatalokkal” – nyilatkozta a Népújságnak Rácz Zsófia helyettes államtitkár, aki a Lendvai 

Kétnyelvű Középiskola végzős diákjait is meglátogatta. Kötetlen beszélgetés keretében 

bemutatta nekik a magyar kormány muravidéki fiatalokat is érintő intézkedéseit, valamint 

meghallgatta a fiatalok véleményét és javaslatait. „A benyomásom az, hogy az itteni fiataloknak 

nagyon fontos, hogy megéljék a magyarságukat, és ebben a magyar nyelv játssza a legnagyobb 

szerepet. Számomra az volt a legérdekesebb tény, hogy az itteni fiatalok két nyelvben élnek és 

léteznek.” – tette hozzá.  

 

Az ünnep izgalmában 
2021. december 15. – Népújság 

Decemberben már jónéhány muravidéki faluba ellátogatott a Télapó, ajándékokkal 

örvendeztetve meg a gyermekeket. A kicsik már mindenütt izgatottan várják, többen rajzzal, 

illetve énekkel kedveskednek neki. Nem kell aggódni, ahova még nem érkezett meg, oda is 

nemsokára ellátogat. Vasárnap Lendvára érkezik, a hintójával és egy törpe kíséretében már 

útnak is indult. Képünkön a felsőlakosi gyerekek a Télapó társaságában, ajándékkal a 

kezükben. 

  

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 15. – Kossuth Rádió 

 

A Ceaușescu-diktatúra elleni romániai forradalom 32 évvel ezelőtt Temesváron kezdődött. 

Tőkés László hívei 1989. december 15-én körülvették a református lelkész lakását, hogy 

megakadályozzák az emberi jogok megsértése és a falurombolás ellen tiltakozó lelkipásztor 

kilakoltatását. Másnap több ezren csatlakoztak a lelkészt támogatókhoz, és a szolidaritási 

gyűlés kommunistaellenes tüntetéssé alakult. A katonaságot is bevetették a tüntetők ellen, 

mert a rendőrség és az állambiztonság, a Securitate egységei nem tudták szétoszlatni a tömeget. 

  
M

u
ra

vi
d

é
k

  

https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11533-megt%C3%B6rt%C3%A9nt-az-els%C5%91dleges-kapcsolatfelv%C3%A9tel.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/11532-az-%C3%BCnnep-izgalm%C3%A1ban.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-15_18-02-00&enddate=2021-12-15_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-15_18-02-00&enddate=2021-12-15_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. december 16. 

 

Az, hogy a diktatúra terrorral válaszolt, csak olaj volt a tűzre. A tiltakozás országossá vált, 

december 21-én Bukarestben is összecsapások robbantak ki. Néhány nap alatt a forradalom 

véget vetett a négy évtizedes kommunista uralomnak.  

 

Ma román–magyar szolidaritási konferenciával és koszorúzással emlékeztek az 1989-es 

rendszerváltó forradalom kitörésének 32. évfordulójára a Temesváron, a kommunista 

diktatúrát megdöntő népfelkelés kirobbanásának történelmi helyszínén.  

 

Ma a délvidéki Topolyán elindult a Vajdasági Mentorprogram új évada. A program régiós 

mentorhálózatot épít ki, amely hosszútávon hozzájárul majd a vajdasági magyar vállalkozók 

közötti üzleti kapcsolatok erősítéséhez és a vajdasági magyar gazdasági élet további 

erősítéséhez. Az ünnepélyes megnyitó résztvevőit online üdvözölte Potápi Árpád János 

államtitkár is.    

 

Szeptemberben nyitotta meg kapuit az új magyar bölcsőde Aradon, amely már a legkisebbeket 

is az anyanyelvű oktatás felé tereli. Az egykori római katolikus gimnázium, a Csiky Gergely 

Főgimnázium részeként működő új bölcsőde révén az aradi magyar iskolaközpontban immár 

a bölcsődétől kezdve az óvodán át az érettségiig anyanyelvükön tanulhatnak a magyar gyereket. 

A megnyitás óta eltel 3 hónap tapasztalatairól készült az összeállítás. 

 

Az első világháborúban Krakkó védelmében elesett magyar honvédek nyomait kezdték kutatni 

lengyelországi régészek. Ehhez, illetve egy méltó emlékhely kialakításához kérték 

Magyarország Krakkói Főkonzulátusának segítségét. Az 1914 novemberében zajló csatákban a 

kassai, zempléni, miskolci és besztercebányai honvéd gyalogezred katonái harcoltak. 

 

A mézeskalács talán az egyik legősibb sütemény. Az ókorban az isteneknek felajánlott eledel 

volt, majd később az emberek ajándékozták meg egymást vele, de volt vásárfia, sőt napjainkban 

népművészeti tárgy. A délvidéki, oromi Muhi Zsuzsanna szívesen készít mézeskalácsot, a 

helybeli Zengő tájház Zengő kézműves egyesületében tartott foglalkozásokon osztja meg 

tudását másokkal.  

 

A téli síszezon és túrázás a medveveszélytől sem mentes Székelyföldön. A Hegyimentő 

Közszolgálat megyei vezetőjét Oláh-Gál Elvira arról is kérdezte, hogyan készülnek a téli 

szezonra? 


