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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Kártérítést ítélt meg a bukaresti táblabíróság Tőkés Lászlónak egy rágalmazási 

perben  
2021. december 16. – MTI, Híradó, Mandiner, Hír TV, Origo, PestiSrácok, Krónika, 

transindex.ro, maszol.ro, Főtér, Vajdaság Ma 

Kártérítést ítélt meg a bukaresti táblabíróság Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnökének abban a rágalmazási perben, amelyet a volt európai parlamenti 

képviselő többek között egykori román titkosszolgálati vezetők ellen indított, akik magyar 

kémnek nevezték egy televíziós műsorban - közölte csütörtökön az EMNT elnökének 

sajtóirodája. Ez a per 2014 óta tart. Első fokon Tőkés László számára kedvezőtlen ítélet 

született, amelyet 2019 decemberében a bukaresti táblabíróság megváltoztatott az EMNT 

elnöke javára, így megítélte a felperes által kért egy lejes erkölcsi kártérítést. Ezt Filip 

Teodorescunak, a kommunista politikai rendőrség (Securitate) kémelhárítása helyettes 

vezetőjének, Ioan Talpesnek, a román Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) volt igazgatójának, az 

Antena 3 hírtelevíziónak és Mihai Gadea műsorvezetőnek, a hírtelevízió igazgatójának kell 

kifizetnie. Az ügy felfolyamodvány következtében a legfelsőbb bírósághoz került, amely 

visszautalta a táblabírósághoz azzal az indoklással, hogy ilyen ügyben nem indokolt a jelképes 

kártérítés. Kincses Előd ügyvéd az MTI-nek elmondta, hogy az ügyet ezért ismét megtárgyalta 

a bukaresti táblabíróság, amely most már nem csak szimbolikus kártérítés kifizetésére 

kötelezte az alpereseket. Az ítélet szerint Filip Teodorescunak 15 ezer lejt (1 lej 74,51 forint), 

Mihai Gadeának és az Antena 3 televíziónak 10 ezer lejt kell fizetnie a megrágalmazottnak. A 

perköltségek is őket terhelik. Ugyanakkor Ioan Talpest, a SIE volt főnökét ezúttal nem 

marasztalták el, aminek oka csak a részletes indoklásból derül ki. Ez a mostani ítélet sem 

jogerős, 30 napon belül felfolyamodványt lehet benyújtani ellene a legfelsőbb bíróságon. 

 

Naponta netezik az erdélyi magyarok többsége, csupán 16 százalék nem 

használta soha a világhálót 
2021. december 16. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, transindex.ro, Főtér 

Az erdélyi magyarok internethasználati szokásait és online közéleti részvételét kutatta a 

Bálványos Intézet 2020 decembere és 2021 márciusa között. A felmérés eredményeinek egy 

részét sajtótájékoztatón ismertették csütörtökön Kolozsváron. A Bálványos Intézet kérdőíves 

felmérése az általános internethasználat, a digitális kompetenciák, a biztonságos 

eszközhasználat, online vásárlás, közösségi média használata és az online közéleti részvétel 

témaköröket érintette; a csütörtöki sajtótájékoztatón az első két aspektusra tértek ki, 

januárban további ismertetők következnek.  Toró Tibor, a Sapientia EMTE oktatója, a 

Bálványos Intézet kutatási igazgatója bevezetőjében kiemelte, hogy az Országos Statisztikai 

Intézet 2020-ban végzett egy hasonló tematikájú kutatást, illetve az Erdélystat statisztikai 

portál egy nagyobb kutatás keretein belül részlegesen érintette a témát, ám az erdélyi 
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magyarság vonatkozásában ez a felmérés így is egyedülálló és hiánypótló, éppen ezért 

nincsenek korábbi adatok, amelyekkel a számokat össze lehetne vetni. 

 

Szűcs László: Ha maga Bolojan könyörögne, akkor se térnék vissza a régi 

rendszerhez  
2021. december 16. – transindex.ro 

Nemcsak a Várad folyóirat önállósága szűnt meg egy évvel ezelőtt Bihar megyében, hanem 

számos kulturális és szociális intézmény került veszélybe, szűnt meg vagy adódtak nehézségei, 

miután Ilie Bolojan megyei tanácselnök költségcsökkentés okán drasztikus átalakítást és 

állománycsökkentést rendelt el a Bihar Megyei Tanács alintézményeiben. Az érintetteknek 

pedig valamit kezdenie kellett az ünnepek közepén a munkanélküliséggel és a 

koronavírusjárvány okozta nehézségekkel, de a sajtóban és a kultúrában jelentkező hiánnyal is 

szembe kellett nézniük. Szűcs László, a Várad kulturális folyóirat lapigazgatója és társai pedig 

sebeik nyalogatása helyett, amelyet a bírósági ítélet sem könnyített meg, nehéz fába vágták a 

fejszéjüket. Úgy döntöttek: ha meghalt a Várad, hát éljen az Újvárad! – és ennek mentén 

építkezni kezdtek. 

 

Markó Béla: Jó az egyetértés, de időnként kell a különvélemény. Kár, hogy ma 

már nincsenek viták  
2021. december 16. – transindex.ro 

25 évvel ezelőtt lépett először kormányra az RMDSZ, kormányzati szerepének értékeléséhez a 

szövetség akkori elnökét, Markó Bélát kérték föl. Markó Béla azt is megválaszolta, hogy miért 

fontos az erdélyi magyarok érdekvédelmi szervezetének kormányon maradni, de arra is kiért, 

hogy hiányolja a vitákat a szövetségen belül.  

 

Beperelte a csendőrséget, és feljelenti a fenyegetőit Kulcsár-Terza József 
2021. december 16. – szekelyhon.ro 

Beperelte a csendőrséget Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, amiért szabálysértésért 

figyelmeztetésben részesítették amiért Beke István és Szőcs Zoltán szabadon engedése után 

kültéri sajtóeseményt szervezett. Az RMDSZ listán mandátumot szerzett MPP-s politikus 

csütörtökön sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón felidézte, hogy júliusban szervezett 

Kézdivásárhelyen főterén sajtótájékoztatót, ahol az újságírók az egy nappal korábban 

feltételesen szabadlábra helyezett Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak tehették fel a kérdéseiket. 

A csendőrség figyelmeztetésben részesítette, arra hivatkozva, hogy köztéri gyülekezést 

szervezett. Én vagyok az egyetlen politikus Európában, akit azért büntettek meg, mert 

sajtótájékoztatót szervezett. Bepereltem a csendőrséget, nem hagyhatom, hogy gúnyt űzzenek 

a magyarságból. Február 10-én lesz az első tárgyalás a kézdivásárhelyi bíróságon – részletezte 

a politikus. 
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RMDSZ-elnököt választ Maros megye 
2021. december 16. – Krónika 

Péter Ferenc, az RMDSZ „regnáló” elnöke, a Maros megyei önkormányzat vezetője, illetve Vass 

Levente, a marosvásárhelyi szervezet éléről 2019-ben lemondatott elnök, jelenlegi 

egészségügyi államtitkár közül választ új vezetőt a szövetség marosszéki szervezete. A 

december első napjaiban meghirdetett tisztújító küldöttgyűlést pénteken 12 órakor szervezik a 

Kultúrpalota nagytermében.  

 

Régióspecifikus európai uniós forráslehívás vált lehetővé Romániában 
2021. december 16. – maszol.ro 

Tíz integrált területi beruházási (ITB) térséget határoz meg országos szinten az RMDSZ által 

kidolgozott törvény, amelyek a 2021–2027 közötti költségvetési időszakban lehívható uniós 

forrásokra pályázhatnak. A törvényt kihirdette az államfő, így jogerőre emelkedett. A 

különböző régiók és ezen belül a megyék felzárkóztatására jelentene megoldást az integrált 

területi beruházás, amely során egy kisebb régió specifikus problémáinak megoldására lehet 

európai uniós forrásokra pályázni. Az integrált területi beruházás nem más, mint egy jól 

meghatározott, földrajzilag körülhatárolt régió, egy társulás által lefedett terület, amely 

meghaladhatja a megyehatárt, sőt, az adott fejlesztési régió határait is, derül ki az RMDSZ 

közleményéből. Erdélyben a törvény értelmében hat integrált területi beruházást (ITB) hoztak 

létre: ITB Nyugati-hegység területe – Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Hunyad megye; ITB 

Hargita-Kovászna – Hargita és Kovászna megye; ITB Ér-Berettyó – Bihar, Szatmár, Szilágy 

megye; ITB Ernye-Gernyeszeg – Maros megye; ITB Fogarasi Mikrorégió – Brassó és Szeben 

megye; valamint ITB Zsil-völgye – Hunyad megye. Ez alapján például a Hargita-Kovászna ITB 

vagy Bihar, Szatmár és Szilágy megye (Ér-Berettyó ITB) közösen dolgozhatják ki az integrált 

területfejlesztési stratégiákat. Így közösen, a helyi igényekhez mérten határozhatják meg a 

prioritásaikat és ennek függvényében pályázhatnak az európai uniós alapokra. 

 

INEKO-felmérés: Komáromban működik Szlovákia harmadik legjobb általános 

kórháza 
2021. december 16. – ma7.sk, felvidek.ma  

Történelmi sikert ért el a Gazdasági és Szociális Reformok Intézete - INEKO Szlovákia legjobb 

kórháza 2021-ben elnevezésű szavazásán az AGEL-csoporthoz tartozó komáromi kórház, 

amely az általános kórházak kategóriában a harmadik lett. Eddig ugyanis az ország nyugati 

részében működők közül még soha egyetlen sem jutott fel a dobogóra. A legjobbkor született 

ez az eredmény, hiszen a kórházreform kapcsán az intézmény felett is Damoklész kardja leng. 

Az elmúlt három évben rakétasebességgel emelkedett egyre magasabbra a több mint 110 ezer 

pácienst ellátó kórház, amely 2019-ben még a 14., 2020-ban a 7., idén pedig már a 3. helyen 

végzett. A bronzérem megszerzéséhez hozzájárult, hogy kiemelkedő pontszámot ért el az 

üzemeltetés, a kór-megállapítás pontossága, a gazdálkodás és az átláthatóság terén. E szomorú 
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időszakban, amikor az egészségügy a társadalom valós érdeklődésének, fontossági listájának a 

végén szerepel, s amikor azokat, akik egy világjárvány idején minden erejükkel küzdenek az 

emberéletekért, érthetetlen támadások érik, ez hatalmas elismerés és elégtétel számunkra. 

Végre őszintén örülhetünk a megérdemelt sikernek. Ez az elért eredmény a kórház közel 600 

alkalmazottjának közös érdeme, és mindannyiunk számára csodálatos karácsonyi ajándék. 

Egyúttal óriási motiváció és bátorítás a következő nehéz hetekre nézve” – nyugtázta örömmel 

az elért eredményt Miroslav Jaška kórházigazgató. 

 

Várostörténeti kiállítás nyílt Dunaszerdahelyen 
2021. december 16. – Ma7.sk 

Dunaszerdahely. A múltat idéző képeslapokból és a jelenben készült fotográfiákból nyílt 

várostörténeti kiállítás Dunaszerdahelyen. A Csallóközi Múzeumban berendezett tárlat azt 

mutatja be, mennyit változott a település az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. A 

tájékozódást tárgyi emlékek is segítik.  

 

Magyarkanizsa: Önkormányzati támogatások a községbeli mezőgazdasági 

termelőknek 
2021. december 16. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Negyvenhét Magyarkanizsa községbeli mezőgazdasági termelő nyert támogatást 3 pályázati 

körben. A támogatásokat a Magyarkanizsai Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Pénzalapból 

finanszírozták. A termelők most szarvasmarhák mesterséges megtermékenyítésének 

költségeire, az állattetemek elszállítására, valamint az organikus termesztők szertifikátum-

költségére pályázhattak. A támogatási szerződések aláírására ma került sor a magyarkanizsai 

városházán. A magyarkanizsai Kiss Róbert és családja hosszú ideje foglalkozik szarvasmarha 

tenyésztéssel. A helyi önkormányzati támogatásokkal minden évben élnek. Most a 

szarvasmarhák mesterséges megtermékenyítésének költségeire pályáztak, és a maximális 16 

ezer dináros támogatást kapták meg. 

 

Jövőre több pénzből gazdálkodhat Vajdaság 
2021. december 16. – Pannon RTV 

A jövő évi vajdasági költségvetés volt a Tartományi Képviselőház idei utolsó ülésének központi 

témája. A tervezett büdzsé 2022-re 88,4 milliárd dinár, ami 7,2 százalékos növekedés jelent az 

ideihez képest. Smiljka Jovanović tartományi pénzügyi titkár szerint a büdzsé nagy hangsúlyt 

fektet a fejlesztésre. Az ellenzéki képviselők elsősorban a pénzügyi források elosztását 

kritizálták. Aleksandar Odžić, tartományi frakcióvezető-helyettes, Vajdasági Front: „Egy, évek 

óta ismétlődő helyzet van, mégpedig, hogy a nagybefektetések mindig valahogy alacsony 

szinten vannak, mégha az Alkotmány azt is látja elő, hogy azok Vajdaság Autonóm Tartomány 

büdzséjének kétharmadát kell, hogy kitegyék. Így ezek a 2022-re előlátott költségvetéssel 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g
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összesen 23,6 milliárd dinárt tesznek ki, ami a költségek 27 százaléka, és valójában 59 milliárd 

kellene, hogy legyen.” 

 

Adventi hangverseny 
2021. december 16. – Magyar Szó 

Koncertjükkel a fiatal zeneművészek karácsonyvárásunkat második alkalommal szépítették 

meg a Mária neve plébániatemplomban. 

„Ahogyan a hit Jézusról, a mi Istenünkről szól, hiszem, hogy a művészet is ugyanezt teszi a zene 

által” – mondta köszöntőjében Zsellér Attila esperesplébános. David Bertran, Jung Anna, 

Détári Apollónia, Bojana Vujić zeneművészek, az Újvidéki Művészeti Akadémia végzősei és 

növendékei, valamint a fuvolázó Sóti Klára színvonalas adventi hangversenyén G. Böhm, D. 

Buxtehude, J. Pachelbel, J. S. Bach és G. F. Händel zeneművei, valamint két Taizé-dal, a 

közönség számára ismert és kevésbé ismert dallamok csendültek fel. 

 
Beregszászi Olga most sem feledkezett meg a rászorulókról 
2021. december 16. – Kiszo.net 

Beregszászi Olga a Covid-járvány miatt sajnos második éve nem tud személyesen eljönni, hogy 

a Budapesten megtartott, Száz perc száz emberért jótékonysági koncert bevételét szétossza a 

rászorulóknak. Ám a Magyarországon élő beregszászi énekesnő sem tavaly, sem az idén nem 

feledkezett meg a szülővárosában élő rászorulókról, az adventi várakozás idején ismét száz 

szűkölködő embert és intézményeket segített pénzadománnyal és édességgel. Az énekesnőnek 

a hosszú évek alatt rengeteg támogatója lett, akik ugyanúgy szívügyüknek tartják a vidékünkön 

élők segítését, mint Olga. 

 

Olvasás hete Ungváron 
2021. december 16. – Karpat.in.ua 

Ukrajnában most van az olvasás hete, országszerte számos könyvbemutatót tartanak. 

Ungváron a megyei könyvtárban Szerhij Vozzsov Milliót érő álom című könyvét mutatták be, 

amely első sorban fiatalok érdeklődésére tarthat számot és a pénzügyi ismereteket hivatott 

népszerűsíteni. 

 

A tiszaújlaki kisiskolásoknak kedveskedtek a miskolci MCC-sek 
2021. december 16. – Karpat.in.ua 

A Tiszaújlaki 2. Számú Széchenyi István Középiskola alsós nebulói december 13-án 

meglepetés-ajándékcsomagokat kaptak Magyarországról. A Mathias Corvinus Collegium 

Fiatal Tehetség Programja (MCC FIT) már elérhető a Kárpát-medence 22 régiójában, többek 

között Beregszászban is. Az egyik legrégebbi magyarországi régióközpontja Miskolcon 

található. A 2015–16-os tanévben induló FIT-központ már az első karácsony alkalmából 

vállalkozott különböző karitatív tevékenységek folytatására. Első éven a helyi Vöröskereszt 
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hajléktalanszállójára vittek süteményeket, de a későbbiekben öntöttek gyertyát is, továbbá a 

felnőttek bevonásával véradási akciót is szerveztek. 

 

Gálavacsorával zárult a horvátországi mentorprogram 
2021. december 16. – Képes Újság 

A horvátországi mentorprogram záróünnepségére múlt csütörtökön az eszéki Hotel Osijek 

dísztermében került sor. A szakmai projekt célja a horvátországi magyar gazdaság erősítése 

volt. A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, szakmai partnerségben a 

Design Terminallal, Vajdaság és Erdély után idén Horvátországban is elindította a magyar 

vállalkozókat segítő mentorprogramját. 

 

Haraszti története képekben 
2021. december 16. – Képes Újság 

A fenti címmel nyílt kiállítás vasárnap délután a haraszti kultúrotthonban a Haraszti Ifjúsági 

Egyesület szervezésében. Nagy érdeklődés övezte a tárlatot, amelyen régi fényképek, használati 

tárgyak kiállításával idézték meg a múltbéli Harasztit. A Haraszti Ifjúsági Egyesület 2016-ban 

jött létre, azóta meghatározó szerepet tölt be a falu életében. Számos programot szervez, és 

nagy hangsúlyt fektet a jótékonykodásra is. 

  

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 16. – Kossuth Rádió 

 

A napokban Kárpátalján új kormányzót neveztek ki Viktor Mikita személyében, és új elnököt 

választottak a Megyei Tanács élére is, Volodimir Csubirkot. Mindkét politikus kárpátaljai 

származású, így jól ismerik a kárpátaljai politikai viszonyok sajátosságait - vélik a szakértők.  

 

December 20-tól a Romániába utazóknak is ki kell költeniük a más európai uniós országok 

által már bevezetett digitális járványügyi adatlapot. Az erről elfogadott szerdai sürgősségi 

rendeletet a román kormány az ünnepek közeledtével megnövekvő utasforgalommal és a vírus 

omikron variánsának gyors terjedésével indokolta. A remények szerint ez növeli a 

kontaktkutatás hatékonyságát.  
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https://kepesujsag.com/galavacsoraval-zarult-a-horvatorszagi-mentorprogram/
https://kepesujsag.com/haraszti-tortenete-kepekben/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-16_18-02-00&enddate=2021-12-16_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-12-16_18-02-00&enddate=2021-12-16_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. december 17. 

 

Érezhetően fellendült a székelyudvarhelyi városi könyvtár forgalma, megerősödött a 

könyvklub, könyvrajongó csoportok alakultak a városban - vélhetően a Könyv éve köré 

csoportosuló programok következtében. Számos változatos program zajlott az idei kulturális 

évben Székelyudvarhelyen -  mondta el a mai sajtótájékoztatón Pálfi Kinga alpolgármester és 

Szőcs Endre, a városi könyvtár igazgatója. A kultúra népszerűsítése nem ér véget a naptári 

évvel, 2022-ben a könyv helyét a muzsika veszi át, 2022 a Zene éve lesz. Erről Simon Tímea, a 

városi Művelődési Ház vezetője beszélt a sajtónak.  

 

„Minden, ami magyar” – ezzel a mottóval jött létre néhány évvel ezelőtt a temesvaros.ro honlap 

és az azonos nevű facebook-csoport. Az idei év elején teljesen megújult arculatú honlap 

működtetője az Integratio Alapítvány. A szerkesztők egy évzáró találkozón ismertették a 2021-

es év legfontosabb eseményeit, és oklevéllel tüntették ki a leglátogatottabb bejegyzések 

szereplőit. Az évzáró találkozón készült összeállításunk. 

 

Megtartotta jubileumi ünnepségét a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület, 

amely a Vajdaságban a második világháború után elsőként alakult meg - 75 évvel ezelőtt. Egy 

másik jubileumról is megemlékeztek: 100 éve alakult meg a Torontál vármegyei Magyar 

Közművelődési Egyesület, aminek kapcsán egy könyvbemutatót is tartottak.  

 

Turulszobrot avattak a napokban a délvidéki Hajdújáráson. Az alkotás a Keresztelő Szent János 

templom kertjébe került, oda, ahol a földben megtalálták. Az elásott turul története 

szövevényes volt, amit azonban utólag sikerült feltárni. A szobor hányattatott sorsáról és 

felállításáról a kezdeményezőt, Sövény Rudolfot, a Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati 

képviselőjét kérdeztük.  

 

A Maros megyei Küküllődombón - a helyi unitárius egyházközség kezdeményezésére - új 

ünnepváró közösségi mozgalom indult útjára december elején: a világító adventi kalendárium 

készítése. 

A Kis-Küküllő menti faluban - ahol több mint ötszáz magyar él - a jelentkező családok sorra 

díszítik fel ünnepi fénnyel házaik ablakát. 

A közösségi mozgalom szervezője Márkos-Mátyás Erzsébet Zita pedagógus, a küküllődombói 

unitárus lelkész felesége, aki elmondta: az Erdélyben újdonságnak számító ünnepváró szokást 

a magyarországi Solymárról indult kezdeményezés mintájára szeretnék meghonosítani.  

 


