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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Tízen részesültek Magyarság Háza-díjban 
2021. december 18. – MTI, Magyar Hírlap, kultra.hu, Székelyhon, Ma7, Körkép, Vajdaság Ma, 

Magyar Szó 

Tízen részesültek Magyarság Háza-díjban, amelyet első alkalommal adtak át szombaton 

Budapesten. Az intézmény fennállásának 10. évfordulója alkalmából alapított elismerést 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Csibi Krisztina, a Magyarság Háza 

igazgatója adta át a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) rendezett ünnepségen. "A 

díjazottak híven reprezentálják a külvilág felé az intézmény első tíz évét, amit a hagyomány és 

a modernitás kettősével, egymást inspiráló szimbiózisával jellemezhetünk" - hangsúlyozta 

köszöntőjében Csibi Krisztina. Az intézmény első tíz évét összegezve felidézte, hogy a minden 

magyar összetartozását jelképező Magyarság Háza 2011-ben a magyar kormány támogatásával 

jött létre, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. keretein belül, néhány éve pedig önálló nonprofit 

gazdasági társaságként működik, de az intézmény céljai azóta is változatlanok. Ezek között 

említette a Magyarország határain innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok 

megerősítését, a pozitív magyarságkép és az egymás iránti felelősségérzet kialakítását, a 

szülőföldön való boldogulás támogatását. "Amit a magyarság önmagának és a világnak 

mondhat, mindenekelőtt a kultúrájában mondhatja" - idézte köszöntőjében Csoóri Sándort 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A Magyarság Háza az elmúlt 

évtizedben kiemelkedő szerepet töltött be az összmagyarság kultúrájának ápolásában, épített 

és szellemi örökségének megőrzésében, a magyar identitás erősítésében - fogalmazott az 

államtitkár. 

 

Felavatták Benyovszky Móric köztéri szobrát Józsefvárosban 
2021. december 17. – MTI, Híradó, Magyar Szó, Hír TV 

Köztéri szobrot kapott Benyovszky Móric pénteken Józsefvárosban. A 18. századi magyar 

világutazó 280 éve született, 235 éve hunyt el, bronz portréjának avatása a Benyovszky-

emlékév záróeseménye volt. "Hazafi volt, akit a magyarok mellett a lengyelek és a szlovákok is 

magukénak vallanak. Nemcsak négy világrészt elérő kalandor volt, hanem katona, diplomata 

és földrajzi leíró is, akire méltán lehetünk büszkék. A szobor fontos a VIII. kerületnek, a 

fővárosnak és az egész magyar nemzetnek" - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a Benyovszky-emlékév fővédnöke a szoboravató 

ünnepségen. Az államtitkár kitért arra, hogy Benyovszky gróf élete, személyisége hatással volt 

a 19. századi közép-európai szabadságküzdelmekre. Potápi Árpád kiemelte, hogy az 

emlékévnek köszönhetően Benyovszky története ismét széles körben válhatott ismertté, és 

személye a mai fiatalok elé is példaként állítható. "Az emlékév nem kizárólag az anyaországi 

magyarokat, hanem a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő honfitársainkat is 

megszólította. Közép-Európa első köztári szobrát állítjuk most fel" - fűzte hozzá az államtitkár. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20211218-tizen-reszesultek-magyarsag-haza-dijban
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/12/17/felavattak-benyovszky-moric-kozteri-szobrat-jozsefvarosban
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Együttélési modellt alkotnának: etnikai összefogást szorgalmaz a kolozsvári 

Román–Magyar Fórum 
2021. december 17. – Krónika 

A nacionalizmus korszaka nem ért véget, sőt a visszarendeződés veszélye fenyeget – 

figyelmeztet kiáltványában a Román–Magyar Fórum. A Kolozsváron, román és magyar 

nemzetiségű alapítótagok által bejegyzett civil szervezet célja, hogy közös projektek révén 

román–magyar együttműködési modellt dolgozzon ki. Györke Zoltán, az egyesület elnöke, volt 

Kolozs megyei alprefektus a Krónikának elmondta, a civil szervezetet egy éve jegyezték be a 

törvényszéken. Mint fogalmazott, több hónapos munka után most jutottak el abba a fázisba, 

hogy vannak projektjeik, ezért úgy döntöttek, kiállnak a nyilvánosság elé, és új tagokat 

próbálnak toborozni a jelenleg háromtagú, Györke Zoltán elnök, Cristian D. Ivaneș és Dragoș 

Sdrobiș alelnökök alkotta egyesületbe. „Nagyon reméljük, hogy jól fogják fogadni, és végre 

tudjuk hajtani a projektjeinket, sőt újakat is indíthatunk” – fogalmazott Györke Zoltán. 

 

„Nemcsak falakat teremtettünk, hanem közösséget” – Átadták a Bocskai-díjakat 

a Sapientia egyetemen 
2021. december 17. – Krónika, maszol.ro 

Ünnepi szenátusi ülés keretében adták át pénteken Kolozsváron a Bocskai-díjakat a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (EMTE). A felsőoktatási intézmény rangos kitüntetését 

dr. Trócsányi László európai parlamenti képviselő, volt magyar igazságügyi miniszter, illetve 

dr. Dávid László szenátusi elnök, a Sapientia volt rektora vehette át. Ünnepi beszédében Tonk 

Márton rektor emlékeztetett, hogy az egyetem húszéves történetében nagy szerepet játszó két 

személyiség díjazásáról még 2019-ben határoztak, de a díjátadóra a járványhelyzet miatt csak 

most kerülhetett sor. Rendkívüli két év után rendhagyó körülmények közepette tartják meg a 

sokszor halasztott ünnepséget, mondta, arra utalva, hogy a nagyközönség – így a sajtó is – 

online követhette a díjátadót. 

 

Angyaljárás Böjte Csaba ferences szerzetes gyerekotthonaiban 
2021. december 17. – Krónika 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is az Angyaljárás magyarországi civil kezdeményezés teszi 

felejthetetlen élménnyé a karácsonyi ajándékbontást a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyerekei 

számára. Ez alkalommal is több mint ezren kapnak ajándékot a több erdélyi településen 

működő otthonokban – nyilatkozta a Híradó.hu-nak dr. Érsek Emese bíró, az Angyaljárás 

megálmodója, a program önkéntes koordinátora. A gyerekek levélben kérhetnek ajándékot az 

angyaltól, már novemberben megfogalmazzák három kívánságukat, a karácsonyi angyal pedig 

a háromból legalább egyet teljesít, de sokszor mind a hármat. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/egyuttelesi-modellt-alkotnanak-etnikai-egyuttmukodest-szolgalmaz-a-kolozsvari-romannmagyar-forum
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/egyuttelesi-modellt-alkotnanak-etnikai-egyuttmukodest-szolgalmaz-a-kolozsvari-romannmagyar-forum
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnemcsak-falakat-teremtettunk-hanem-egy-kozossegetr-n-atadtak-a-bocskai-dijakat-a-sapientia-egyetemen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnemcsak-falakat-teremtettunk-hanem-egy-kozossegetr-n-atadtak-a-bocskai-dijakat-a-sapientia-egyetemen
https://kronikaonline.ro/szines/angyaljaras-bojte-csaba-ferences-szerzetes-gyerekotthonaiban
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Péter Ferenc maradt az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke 
2021. december 17. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Péter Ferencet választották az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnökévé a pénteki 

tisztújító küldöttgyűlésen. A Maros megyei szervezet elnöke, valamint a Maros Megyei Tanács 

elnöke Vass Levente egészségügyi államtitkárral együtt pályázott a tisztségre. Péter Ferenc 

programismertetőjében azt mondta, a következő négy évben is az a cél, hogy az érdekvédelmi 

munka által hozzájáruljon a magyar közösség jövőjének pozitív alakulásához, növelje a 

magyarság biztonságérzetét a szülőföldjén és megfelelő körülményeket teremtsen ahhoz, hogy 

a fiatalok ne vándoroljanak el az országból. Célja a gazdaság fejlesztése, az identitást 

megerősítő, versenyképes oktatás támogatása, az RMDSZ országos programjában 

megfogalmazott, a családokat és az ifjúságot támogató intézkedések életbe ültetése, a helyi 

szervezetek megerősítése.  

 

Új művelődési ház épül Kalotaszentkirályon 
2021. december 17. – maszol.ro 

Új művelődési ház épül a Kolozs megyei Kalotaszentkirályon, a fejlesztési minisztérium 10 

millió lejt biztosít a beruházásra – jelentette be Cseke Attila szaktárcavezető. „Kalotaszeg új 

művelődési házat érdemel, ezért a hagyományainkat őrző közösséghez méltó beruházást 

indítunk” – nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési miniszter. Az épület illeszkedni fog a 

Kalotaszegre jellemző építkezési stílushoz, a művelődési ház emeletes és beépített tetőterű lesz, 

benne előadóteremmel, öltőzőkkel, ruhatárral, olvasó- és gyakorlóteremmel. A beruházás 

kivitelezésének ideje két év. 

 

Évértékelő gálán díjazták a falugazdákat Szatmárnémetiben 
2021. december 17. – maszol.ro 

A Szatmár megyei gazdálkodóknak, a térségben tevékenykedő falugazdászoknak és a 

munkájukat segítő intézményvezetőknek is köszönetet mondva első alkalommal szervezte meg 

az évértékelő gálát a Partiumi Falugazdász Hálózat. A Szatmárnémeti Északi Színház patinás 

épületében megtartott pénteki ünnepségen tizennégy kategóriában díjazták Szatmár megye 

legkiválóbb gazdálkodóit, továbbá a bőkezű búza-, zöldség- és gyümölcs-adományozóit is. 

 

A magyarlakta települések 82 millió lejt kaptak a kormány tartalékalapjából 
2021. december 17. – maszol.ro 

Több mint 1 milliárd lejt utal ki a tartalékalapból a kormány a fejlesztési minisztérium 

javaslatára, 3057 helyi és megyei önkormányzatnak. A magyarlakta települések 82 millió lejes 

finanszírozást kapnak – jelentette be Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter. „A 

magyarlakta települések számára is biztosítjuk az általuk kért finanszírozást annak érdekében, 

hogy a folyamatban lévő beruházások ne álljanak le, és minden önkormányzat fedezni tudja az 

év végéig a sürgős kiadásokat” – mondta a szaktárcavezető. A kormányhatározat értelmében 

összesen 23 megyei önkormányzat, 205 város és 59 municípium, illetve 2769 község részesül a 

támogatásban. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=66386
https://maszol.ro/belfold/Uj-muvelodesi-haz-epul-Kalotaszentkiralyon
https://maszol.ro/belfold/Evertekelo-galan-dijaztak-a-falugazdakat-Szatmarnemetiben
https://maszol.ro/belfold/A-magyarlakta-telepulesek-82-millio-lejt-kaptak-a-kormany-tartalekalapjabol
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„Túllépett rajtunk a forradalom” 
2021. december 17. – szekelyhon.ro 

„Nem gondoltunk arra, hogy még egy hete van Ceaușescunak. Alapos volt annak a gyanúja, 

hogy a Szekuritáté alakítja át rendszerellenes tüntetéssé a Tőkés László melletti kiállást, hogy 

aztán erre hivatkozva lecsaphasson ránk” – emlékszik vissza a romániai rendszerváltás 

hajnalára Gazda Árpád, akit 32 évvel ezelőtt, december 17-én egyetemistaként vettek őrizetbe 

Temesváron. 

 

A karácsonyi szentmisét már a felújított kolozsvári Szent Mihály-templomban 

tartják 
2021. december 18. – maszol.ro 

Karácsony szentestéjén már a felújított kolozsvári Szent Mihály-templomban tartják a 

szentmisét, jelentette be pénteken László Attila főesperes-plébános a romkat.ro portál szerint. 

Mint a templom tornyának felújításáról készült videónkban is elhangzott, a helyreállítási 

munkálatokat előre nem látott bonyodalmak miatt nem sikerült az előre tervezett időpontra, 

november végéig befejezni, ennek ellenére karácsony este 10 órától, és Szent Karácsony napján 

reggel 8-tól és 11-től már a megújult térben tartják az ünnepi szentmisét. A romkat.ro portál 

beszámolója szerint a templomba már visszahelyezték a padokat, a szenteltvíztartókat, a 

stallumokat, a szószéket, zajlik a főoltár, a sekrestye bútorzatának és a gyóntatószékeknek a 

tisztítása, illetve az orgona hangolása. A munkálatokat a szakemberek mellett önkéntesek is 

segítik. A felújítás még nem zárult le, karácsony után így várhatóan csak vasárnaponként 

tartanak majd szentmisét a Szent Mihály-templomban, hétköznapokon továbbra is a piarista 

templomban gyűlhet össze a közösség. 

 

„Nem lehet a választói akarattal szemben politizálni” – A 80 éves Kincses Előd 

jogász az örök ellenzékiségről 
2021. december 18. – Krónika 

Előbb 1990 tavaszán a szélsőséges Vatra Românească akadályozta meg, hogy bejusson a 

bukaresti törvényhozásba, utána az RMDSZ vezetői tettek róla, hogy ez biztosan ne sikerüljön. 

Ennek ellenére Kincses Előd ügyvédnek nem a saját kudarcai fájnak a leginkább, hanem a 

magyar közösséget érintő igazságtalanságok: mint például a törvény kicselezése a 

marosvásárhelyi orvosi egyetem esetében, vagy Fodor Imre volt polgármester 2000-ben 

történt cserbenhagyása, és ezzel együtt a marosvásárhelyi elöljárói szék húsz évre történt 

átengedése. Élsportolóként Kincses Előd már fiatalon megtanult egy-egy vereség után talpra 

meg az élre állni. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/btullepett-rajtunk-a-forradalomr
https://maszol.ro/belfold/A-karacsonyi-szentmiset-mar-a-felujitott-kolozsvari-Szent-Mihaly-templomban-tartjak
https://maszol.ro/belfold/A-karacsonyi-szentmiset-mar-a-felujitott-kolozsvari-Szent-Mihaly-templomban-tartjak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnem-lehet-a-valasztoi-akarattal-szemben-politizalnir-n-a-80-eves-kincses-elod-jogasz-az-orok-ellenzekisegrol-a-vesztes-de-kot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnem-lehet-a-valasztoi-akarattal-szemben-politizalnir-n-a-80-eves-kincses-elod-jogasz-az-orok-ellenzekisegrol-a-vesztes-de-kot
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Iohannis a nemzeti kisebbségek napján: az etnikai sokszínűség döntő hatással 

volt társadalmunk fejlődésére 
2021. december 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok jelentősen hozzájárulnak társadalmunk 

kohéziójához – üzeni Klaus Iohannis államfő a romániai nemzeti kisebbségek napja 

alkalmából, hozzátéve, csak együtt építhetünk egy olyan modern, az alapvető európai 

értékeken alapuló Romániát, ahol nincs helye a rasszizmusnak, az idegengyűlöletnek és az 

intoleranciának. 

 

Pozitív magyarságkép: két romániai magyar is megkapta a Magyarság Háza-díjat 
2021. december 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

Tízen – közöttük Fazakas Szabolcs székelyudvarhelyi rendező és Petrás Mária csángó 

keramikusművész – részesültek Magyarság Háza-díjban, amelyet első alkalommal adtak át 

szombaton Budapesten. Az intézmény fennállásának 10. évfordulója alkalmából alapított 

elismerést Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Csibi Krisztina, a 

Magyarság Háza igazgatója adta át a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) rendezett 

ünnepségen. „A díjazottak híven reprezentálják a külvilág felé az intézmény első tíz évét, amit 

a hagyomány és a modernitás kettősével, egymást inspiráló szimbiózisával jellemezhetünk” – 

hangsúlyozta köszöntőjében Csibi Krisztina. 

 

375 éves a zilahi magyar református oktatás – istentisztelettel emlékeztek 
2021. december 18. – maszol.ro 

Jelképavató és hálaadó istentiszteleten emlékeztek meg a zilahi Református Wesselényi 

Kollégium újraindulásának 30., és a zilahi magyar református oktatás 375. esztendejére péntek 

délelőtt a Zilah-Belvárosi Református templomban. A jeles eseményen Ft. Csűry István, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, kiemelve Isten 

kegyelmének erejét, és azt a gazdag, immár 375 esztendős múltat, amivel kevesen 

büszkélkedhetnek. A környéken nagyon sokan viselték és viselik a szívükön az iskola sorsát, 

ezért ennek az iskolának nemcsak múltja, hanem jövője is lesz, még akkor is, ha néha 

akadályokba ütközik, mondta a püspök, hozzátéve, hogy ahol oly sok fiatal van, mint a 

református kollégiumban, megcsillan Isten dicsősége. A nehéz időkben pedig fel kell állni, 

holnapot építeni, megszilárdulni, és erőssé lenni, fogalmazott Ft. Csűry István. 

 

Sándor Krisztina: a magyarság sorsa, itteni jövője csak szerves egészként 

képzelhető el 
2021. december 18. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) a kezdetektől fontos szerepet vállalt nemcsak az 

egyszerűsített honosításban, hanem a magyarországi választásokon való részvétel 

elősegítésében, a levélszavazatok továbbításában is. Sándor Krisztina ügyvezető elnökkel a 
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https://kronikaonline.ro/belfold/iohannis-a-nemzeti-kisebbsegek-napjan-az-etnikai-sokszinuseg-donto-hatassal-volt-tarsadalmunk-fejlodesere
https://kronikaonline.ro/belfold/iohannis-a-nemzeti-kisebbsegek-napjan-az-etnikai-sokszinuseg-donto-hatassal-volt-tarsadalmunk-fejlodesere
https://kronikaonline.ro/kulfold/pozitiv-magyarsagkep-ket-romaniai-magyar-is-megkapta-a-magyarsag-haza-dijat
https://maszol.ro/belfold/375-eves-a-zilahi-magyar-reformatus-oktatas-istentisztelettel-emlekeztek
https://szekelyhon.ro/vilag/sandor-krisztina-a-magyarsag-sorsa-itteni-jovoje-csak-szerves-egeszkent-kepzelheto-el
https://szekelyhon.ro/vilag/sandor-krisztina-a-magyarsag-sorsa-itteni-jovoje-csak-szerves-egeszkent-kepzelheto-el
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külhoni magyar állampolgárokat érintő választási tudnivalókról, a honosítás tíz évének 

tapasztalatairól beszélgettek. 

 

Múzeum létesül Bény központjában 
2021. december 17. – ma7.sk  

Egy régi parasztházat sikerült a helyi Csemadoknak megvásárolnia erre a célra, melyet éjt 

nappallá téve újítanak fel. Rengeteg tárgy összegyűlt, melyeknek helyet kell biztosítani. Koczka 

Katalin a Csemadok nevében elmondja, tavaly pályázott a szervezet a Bethlen Gábor Alaphoz 

ingatlanvásárlásra. Megkapták rá az ötmillió forintot, azóta nagy erővel újítják fel, hogy a 

tavaszi átadóra elkészüljön. Erre az épületre már régóta fájt a szívem. A falut egyre több turista 

keresi fel, nekik szeretnénk megmutatni a templomkert látnivalói mellett a múltunkat is. A falu 

tulajdonában lévő, a Csemadok által működtetett kézművesházat is sokan látogatják, de oda 

nehéz autóbuszokkal a beállás. Ez az újonnan megvásárolt épület viszont a falu közepén 

található, szinte a templomkertre néz, előtte nagy parkolóval” – sorolja Katalin. 

 

Csehszlovákiai magyarok az 1950-es határmezsgyén 
2021. december 17. – Új Szó  

Nemrég jelent meg Gyurgyík László demográfus és egyetemi oktató legújabb könyve „Szlovákia 

lakosságának községsoros nemzetiségi és felekezeti összetétele az 1950. évi népszámlálás 

adatai alapján” címmel. A Fórum Kisebbbségkutató Intézet által gondozott kiadvány 

hiánypótló jellegű, ezek az adatok eddig gyakorlatilag hozzáférhetetlenek voltak a 

nagyközönség, illetve a kutatók számára is. Szerintem ezt mindenképpen tudniuk kellett – 

vagyis hogy az adatok azt fejezik ki, voltaképpen mennyien merik bevallani, hogy az adott 

kisebbséghez tartoznak. Ha nem is mindjárt közvetlenül a cenzus után, de az 1960-as években 

a Demografie című folyóiratban az 50-es és 60-as évek meghatározó demográfusai már írtak 

arról, hogy nem reálisak az 1950-es nemzetiségi adatok. Tehát tudtak róla. Ha bármilyen 

összevetést csinál az ember, akkor egyértelmű a különbség. 1961-ben már mintegy 166 ezerrel 

több magyar élt Csehszlovákiában 1950-hez képest, amit mondjuk termékenységi mutatókkal 

aligha lehetett volna megmagyarázni. - mondta Gyurgyík.  

 

Korčok: Szlovákia jóban van a szomszédokkal! 
2021. december 17. – Új Szó  

Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter megjegyezte, hogy az elmúlt évben a magyar - szlovák 

kapcsolatok témája keltette a legnagyobb visszhangot. Elmondása szerint normális államközi 

kommunikáció folyt olyan kérdésekről, amelyeket sokáig kerültek. "Számos általunk felvetett 

kérdésben jelentős előrelépést értünk el, nem utolsósorban azért, mert a magyar fél nagyon 

gyorsan reagált" - jelentette ki annak apropóján, hogy Magyarország visszavonta a Közép-

szlovákiai Energetikára (SSE) vonatkozó felvásárlási szándékát. Más ügyekben továbbra is 

intenzíven kommunikálnak az érintett felek, Szlovákia még sok kérdésre választ vár. Korčok 

példaként az oktatási, kulturális támogatásokat, illetve a vállalkozók megsegítését említette. 
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A kórházreformról orvosszemmel az Új Szó-stúdióban 
2021. december 18. – Új Szó  

A parlament a héten zöld utat adott a kórházreformnak, amely az elmúlt két évtized legnagyobb 

léptékű változását hozhatja az egészségügyben. Mit gondolnak az egészségügyi rendszer 

tervezett átalakításáról maguk az orvosok, erről kérdeztünk az Új Szó közéleti műsorában két 

elismert szakembert. Az Új Szó-stúdióban doktor Viliam Novotný, a kassai Louis Pasteur 

Egyetemi Kórház neurológusa, egészségpolitikus arról beszélt, a hazai egészségügy nagyon sok 

problémával küzd. Ezek közül azt emelte ki, hogy nincsenek pontosan meghatározott ún. 

betegutak. Doktor Czakó László egyetemi docens, a Comenius Egyetem Főrévi Egyetemi 

Kórházának a tanszékvezető főorvosa a műsorban elmondta, a kórházreform a Nyugat-

Európában jól működő ellátórendszerek mintájára szeretné átalakítani a szlovákiai 

intézményeket. „A kórházakat megpróbáljuk olyan szakintézményi kategóriákba osztani, 

amelyekben a legegyszerűbbektől a legösszetettebbekig különböző típusú betegségeket tudnak 

ellátni” – mondta Czakó azzal, hogy a reform keretében öt kategóriába sorolják majd az 

intézményeket. 

 

Új élet költözhet az öreg iskolába 
2021. december 18. – ma7.sk  

Közösségi házzá alakulhat Felsőszeliben a helyiek által csak öreg iskolaként emlegetett épület, 

amelyet a katolikus egyház a Galánta és Vidéke Társulás gondnoksága alá helyezett. A katolikus 

templom közelében álló hosszú, régi épület, az öreg iskola és udvara nyaranta vidám 

gyermekkacajtól hangos. Egy évtizede már, hogy itt tartja nyári táborát a Galánta és Vidéke 

Társulás. De ebben az épületben próbál a felsőszeli Mátyus néptánccsoport, és a cserkészek 

raktára is itt található. Ma is a közösséget és a kultúrát szolgálja a szebb napokat is megélt 

hajlék, de a falakra, a tetőre és az udvarra is alaposan ráfér már a felújítás. 

 

Magyar Örökség-díjat kapott Kövesdi Károly 
2021. december 18. – ma7.sk, felvidek.ma   

Magyar Örökség-díjat vehetett át 2021. december 18-án Budapesten Kövesdi Károly, a 

Magyar7 hetilap korábbi vezető szerkesztője, jelenlegi főmunkatársa. Ezúttal hét Magyar 

Örökség-díjat adtak át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Kollégánk, Kövesdi 

Károly közírói szolgálata révén került be a díjazottak nevét őrző, ún. Aranykönyvbe, 

„Magyarország Láthatatlan Szellemi Múzeumába”. A díjazottat Duray Miklós méltatta, a 

laudációt Molnár Imre történész olvasta fel. A méltatás szerint Kövesdi Károly évtizedek óta 

építi életművét, szellemi, gondolati, gondolkodásmódi művét, amit 2020-ban Európa-

éremmel ismertek el, elhelyezve gondolatvilágát, szemléletét térségünk, Kelet Közép-Európa 

hagyományos, zsidó-kereszt/ty/ény, nemzetileg elkötelezett és a térségünkben élők sorsa iránt 

gondot viselő szellemiség rétegsorában. 
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Magyar, cigány és szlovák hagyományok egy könyvben 
2021. december 19. – Új Szó  

Az alapiskola tanulói a helyi és környékbeli adventi, karácsonyi népszokásokat gyűjtötték össze 

könyvbe, a régió jellegzetes ételeinek receptjeit, ételfotóit az iskolában állították ki paneleken. 

A projekt az oktatási tárca támogatásával valósult meg. A tallósi alapiskola a nemzetiségi 

iskolák számára az oktatásügyi minisztérium által kiírt regionális és multikulturális nevelési 

programba bekapcsolódva 1400 euró támogatást nyert, amelyet több kisebb program 

megvalósítására, illetve az azokat összefoglaló album készítésére használt fel. Horváth Anitától, 

az iskola igazgatójától megtudtuk, a projekt központi témája az adventi népszokások, 

hiedelmek, hagyományok gyűjtése, összefoglalása volt. „A felső tagozat több évfolyama 

bekapcsolódott, az összegyűjtött anyagot két könyvben foglaltuk össze. Másfél hónapon 

keresztül foglalkoztunk három nemzet népszokásaival az iskolában: a magyarok, a cigányok és 

a szlovákok adventhez kapcsolódó szokásaival. 

 

Aranyvasárnap ünnepi fényjátékkal és lélekemelő dallamokkal a komáromi 

Klapka téren 
2021. december 19. – ma7.sk  

Miután Komárom városvezetése a facebookos oldalán különleges karácsonyi fényekkel és 

dallamokkal párosuló, lélektápláló közös pillanatokat ígért az aranyvasárnapi belvárosi sétát 

tevő családoknak, ma délután benépesült a fényárban úszó Klapka tér. Némi műszaki malőr 

után a negyedik gyertya is meggyulladt a város adventi koszorúján. A színpompás ünnepi 

fényjáték „feltette a koronát“ az idén egyébként is nagyon szép belvárosi díszítésre. Süll Kinga, 

a Ringató felvidéki nagyasszonya zenés-dalos villámcsődülettel, Korpás Éva Külhoni 

Magyarság-díjas népdalénekes pedig témábavágó dalokkal járult hozzá az ünnepi hangulathoz. 

 

Zenta: Karácsonyi kavalkád a Fő téren 

2021. december 20. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

December 19-e és 23-a között, öt napon át várja a látogatókat a Karácsonyi kavalkád elnevezésű 

ünnepi vásár. A kézműves sátrak mellett koncertek és érdekes programok szórakoztatják a 

nézelődőket. A feldíszített városközpontban a rendezvény egészen december 23-áig, 

csütörtökig mindennap 17 és 21 óra között betlehemi játékokkal, zenekarokkal, vásáros 

sátrakkal, cukrászok, vendéglősök által kínált édességekkel, kürtőskaláccsal, forralt borral 

kínálja a vendégeket. A park körüli utcákat lovaskocsival is bejárhatják a látogatók. 

 

Néptáncfesztivál karácsonyi hangulatban 
2021. december 20. – Magyar Szó 

Népzene, néptánc, kézműves foglalkozás és kirakodóvásár jellemezte a vasárnap megtartott 

hagyományos bánáti Ricsaj Népművészeti Találkozót, amelyet idén is a törökbecsei Jókai Mór 
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Magyar Művelődési Egyesület szervezésében rendeztek meg a Törökbecse Községi Művelődési 

Ház épületében immár 17. alkalommal.  
 

Kézimunka-ajándékokkal kedveskedtek 
2021. december 19. – Magyar Szó 

Több évre visszamenőleg a karácsonyi és újévi ünnepek közeledtével a Szenttamási 

Kézimunka-kedvelők Egyesületének képviselői ellátogatnak a Gyöngy, a fejlődésben elmaradt 

személyek egyesületének székházába. Az ügyes kezű asszonyok az idén sem érkeztek üres 

kézzel. Füstös Erzsébet, a kézimunkázók vezetője elmondta, hogy ezúttal is szívélyes 

fogadtatásban volt részük, a felhasználók és a nevelők pedig nagyon megörültek a sok kis 

apróságnak: 

 
Anyaországi támogatásból megújult a KMDFKSZ irodája 
2021. december 19. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének (KMDFKSZ) az ungvári egyetem 

közelében, a diákszállótól nem messze van az irodája, ahol rendszeresen összegyűlnek az 

elnökség tagjai, hogy tervezzenek és részletesen megvitassák az előttük álló feladatokat. Annak 

ellenére, hogy az alig 18 négyzetméteres terem egy sajátos ötletbörze helyszíne volt, ahol a 

kulturális, tudományos és szórakoztató programok tervezetei megfogalmazódtak, majd 

gyakran az előkészületi munkák is zajlottak, egy elavult bútorokkal túlzsúfolt, rideg helyiség 

volt. 

 

Művészek közös tárlata nyílt a Munkácsy Mihály Magyar Ház kiállítótermében 
2021. december 19. – Kárpátalja 

A Kárpátok Művészetéért és Kultúrájáért Egyesület tagjainak és barátainak alkotásaiból nyílt 

kiállítás december 18-án Munkácson. A Munkácsy Mihály Magyar Ház tetőtéri 

kiállítótermében bemutatott művek tükrözik az alkotókra jellemző stílusjegyek sokrétűségét, 

amely tökéletes párhuzamban áll vidékünk sokszínűségével. A magyar kormány támogatásából 

felújított, Munkács központjában álló történelmi épületben mintegy napra pontosan egy éve 

nyílt hasonló képzőművészeti kiállítás, mely az első rendezvény volt az újra egykori fényében 

tündöklő épületben. 

 

 

Díjazták Kárpátalja kedvenc pedagógusait 
2021. december 19. – Kárpátalja.ma 

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány 2021-ben is lehetőséget biztosított a tanulók 

számára, hogy szavazzanak kedvenc pedagógusukra. Az online szavazást november elején 

indította. A gyerekek egy hónapon át nevezhették be a számukra legkedvesebb óvónőt, tanítót 

és tanárt.  A szavazás lezártaután, azaz december 6-án a következő az eredmények születtek. 
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Magyarság Háza-díjban részesült Ivaskovics József 
2021. december 19. – MTI, Kiszo.net, Magyar Hirlap, Profitline.hu 

Tízen részesültek Magyarság Háza-díjban, amelyet első alkalommal adtak át szombaton 

Budapesten – tájékoztatott az MTI. Az intézmény fennállásának 10. évfordulója alkalmából 

alapított elismerést Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Csibi Krisztina, 

a Magyarság Háza igazgatója adta át a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) rendezett 

ünnepségen. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 17. – Kossuth Rádió 

 

Ne érje hátrányos megkülönböztetés Ukrajnában azokat az embereket, akik több 

állampolgársággal is rendelkeznek, mondja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

alelnöke, Barta József. Az, hogy Ukrajna elnökének, Vologyimir Zelenszkijnek a 

kezdeményezése rendezné a kettős és többes állampolgárság kérdését, az nagyon is időszerű, 

ugyanakkor nem szabad hagyni, hogy ez radikális jogvesztéssel járjon, mint például a 

közügyektől való eltiltás, illetve a közéletből való kizárás - mondja Barta József, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség alelnöke. 

 

A román államfő kihirdette azt az RMDSz által kezdeményezett törvényt, amely lehetővé teszi 

a kisebb romániai régiók felzárkóztatását, fejlesztését. Így került, immár jogszabályban is 

Hargita - Kovászna vagy Ér-mellék - Berettyó térsége egy fejlesztési kisrégióba, és  ezáltal 

megoldást lehet találni a helyi, sajátos problémákra és közösen pályázni  európai uniós 

forrásokra. 

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Bocskai-díjával tüntették ki ma Kolozsváron 

Trócsányi László volt magyarországi igazságügyi minisztert, európai parlamenti képviselőt és 

Dávid Lászlót, az egyetem volt rektorát, az egyetemi szenátus jelenlegi elnökét.  

 

Három különböző helyszínen kezdték meg az idei tanévet az aradi Csiky Gergely Főgimnázium 

diákjai, mert nem fejeződött be időben az épület felújítása. A munkálatokat az intézmény 

fenntartója, az önkormányzat rendelte el, az iskola csak elszenvedője a körülményeknek. Hogy 
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mikor térhetnek vissza a gyerekek az iskolájukba –erről is kérdezte Pataky Lehel Zsolt Spier 

Tünde iskolaigazgatót. 

 

A pozsonyi kifli eredete ugyan olyan vitatott, mind Unios védettsége 2009-ben. A Pozsony 

magyar emlékeit kutató és őrző Pozsonyi Kifli polgári társulás hosszú kutatómunkát követően 

megjelentette a névadó diós és mákos péksütemény mintegy 400 éves történetét napjainkig, 

amikor is már uniós védettséget élvez a pozsonyi kifli. A kötetben korabeli dokumentumok, 

szakácskönyvek receptjei is megtalálhatók. 

 

A monarchiás pozsonyi kifli után, stílusosan, jöjjön egy kifejezetten monarchiás műfaj, az 

operett. A csíki Játékszín a Csárdáskirálynővel búcsúztatja az óévet. Helyi, mai és 

problémaközpontú - mondja az előadás rendezője. Oláh-Gál Elvira összeállítása még a 

próbákon készült.   

 

Közép-Bácskában, Kúlán, a 18 ezer lelket számláló városban az utolsó népszámlálási adatok 

szerint mintegy 2.700 magyar él, akik méltán büszkék  az 1867-ban alapított Népkörre, 

melynek részeként az idén 125 éves Iparos Dalárda is működik. De nincs Népkör, és Dalárda, 

ha nincs ember, aki szervezné a közösségi életet.   Ez Kúlán Valka Károly, a járás 

alpolgármestere. 

 

Öt kontinens  

2021. december 18. – Duna World 

 

Orly magyar múzeum Kaliforniában 

Magyar ékszerdoboz – talán így lehetne nevezni a kaliforniai Berkeleyben két éve megnyitott 

magyar múzeumot. Az Örly testvérpár egykori családi fészke most a magyar kultúra otthona. 

Elvira és Ilona szülei bár Amerikában születtek, mégis arra nevelték lányaikat, hogy soha ne 

felejtsék el magyarságukat. És ők mindent meg is tesznek ezért. 

 

A magyar közösség „előkarácsonya” Ausztráliában 

Míg itt az anyaországban a dermesztő hideg adventben készülődünk a Karácsonyra, addig az 

ausztráliai Gold Coaston élő magyarok a nyári szünetet megkezdve, 32 fokos melegben gyűltek 

össze a Magyar Házban megidézve az ünnepi hagyományokat. Hó helyett szikrázó napsütés, 

fenyők helyett pálmafák, rénszarvas helyett kutya vontatta Mikulás szán – de az öröm, az 

együttlét feledtette a különbségeket. 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-12-18-i-adas-3/
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Magyar hölgy Velencében 

Most következő történetünk főhőse Keller Ági, mindössze 11 éves volt, mikor Velence utcáin 

sétálva elhatározta, hogy egyszer majd Olaszország lesz a második otthona. 

Bátorság, alázat és eltökéltség kellett ahhoz, hogy álmát 6 évvel ezelőtt megvalósítsa. És persze 

szűnni nem akaró kreativitása, hiszen mérnöki végzettsége mellett, üveggyöngyöket készít, 

blogot ír, és turistákat vezet Velencében. 

 

Kiss János, festő 

Számítógéptől a festőecsetig – Nagykövesdtől Németországig. Az Erfurtban informatikusként 

dolgozó fiatalember szabadidejében a billentyű helyett ecsetet ragad és érzéseit, gondolatait a 

vásznon valósítja meg. A Felvidékről származó Kiss János alig három éve fest és  máris 

kiállítása nyílt szülőföldjén. De nemcsak magányos alkotóként tevékenykedik, hanem a 

németországi magyar közösség aktív tagjaként is. 

 

Angliai advent - Guilfordi Magyar Iskola 

Habár a brexit hivatalosan elválasztotta Nagy-Britanniát Európától, a hazaszeretet mindig is 

határtalan marad. Ezt vallják az angliai Guilfordban élő magyar közösség tagjai, akik a 

gyerekeknek szóló programok mellett – a korlátozások feloldása után -  a szülők felé is 

sikeresen nyitottak az idei esztendőben. Az érdeklődés is azt bizonyítja, hogy nem hiábavaló a 

sok munka a magyar közösségért.   

 

Ünnepi előkészület Torontóban 

Reggel üres tanterem, este karácsonyi táncház a Kodály Néptáncegyüttessel. Idén bizony a 

Mikulásnak igazodnia kellett a járványhelyzethez Torontóban, ezért kétszer is ellátogatott a 

torontói Szent Erzsébet Katolikus Templomba. A rendhagyó találkozásokat a gyerekek és a 

Mikulás számára is az együttlét, a készülődés, a közös tánc öröme hatotta át. 

 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. december 19. – M1 

 

Magyar megmaradás szórványban – besztercei óvoda – iskolafelújítási program   

Az anyaország a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program révén nyújtott segítséget a 

Besztercén szórványban élő magyar közösségnek is. A nemrég átadott oktatási központot máris 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-12-19-i-adas/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. december 20. 

 

belakták a gyerekek. Décsei Attila alprefektus, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke azt 

vallja: a megmaradás egyik legfontosabb feltétele a magyar oktatás. 

 

Karácsonyi készülődés Harasztiban 

A szlavóniai Haraszti egy apró, de gazdag múlttal rendelkező falu Eszék közelében. A 

hagyomány szerint Haraszti magyarjai a Honfoglalás idején telepedtek itt le, és őrizték meg 

magyarságukat évszázadokon át. Ennek emlékét és a magyarság hagyományait őrzi a Botond 

vezér nevét viselő tájház is, amely a régi magyar életet mutatja be az idelátogatónak. 

 

A felújított sepsiszentkirályi unitárius templom   

A magyar kormány által alig hat esztendeje elindított Rómer Flóris Terv segítségével egyre több 

műemléképület kapja vissza régi fényét. A külhoni magyar vonatkozású épített kulturális 

örökség értékeinek feltárása, megismerése, tudományos igényű kutatása, dokumentálása és 

felújítása immár az egész Kárpát-medencében látható jeleket mutat. Legutóbb a 

sepsiszentkirályi unitáriusok vehették birtokba a megszépült Isten házát. 

 

Kiss Tamara repülőmodellező   

Csíkszereda -Vasas Femina mérkőzés a csíkszeredai Erőss Zsolt aréna melletti műfüves pályán. 

A pálya közepén a székelykeresztúri Kiss Tamara játékvezető, aki most másodéves egyetemista 

a kolozsvári Babes Bolyai Egyetem sport és testnevelő szakán. Hat éve szerzett labdarúgó 

játékvezetői képesítést. A mérkőzés után Tamara elmeséli édesapjának a meccsen történteket, 

majd együtt készülnek a következő megmérettetésre, ami már a repülőmodellezésről, 

röptetésről szól. Édesapjának köszönhetően ugyanis, Tamara ebben a sportágban is 

kiemelkedő. 

 

Térkép 

2021. december 18. – Duna  

 

Jótékonysági akciók a nehéz sorsúaknak Felvidéken 

Szokásos adventi gyűjtést hirdetett a Baptista Szeretetszolgálat felvidéki cipősdoboz 

akciójának jószolgálati nagykövete, Bálint Stefánia. Neve sokak számára cseng ismerősen a 

Bodrogközben, vannak, akik egyszerűen csak Dobozoslányként emlegetik. Évek óta folytatja 

jótékony misszióját, boldogabbá téve sok-sok nehéz sorsú család ünnepét. 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-12-18-i-adas/
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Linner-díj – elismerés orvosoknak Kárpátalján 

Kevesen tudják, hogy a múlt század fordulóján Beregszászon élt és dolgozott korának egyik 

leghíresebb sebésze, Linner Bertalan. Az elsők között volt Európában, aki szívműtétet hajtott 

végre. Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2017-ben róla elnevezett díjat alapított 

a tiszteletére, amelyet évről évre egy orvosnak és egy ápolónak ítélnek oda. 

 

A könyv éve Székelyudvarhelyen 

Megszólalnak a köztéri szobrok, titkos üzeneteket rejtenek a könyvek - játékkal zárja az évet 

Székelyudvarhely apraja és nagyja a városi könyvtár felhívására, amely rejtvényfejtés, virtuális 

városbejárás és helyismeret is egyben. Székelyudvarhelyen ugyanis Kétezerhuszonegy a könyv 

éve volt, amelyet számos rendezvénnyel ünnepeltek. 

 

Hiteles népviseletek oktatása Délvidéken 

Hagyományos, magyar népviseleteket tanulhat meg készíteni, aki részt vesz a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet tematikus varrótanfolyamán. Felmerült ugyanis az igény, hogy a 

helyi néptánccsoportok és énekegyüttesek az adott tájegységekre jellemző népi öltözékekben 

lépjenek színpadra. 

 

Jótékonysági disznótor Torockón 

Jótékonysági disznótort szerveztek Torockón. A rendezvény célja a helyi Kis Szent Teréz 

gyermekotthon megsegítése volt. Egy tordaszentlászlói baráti társaság az esemény szervezője, 

akik igyekeznek – nem csak ilyenkor, de évközben is támogatni a gyermekotthont. 

 

 

 


