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Nyomtatott és online sajtó 
 

 A Magyarság Háza elmúlt tíz évét bemutató kiállítás nyílt Budapesten 
2021. december 20. – MTI, Magyar Hírlap, kultúra.hu, Kisalföld, Vasárnap, Magyar Szó 

A Magyarság Háza utóbbi tíz évben folytatott tevékenységét, a magyarság kulturális örökségét 

mutatja be Az első tíz év című utazó kiállítás, amely először a budapesti Szent Máté Kulturális 

Központban látható hétfőtől. A Magyarság Háza az elmúlt tíz évben több ezer eseményt 

szervezett a Kárpát-medencében és a diaszpórában több mint kétezer előadó részvételével – 

idézte fel a kiállítás hétfői megnyitóján az intézmény igazgatója. Csibi Krisztina elmondása 

szerint rendezvényeik sokféle tematikát öleltek fel: a színházi, filmes és zenei programok és 

meseelőadások mellett kiemelte a Határtalanul! program rendhagyó óráit és a borsi Rákóczi-

kastélyban októberben megtartott négynapos fesztivált is. Tegnap adták át első alkalommal a 

Magyarság Háza-díjakat – emlékeztetett. Pánczél Károly országgyűlési képviselő (Fidesz), a 

Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke hangsúlyozta: csodálatos tíz év van a Magyarság 

Háza mögött. Mint felidézte, száz éve a trianoni döntés kötötte gúzsba a magyarságot, majd a 

kettős állampolgárságról szóló népszavazás okozott “lelki Trianont”, ezért köszönet jár 

azoknak, akik a nemzetegyesítés ügyét szolgálták, többek között a Magyarság Házának – 

fogalmazott. Elmondása szerint az elmúlt tíz évben sikerült kialakítani a nemzetpolitika 

intézményrendszerét: van a nemzetpolitikának miniszterelnök-helyettese, államtitkársága, 

működik a Nemzeti Összetartozás Fóruma, a Magyar Állandó Értekezlet és a Diaszpóra 

Tanács, de létrejött a Bethlen Gábor Alapkezelő szervezete és azon belül a Magyarság Háza is. 

 

Bővült az erdélyi digitális tudománytár, a Digitéka 
2021. december 20. – MTI, Krónika, Erdély Ma, kultúra.hu 

Repertóriumok, adatbázisok, szövegtárak, filmek és életút-interjúk is elérhetők már az erdélyi 

digitális tudománytárként működő honlapon, a Digiteka.ro-n. Emellett a már meglévő 

kategóriák is jelentős adatmennyiséggel gyarapodtak az elmúlt egy évben – közölték hétfőn a 

működtetők. A Digitékát 2018-ban indította az RMDSZ által alapított Iskola Alapítvány, 

valamint a Jakabffy Elemér Alapítvány és az MTA TK Kisebbségkutató Intézete az 1000 év 

Erdélyben 100 év Romániában elnevezésű program részeként.      Új kategóriát képez a 

periodikák tartalmi irodalomjegyzéke. Az idén felkerült a romániai magyar 

társadalomtörténeti irodalom bibliográfiája az 1947 és 2018 közötti időszakból, ebben a 

magyar nyelven megjelent, Romániára vonatkozó társadalomtörténeti cikkek 

irodalomjegyzéke böngészhető. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20211221-hazank-kulturalis-orokseget-es-a-magyarsag-haza-elmult-tiz-evet-bemutato-utazotarlat-nyilt-meg
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20211221-hazank-kulturalis-orokseget-es-a-magyarsag-haza-elmult-tiz-evet-bemutato-utazotarlat-nyilt-meg
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bovult-az-erdelyi-digitalis-tudomanytar-a-digiteka
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Ázsiai hordáknak nevezi a magyarokat egy PSD-s képviselő, az SZNT nyílt levelet 

írt a román külügyminiszternek  
2021. december 20. – transindex.ro 

Nyílt levélben kéri a Székely Nemzeti Tanács Bogdan Aurescutól, Románia 

külügyminiszterétől, hogy határolódjon el Radu Cristescu PSD-s képviselő magyarellenes 

kijelentéseitől. A Szatmár megyei képviselő december 9-én egy Facebook-posztban 

kommentálta az SZNT által kezdeményezett székely személyi kártya bevezetésének ötletét. 

Pontosabban az ötletet az RMDSZ-nek tulajdonítja, és azon háborog, hogy mi jöhet még ezek 

után, a külön székely hadsereg, és a határzár Románia szívében? A bejegyzésben többek közt 

így fogalmazott: "Ez a legutóbbi, románellenes gőgtől fűtött lépés megerősíti, hogy egy 

szakaszosan, jól kidolgozott tervről van szó, amelynek révén a hunok leszármazottai ismét 

elfoglalják Erdélyt, ezúttal nem a fegyveres hordák primitív ereje által, akik Ázsia vad 

térségeiből jöttek, hanem a megosztó, szeparatista és lényegében románellenes ál-európaiság 

pajzsának leple alatt."  

 

Hargita Megyéért Díjjal ismerték el Tamás József nyugalmazott püspök 

munkásságát 
2021. december 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A megyei önkormányzat rendkívüli tanácsülésen döntött arról, hogy ebben az évben Tamás 

József, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye nyugalmazott püspökének 

munkásságát ismeri el Hargita Megyéért Díjjal. A testület hétfőn szavazta meg és adta át a 

rangos elismerést a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium kollégiumának dísztermében. 

Borboly Csaba megyei tanácselnök az ünnepi alkalmon kiemelte: etnikai hovatartozástól, 

vallástól, politikai irányultságtól függetlenül egységesen jelölték a kitüntetésre a díjazott 

személyt, ami azt mutatja, hogy egy nemes cél érdekében sokan össze tudnak fogni, ez pedig a 

Tamás József iránti megbecsülés jele. 

 

Népszámlálás: Szlovákiában 5 449 270 lakos él 
2021. december 20. – Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma  

Szlovákia aktuális lakossága 5 449 270 fő. Az összlakosság 49 százaléka férfi, 51 százaléka nő. 

A 2021-es népszámlálás első eredményeit hétfőn hozták nyilvánosságra. Alexander Ballek, az 

SZK Statisztikai Hivatalának igazgatója azt ígérte, hogy év elején újabb eredményeket tesznek 

közzé. Ľudmila Ivančíková, a statisztikai hivatal demográfiai osztályának vezérigazgatója 

elmondta: a népszámlálás eredményei igazolták, hogy Szlovákia népessége elöregedőben van. 

A teljes lakosságot tekintve a gyermekkorúak (nulla és 14 év közöttiek) számaránya 16 %, a 

munkaképes korúaké (15-64 évesek) 67 %, az időseké (65 év felettiek) pedig 17 %. "A 2011-es 

adatokkal összehasonlítva jelentősen nőtt a 65 év feletti lakosok aránya minden megyében, a 

legszignifikánsabban Trencsén megyében" - fűzte hozzá Ivančíková. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=66409&azsiai_hordaknak_nevezi_a_magyarokat_egy_psds_kepviselo_az_sznt_nyilt_levelet_irt_a_roman_kulugyminiszternek
https://itthon.transindex.ro/?hir=66409&azsiai_hordaknak_nevezi_a_magyarokat_egy_psds_kepviselo_az_sznt_nyilt_levelet_irt_a_roman_kulugyminiszternek
https://maszol.ro/belfold/Hargita-Megyeert-Dijjal-ismertek-el-Tamas-Jozsef-nyugalmazott-puspok-munkassagat
https://maszol.ro/belfold/Hargita-Megyeert-Dijjal-ismertek-el-Tamas-Jozsef-nyugalmazott-puspok-munkassagat
https://ujszo.com/kozelet/rovidhir-a-nepszamlalas-elso-eredmenyei-alapjan-szlovakianak-5-449-270-lakosa-van
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Az állandó lakhellyel rendelkező lakosok 98,9 százaléka szlovák állampolgár. A legtöbb más 

állampolgárságú, de szlovák állandó lakhellyel rendelkező személy Pozsony megyében, a 

legkevesebb Trencsén megyében lakik. 

 

Újabb visszaemlékezőket rögzített a Fórum Kisebbségkutató Intézet 
2021. december 20. – ma7.sk  

Tovább folytatódik a Fórum Kisebbségkutató Intézet hosszútávú projektje, melyben 

diktafonra és kamerára rögzíti a Dél-szlovákiai visszaemlékezők életútját. A „Nem 

mindennapi beszélgetések” c. projekt célja, hogy hosszútávon archiválja az elmúlt évszázad 

eseményeihez kapcsolódó történeteket. 2021-ben Kőrös Zoltán, a projekt munkatársa közel 

harminc visszaemlékezővel készített mélyinterjút, amelyekből nyolc audiovizuális formában 

is felvételre került. Az interjúkból készült ízelítők a film.foruminst.sk oldalon tekinthetőek 

meg. A Fórum Kisebbségkutató Intézet hosszútávú céljai közé tartozik a szlovákiai magyarok 

kollektív emlékezetének gyűjtése, összegzése és archiválása. Az elmúlt évek alatt rögzített 

több ezer órányi beszélgetés az intézet székházában kutatható. 

 

Egyetlen párt alakult 2021-ben, több viszont megszűnt, például a Most-Híd és 

az MKP is 
2021. december 20. – ma7.sk  

2021-ben egyetlen politikai párt alakult, öt pártot pedig megszüntettek vagy megszűnt. Ami 

újonnan alakult, az a Szlovák Patrióták Pártja, két pártot megszüntettek: a Tolerancia és 

Együttélés Pártját és a Fiatalok Pártját. Megszűnt a NAJ - Függetlenség és Összefogás párt,  

valamint a Most-Híd és az MKP is, amelyekből a Szövetség párt alakult, tájékoztatott a 

Belügyminisztérium sajtóosztálya. A tárca tájékoztatása szerint jelenleg három politikai párt 

kíván Szlovákiában megalakulni. Ezek az Egészséges Szlovákiáért Mozgalom, az Alternatíva 

Szlovákiáért és a Roma Párt politikai szubjektumok. Az aláírásgyűjtésről szóló közleményüket 

már közzétették a belügyminisztérium honlapján. 

 

Várja a jelentkezőket a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának mentorprogramja 
2021. december 20. – felvidek.ma  

Új lendületet kapott a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának (SZMÍT) mentorprogramja. A 

szervezet várja mindazok jelentkezését, akik fejleszteni szeretnék az íráskészségüket.  „Az 

irodalom művelése tehetség és munka. Főleg munka. Egy kötet (és egy írás) megszületésének 

csak az első fázisa az ihletett eksztázis. A többi a szerkesztés, amiben segítséget nyújtunk. Itt a 

lehetőség, hogy fejlődj. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága ingyenes mentorálást kínál” – 

olvasható a SZMÍT honlapján. A képzés során a mentorált számára kijelölnek egy-egy 

elismert írót vagy költőt, aki onnan kezdve figyelemmel kíséri, megismeri, illetve véleményezi 

a pályakezdő irodalmi munkásságát. 
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https://ma7.sk/aktualis/ujabb-visszaemlekezoket-rogzitett-a-forum-kisebbsegkutato-intezet
https://ma7.sk/aktualis/egyetlen-part-alakult-2021-ben-tobb-viszont-megszunt-peldaul-a-most-hid-es-az-mkp
https://ma7.sk/aktualis/egyetlen-part-alakult-2021-ben-tobb-viszont-megszunt-peldaul-a-most-hid-es-az-mkp
https://felvidek.ma/2021/12/varja-a-jelentkezoket-a-szlovakiai-magyar-irok-tarsasaganak-mentorprogramja/
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Berényi: „el kell gondolkodni egy platformok nélküli Szövetségen” 
2021. december 20. – felvidek.ma  

Amennyiben a hosszas előkészítést nem számítjuk, akkor is immáron több mint két hónapja, 

hogy – az alkotók szándékai szerint legalábbis – új korszak kezdődött a felvidéki magyar 

érdekképviselet életében, amelyet végül Szövetség névre kereszteltek el. Név, logó, országos 

elnökség van, politikai brand, üzenet és ami a lényeg: a „test”, azaz a helyi szervezetek 

hiányoznak. Ez tükröződik is a politikai formáció népszerűségi mutatóiban, melyek jelenleg 

alulmaradnak a várakozásokon. Erről, s a Szövetségen belüli törésvonalakról, a jövőépítés 

lehetséges útjairól beszélt kendőzetlenül a Felvidék.ma portálnak Berényi József, a Szövetség 

MKP-platformjának elnöke. 

 
Népszerű adventi pályázat Óbecsén  
2021. december 20. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Hétfőn tartották meg a Bóbita Óbecsei Nagycsaládosok Egyesülete és a Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkör által szervezett adventi irodalmi- és képzőművészeti pályázat díjkiosztó műsorát az 

óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. A pályázatra, amelyet immár 17. alkalommal 

szerveztek meg, több mint 200 képzőművészeti alkotás, illetve 104 írás, fogalmazás, vers és 

novella érkezett be. 

 

Zenta: Karácsonyi kavalkád a Fő téren 
2021. december 20. – 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. 

A rendezvénysorozat nyitónapján 16 órától jótékonysági futást szervezett a Tiszavirág 

Kajakklub és a zentai Vöröskereszt. 

 

Harmincéves a KMPSZ 
2021. december 21. – Kiszo.net 

Megalakulásának 30. évfordulóját méltatta a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ). Az ünnepségre Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

átriumában került sor. Dr. Orosz Ildikó számokban foglalta össze a mögöttük álló harminc 

évet. Elmondta, a három évtized alatt 227 könyvet adtak ki, megalakították az Irka és a 

Közoktatás lapot, az Irkának 128 száma jelent meg, a Közoktatás 28 évfolyama pedig 170 ezer 
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https://felvidek.ma/2021/12/berenyi-el-kell-gondolkodni-egy-platformok-nelkuli-szovetsegen/
https://www.magyarszo.rs/hu/4806/vajdasag_obecse/256431/N%C3%A9pszer%C5%B1-adventi-p%C3%A1ly%C3%A1zat-%C3%93becs%C3%A9n-%C3%B3becse-p%C3%A1ly%C3%A1zat-advent.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27238/Zenta-Karacsonyi-kavalkad-a-Fo-teren.html
https://kiszo.net/2021/12/21/harminceves-a-kmpsz-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
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200 példányban jelent meg. A KMPSZ 22 féle vetélkedőt szervezett 2002 óta, ezeken 38 915 

tanuló versenyzett. A Kárpát-medencei óvodaprogram keretében 73 gyermekintézményt 

újítottak fel, és 15 rekonstrukciója van folyamatban. A szervezet elnöke kitért a 

táboroztatások, szakmai konferenciák, továbbképzések adataira is. 

 

A legfontosabb cél: a fiatalokból közösséget teremteni 
2021. december 20. – Kárpátalja 

Ismét eltelt egy újabb eseménydús év. A tavalyinál valamivel talán szabadabbnak mondható 

az idei, bár azért még mindig nem a régi, de talán már sohasem lesz olyan minden, mint volt. 

A nehézségek és korlátozások ellenére a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági 

Szervezete (KMKSZ ISZ) rendkívül mozgalmas évet zárt. Az elmúlt év történéseiről Dobsa 

Istvánnal, az ISZ elnökével a Kárpátalja portál beszélgetett. 

 

MCC ajándék a Karakas családnak 
2021. december 20. – Karpat.in.ua 

A Mathias Corvinus Collegium idén is megtartotta Beregszász főterén a karácsonyi 

mézeskalács vásárát, ahol a befolyt több mint 40 000 hrivnya összeget a tiszaújlaki  Karakas-

családnak ajánlották fel, hogy a továbbiak során is tudják gyógyíttatni beteg kisfiukat, 

Gyuszikát, akit jelenleg is kórházban kezelnek Munkácson. Karakas Klára, Gyuszika 

édesanyja elmondása szerint, kisfia állapota javulást mutat, hála a folyamatos orvosi 

kezelésnek, amelyet nem tudnának saját forrásból fedezni. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 20. – Kossuth Rádió 

 

Hét kerek évet kellett várni arra, hogy a román igazságszolgáltatás végre pontot tegyen arra a 

rágalmazási perre, melyet Tőkés László indított két volt szekus és egy közismert tévés 

műsorvezető ellen. A Bukaresti Táblabíróság  mostani  döntése nem jogerős, és nem tekintik 

kedvezőnek, hiszen a rágalmazó személyek közül csak kettőt kötelez (kis összegű)  erkölcsi 

kártérítés megfizetésére - nyilatkozta Tőkés László jogi képviselője, Kincses Előd ügyvéd, aki 

röviden összefoglalja a peres ügy történetét. 

 

Beregszászon tartotta megalakulásának 30. évfordulóját ünneplő ülését a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség. Orosz Ildikó, a szervezet elnöke az elmúlt három évtizedet tömören így 
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foglalta össze:  küzdelem, hogy Kárpátalján az óvodától az egyetemig mindenki számára 

elérhető legyen az anyanyelvű oktatás. A következő 30 évben a Pedagógusszövetség feladata 

harcolni a kárpátaljai magyar oktatási hálózat megmaradásáért és fejlődéséért.  

 

Sikeresebb lehet a jövőjük azoknak  a magyar diákoknak, akik anyanyelvű iskolába járnak, 

hiszen egyszerre két nyelvet, két kultúrát is elsajátíthatnak - hangzott el péntek délután 

Szabadkán, a magyar tannyelvű Vackor óvodában. A Rákóczi Szövetség itt adta át a magyar 

tagozatokra járó elsős kisdiákoknak, illetve óvodásoknak a szervezet ösztöndíjait és 

ajándékait. Csáky Csongort, a szövetség elnökét és Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottságának az elnökét kérdeztük.  

 

Egy maroknyi magyar ember csodát tett… Szombaton ünnepelt a főnix madárként újjászülető 

palánkai magyarság.  Az elveszettnek hitt közösség ugyanis a nemzeti összefogásának 

köszönhetően Magyar házat avathatott. 

 

Internethasználati szokások és online közéleti részvétel az erdélyi magyarok körében címmel 

készített reprezentatív kutatást a kolozsvári székhelyű Bálványos Intézet. Ennek első 

összegzését a múlt héten ismertették. A kutatásból kiderült, hogy az erdélyi magyarok 70 

százaléka használja rendszeresen az internetet, ennek legfontosabb eszköze az okostelefon, a 

város és falu között pedig sokkal kisebb a különbség az erdélyi magyarok körében, mint 

országos viszonylatban. A részletekről Varga Szilviát, a Bálványos Intézet kutatóját kérdeztük. 

 

A temesvári Kohézió Egyesület az idén betlehemes játékkal készül a karácsonyra. A bemutató 

a józsefszállási katolikus templomban lesz, de idősotthonokban is fellépnek, és a szülőknek is 

bemutatják a történetet, az egyesület nyilvántartásában szereplő gyermekek és családok pedig 

ajándékot kapnak. A Kós Károly Közösségi Központban jelen voltunk a főpróbán. 


