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Nyomtatott és online sajtó 
 

A Székely Nemzeti Tanács ismertette a nemzeti régiók aláírásgyűjtés 

végeredményét 
2021. december 21. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen, Felvidék Ma, Körkép, Vajdaság Ma 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) keddi közlése szerint 1 266 682 érvényes aláírás gyűlt össze 

a nemzeti régiók európai polgári kezdeményezés mellett, amely arra irányul, hogy az EU 

tagállamai a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló kohéziós források elosztásánál 

legyenek tekintettel a régiók nemzeti, kulturális jellegzetességeire is. Az SZNT közleménye 

emlékeztetett arra, hogy december 20-án lezárult a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért 

és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű európai polgári kezdeményezés 

aláírásainak ellenőrzése. A szervezőkhöz megérkezett a Magyar Választási Bizottság 

tájékoztatása, miszerint jogerőre emelkedett a tanúsítványt is magában foglaló határozat. 

Eszerint 901 758, Magyarországon gyűjtött aláírásból 826 826 érvényes. Két nappal korábban 

Portugáliából és Ciprusról is tájékoztatták a kezdeményezőket az érvényes aláírások számáról, 

így végleges lett az érvényesített aláírások száma. Azt írták, hogy uniós szinten az érvényes 

aláírások száma 1 266 682, viszont az SZNT számára az sem elhanyagolható, hogy összesen 1 

418 659 aláírás gyűlt össze. Az érvénytelen aláírások aránya az összegyűjtött szignók számához 

viszonyítva átlagosan 10,73 százalék. 

 

Az ukrán védelmi miniszterrel tárgyalt Benkő Tibor 
2021. december 21. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, 168, karpat.in.ua, KárpátHír, 

Kárpátalja Ma 

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszterrel tárgyalt Benkő Tibor honvédelmi miniszter 

kedden Budapesten. A honvedelem.hu cikke szerint az ukrán védelmi minisztert és Valerij 

Zaluzsnij altábornagyot, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnokát a Honvédelmi 

Minisztériumban fogadták. A két tárcavezető, valamint a két ország haderejének parancsnokai 

négyszemközti megbeszélést is folytattak. Azt írták: a plenáris tárgyaláson szóba került a régió 

biztonsági helyzete, a kelet-ukrajnai válság kérdése, a katonai együttműködés lehetőségei, 

valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbség helyzete is. Benkő Tibor arról beszélt, hogy 

elfogadhatatlannak tartják az agresszió bármilyen formáját, mindazonáltal kiemelte: 

Magyarország továbbra is a párbeszédet és a politikai megoldásokat sürgeti. Benkő Tibor azt is 

jelezte: Magyarország számára fontos, hogy a kárpátaljai magyarság békességben élhessen 

szülőföldjén és az ukrán fél biztosítsa a magyar kisebbségnek az eddig megszerzett jogait. 
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https://www.vajma.info/cikk/karpat/14366/A-Szekely-Nemzeti-Tanacs-ismertette-a-nemzeti-regiok-alairasgyujtes-vegeredmenyet.html
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Sürgős megoldást kér a román-magyar határon ingázók problémáira egy aradi 

képviselő 
2021. december 21. – Krónika 

Nyílt levélben kéri Lucian Bode belügyminisztertől, hogy a hatóságok nyissanak külön sávot a 

határátkelőkön a Magyarországon élő, ám Romániában dolgozó román állampolgárok számára 

Mihai Fifor képviselő. A Szociáldemokrata Párt (PSD) Arad megyei vezetője szerint amennyibe 

a hatóságok nem oldják meg a jelenlegi torlódást a román-magyar határon, sértik az ingázó 

román állampolgárok egyik alapjogát, a munkához való jogot. Rámutatott, a határátkelőknél 

kialakult tumultus miatt a Magyarországon lakó, ám Romániában dolgozó román 

állampolgárok képtelenek időben elérni munkahelyükre, így számukra külön sávot kellene 

biztosítani. 

 

Megmenekülhet a pribékfalvi Teleki-kastély: kolozsvári tömbházlakás áráért 

vette meg a máramarosi önkormányzat 
2021. december 21. – Krónika 

Megvásárolta a Máramaros megyei önkormányzat a pribékfalvi Teleki-kastélyt, a tervek szerint 

jövőre felújítanák és bevonnák a turisztikai körforgásba a látványos műemlék épületet. A 

kastély Teleki Pál egykori magyar miniszterelnök otthona volt. Az épületet viszonylag kis 

összegért – egy kolozsvári három-négyszobás lakás áráért – szerezte meg a megyei vezetés, 210 

000 euró volt a vételár.  

 

Újabb három székelyföldi beruházás kap támogatást 
2021. december 21. – szekelyhon.ro 

Három székelyföldi beruházás támogatásáról írtak alá szerződést kedden: újabb 17 millió lej 

jut az idei 193 millió lejnyi támogatás mellé a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznak, 4 

millió lejből újul meg a Szépvízhez tartozó Csíkborzsován a művelődési ház, illetve 7,5 millió 

lejből Kovászna városában sportbázis épül. A beruházásokhoz a szükséges forrásokat a Cseke 

Attila által vezetett Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium 

biztosítja. 

 

Egy országos siker következményei 
2021. december 21. – szekelyhon.ro 

Fennállása legnagyobb sikerét kellett elérnie a Székelyföld Labdarúgó Akadémiának ahhoz, 

hogy a szakvezetés nyíltan kimondja: ha nem változtatnak az eddig alkalmazott utánpótlás-

nevelési módszertanon, akkor további fejlődésre már nincs esély. Talán elsőre furcsán hangzik 

mindez, ám a Szondy Zoltán klubelnökkel készült interjúból kiderül, hogy mitől lehet számukra 

vízválasztó a 2021-es esztendő. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/surgos-megoldast-ker-a-roman-magyar-hataron-ingazok-problemaira-egy-aradi-kepviselo-n
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/surgos-megoldast-ker-a-roman-magyar-hataron-ingazok-problemaira-egy-aradi-kepviselo-n
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megmenekulhet-a-pribekfalvi-teleki-kastely-kolozsvari-tombhazlakas-araert-vette-meg-a-maramarosi-onkormanyzat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megmenekulhet-a-pribekfalvi-teleki-kastely-kolozsvari-tombhazlakas-araert-vette-meg-a-maramarosi-onkormanyzat
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-harom-szekelyfoldi-beruhazas-kap-tamogatast
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-orszagos-siker-kovetkezmenyei
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-orszagos-siker-kovetkezmenyei
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Egy lépéssel közelebb került a Marosvásárhely-Vármező bicikliút megvalósítása 
2021. december 21. – maszol.ro 

Újabb akadály hárult el a Marosvásárhely–Vármező közötti kisvasút nyomvonalára tervezett 

kerékpárút megvalósítása elől. „Egy régi álom megvalósításához kerülnek közelebb a Maros 

megyeiek azt követően, hogy a parlament képviselőháza döntéshozó fórumként szavazott arról 

a törvényről, amely értelmében a Marosvásárhely–Vármező közötti kisvasút nyomvonala 

átkerül a Maros megyei önkormányzat tulajdonába kerékpárút építése céljából. Az RMDSZ 

szenátorai és képviselői 2020-ban felvállalták, hogy megtesznek minden törvényes lépést 

annak érdekében, hogy mielőbb elindulhasson ez a fejlesztési projekt, amely nagyon fontos 

Maros megye számára” – mutatott rá Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője 

a plénumi szavazást követően. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője felidézte: a Szövetség 

már 2016-ban célul tűzte ki a kisvasút nyomvonalának kerékpárúttá történő átalakítását, 

azonban procedurálisan ez több évet vett igénybe, míg ma törvény által rendezni lehetett ennek 

a területnek az átadását a Maros megyei önkormányzat részére. 

 

Felújított hajlékba jön az angyal Kolozsváron – mutatjuk az ünnepre készülő 

Szent Mihály-templomot  
2021. december 21. – Krónika 

Szentestén nyitják meg a hívek előtt a felújítás alatt álló kolozsvári Szent Mihály-templomot – 

erősítette meg a Krónikának László Attila főesperes. A főtéri templom plébánosa elmondta: bár 

a felújításnak koránt sincs vége – sőt a számos nem várt probléma miatt a pályázati határidő 

meghosszabbítását kérték –, a gesztussal a hatalmas várakozásra reagálnak. Kolozsvár 

jelképének restaurálási folyamata jóval több pénzbe kerül, mint amire eredetileg számítottak a 

szakemberek, így alternatív finanszírozási forrásokat is kerestek, és a hívek adományait is 

várják. 

 

A forradalom marosvásárhelyi mártírjaira emlékeztek 
2021. december 21. – szekelyhon.ro 

A 32 évvel ezelőtti forradalomra, a forradalom mártírjaira emlékeztek kedden 

Marosvásárhelyen, az 1989. decemberi forradalom emlékművénél. Elhangzott: 

nehezményezik, hogy a történtekért azóta sem vontak senkit felelősségre. amar Alpár 

Benjámin forradalmár, az 1989. december. 21. Mártírváros Egyesület elnöke kifejtette, nem ért 

egyet a miniszterelnök üzenetével, miszerint a mai Románia a beteljesült álma azoknak, akik 

’89. decemberében szembe szálltak a diktatúrával. A volt nomenklaturisták és leszármazottjaik 

vezetik most is az országot, a parlamentben olyanok is vannak, akik akkor a tömegbe lövettek 

– fogalmazott az egyesület elnöke. 

 

A sepsiszentgyörgyi városzászló miatt pereli a kormányt a románok civil fóruma 
2021. december 21. – maszol.ro 

Sepsiszentgyörgy idén hivatalossá vált címeres zászlaja zavarja a Kovászna, Hargita és Maros 

megyei Románok Civil Fóruma nevű szervezetet, amely a városzászló miatt beperelte a 
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kormányt. Az ügyről Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere számolt be. Mint mondta, a 

pereskedő civil fórum mellé belépett a perbe a „hivatásos feljelentőként és megélhetési 

provokátorként” ismert Dan Tanasă által képviselt civil szervezet is. A Maszol megtudta a 

háromszéki városvezetőtől, hogy a pereskedők a városzászlón lévő címert kifogásolják, 

amelyben hiányolják a románok jelenlétére utaló szimbólumokat, illetve kifogásolják, hogy a 

sepsiszentgyörgyi városzászló a székely zászló színeit tartalmazza. 

 

Felvidék-szerte is ragyog karácsony fénylő jelképe, a Betlehemi Békeláng 
2021. december 21. – felvidek.ma  

A Betlehemi Békelángot, advent harmadik vasárnapján hozta el a budapesti láng-osztó 

ünnepségről Vlačuha Krisztián – cserkésznevén Csuka – a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség egyik békeláng koordinátora, a köbölkúti 25. számú Stampay János 

cserkészcsapat tűzmestere. A békeláng őrzése, széthordása, továbbadása, az idei évben is előre 

megtervezett útvonalon és időrendben történt a felvidéki magyar cserkészek vállalásával. Így, 

Krisztián jóvoltából, és sok más koordinátor és tűzmester munkája nyomán, számos helyre 

eljutott. 

 

Három új kiállítás a Gömör-Kishonti Múzeumban 
2021. december 22. – felvidek.ma  

A Rimaszombatban működő Gömör-Kishonti Múzeum újra nyitva áll a látogatók előtt, jelenleg 

három új kiállítással várja az érdeklődőket. Rimaszombat városa első írásos említésének 

évfordulója alkalmából Rimaszombat 1271-2021, Rimavská Sobota 1271-2021 címmel 

szenteltek kiállítást a város történelmi évfordulójának. Ezen kívül további kiállítások is 

vonzóak lehetnek a közönség számára, amelyeket a járványhelyzettel kapcsolatos előírások 

értelmében azok látogathatják, akik már beoltottak, illetve akik az elmúlt 180 napban átestek 

a vírusfertőzésen. A termekben jelenleg három tematikus kiállítás látható. Az első az ürgék 

életét bemutató kiállítás, amelynek anyaga a veszélyeztetett fajra fókuszál. A következő tárlat a 

Romano dživipen – A romák élete címet kapta és a roma kultúrát és a roma életet megörökítő 

gyermekrajzokból állították össze, amelyeket a gyerekek egy meghirdetett rajzversenyre 

készítettek. 

 
Megkapták a Rákóczi Szövetség ajándékait és ösztöndíját a bánáti gyerekek 
2021. december 21. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A budapesti Rákóczi Szövetség és vajdasági partnere, a Magyar Nemzeti Tanács minden évben 

karácsony előtt meglepi az óvodás gyerekeket, akik jövőre iskolába indulnak, és anyanyelvükön 

szeretnék megkezdeni a tanulmányaikat. A gyerekek egy-egy mesekönyvet és egy-egy tábla 

csokoládét kaptak. A Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében összesen 36 ajándék került 

kiosztásra, eljöttek a helybeli leendő kisdiákok, valamint a nagybecskereki, lukácsfalvi és 
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szentmihályi gyermekek is, szüleikkel együtt. A Rákóczi Szövetség jóvoltából Bánátban is 

kiosztásra került a magyar ajkú elsős diákok részére az ösztöndíj, amelyet Kelemen Imre, a 

Szövetség nagybecskereki képviselője nyújtott át a gyerekeknek, illetve a családoknak.  

 

Karácsonyváró műsor 
2021. december 21. – Magyar Szó 

Szombaton este a bácsfeketehegyi Kultúrotthon teraszán tartották meg a Bácsfeketehegy 

Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület Karácsonyváró műsorát. Az esemény közönsége 

az otthon udvarán kapott helyet, míg a gyerekek és fiatalok a teraszon léptek fel. A szervezők 

forralt borral, meleg teával és forrócsokival vendégelték meg a műsor közönségét. Hajvert Lódi 

Andrea, az egyesület elnöke arról számolt be lapunknak, hogy rövid, járványhelyzethez 

igazított műsort szerveztek. 

 

Karácsonyváró a Munkácsy Mihály Magyar Házban 
2021. december 21. – karpat.in.ua 

A magyar kormány jóvoltából felújított Munkácsy Mihály Magyar Ház nagytermében 

rendezték meg Munkács város magyarságának közös karácsonyváró rendezvényét, a Munkácsi 

Magyarok Karácsonyát. Elsőként a lépcsőházban elhelyezett, hatalmas adventi koszorú 

gyertyáit gyújtotta meg Munkács két történelmi magyar egyházközségének papja, Gulácsy 

Dániel református lelkész és Pogány István római katolikus plébános a munkácsi cserkészek 

által hozott betlehemi lánggal. A koszorú mellett mindketten a karácsony üzenetét 

megfogalmazó részletet olvastak fel az evangéliumból. 

 

Ismét jótékonykodtak a beregszászi MCC-sek 
2021. december 21. – Kárpátalja 

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja (MCC FIT) negyedik éve szervezte 

meg karácsonyi jótékonysági akcióját Beregszász főterén. Az eseményt megelőző hétvégén 

családi kézművesdélutánra került sor a beregszászi FIT-központban, melynek keretén belül 

különböző karácsonyi tárgyak és adventi koszorúk készültek a szombati akcióhoz. A 

jótékonysági gyűjtésben részt vettek a képzés diákjai, szüleik, az MCC Kárpátaljai Közéleti 

Vezetőképző alumnuscsapatának tagjai, a jelenlegi képzés fiataljai és természetesen az MCC 

munkatársai is. A 147 fős csapat megközelítőleg egy óra leforgása alatt több ezer mézeskalácsot 

értékesített, melyeket a FIT-diákok és szüleik a hét folyamán saját otthonaikban készítettek el. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. december 21. – Kossuth Rádió 

 

Botrányos ajánlásokat tartalmazó európai bizottsági dokumentum került napvilágra pár hete. 

A Helena Dalli esélyegyenlőségért felelős biztos által összeállított vonalvezető az intézmény 

belső beszédmódjával kapcsolatos ajánlásokat tartalmazza – a többi között azt is, hogy kerüljék 

a karácsony szó használatát. A kiszivárgott dokumentum az Európai Parlamentben is nagy 

felháborodást váltott ki. Vincze Loránt, EP-képviselő a Parlamentben erről szervezett vitán 

elmondta, hogy a Bizottságnak erre nincsen felhatalmazása. Nincs rá mentség, ha mégis 

próbálkoznak ilyesmikkel. Az ilyen törekvéseknek gátat kell szabnunk - mondta Vincze. 

 

Hargita Megyéért Díjjal ismerték el Tamás József nyugalmazott püspök, a gyulafehérvári 

Egyházmegye  volt segédpüspökének közösségért végzett tevékenységét. 

 

Évadnyitó műsort tartott a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Dobó József 

elnök örömmel nyugtázta, hogy az idén sikerült megtartani az évadnyitót, még ha alig félévnyi 

idő állt is a szakcsoportok rendelkezésére, hogy felkészülhessenek. Átadták a művelődési 

egyesület elismerését,  az  Aranyplakettet is. 

 

A muzslyai közösség 2013. óta szervezi a jótékonysági karácsonyi műsort és vásárt, amelyet 

ezúttal is az Emmausz fiúkollégium tornatermében és a plébánia udvarán rendeztek meg a 

hétvégén. 

 

Az Ung-vidéki Eszenyben a református egyház szervezésében tartották hétvégén a karácsonyt 

az árva és félárva gyermek számára.  A több mint 50 gyerek közösen karácsonyfát  díszített, 

játékok, bábszínház és ajándékok is várták őket, hogy rövid időre elfelejtsék a mindennapok 

nehézségeit és megpróbáltatásait. 

 

Advent utolsó vasárnapján, a Szórvány Alapítvány szervezésében, Temesvárra látogatott a 

Virgonckodó játszópark. Az Új Ezredév Református Központ rendezvénytermében az 

időszaknak megfelelő fajátékokkal játszhattak, kézműveskedhettek. 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-21_18-02-00&enddate=2021-12-21_18-40-00&ch=mr1
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. december 22. 

 

A  béke lángja, a karácsonykor Betlehemből hozott láng azt jelképezi, hogy akárcsak a lángot, 

embertől emberig,  a békét is  továbbítani lehet és kell. A cserkészek jóvoltából Székelyföldre is 

eljutott a láng. Oláh-Gál Elvira összeállítása Csíkszeredában készült. 


