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A legfelsőbb bíróságon folytatódik a zilahi Református Wesselényi Kollégium 

visszaszolgáltatásának ügye 
2022. január 4. – PestiSrácok, maszol.ro, Vajdaság Ma 

Megfellebbezte a Zilahi Polgármesteri Hivatal a Kolozsvári Táblabíróság restitúciós 

határozatát, ezért ismét a legfelsőbb bíróságon folytatódik a per a zilahi Wesselényi 

Kollégium tulajdonjogáért - közölte kedden a Maszol.ro hírportál. A fellebbezés tényét Csűry 

István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke közölte az egyik 

közösségi portálon. Azt is hozzátette, hogy a tulajdonjogi perrel párhuzamosan folytatódik az 

ellene és Kató Béla erdélyi református püspök ellen indított büntetőjogi eljárás. Az ügyészség 

ugyanis a két egyházi elöljárót okirat-hamisítással, csúszópénz adásával és hamisított 

okirattal történt visszaéléssel gyanúsította meg a Wesselényi Kollégium restitúciós ügye 

kapcsán. A püspök szerint bármi is történjék, az egyház is élni fog a fellebbezés jogával, ami 

szerinte annyit jelent, mint "segítségül hívni Istent". A Kolozsvári Táblabíróság december 

másodikán hozott első fokú ítéletet, melyben visszaszolgáltatta a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerületnek a zilahi Wesselényi Kollégium épületeit. A bíróságok portálján 

közölt ítéletkivonat szerint a táblabíróság részben hagyta jóvá az egyház kérését. Bizonyos 

épületszárnyakért az egyháznak fizetnie kell, másokért viszont kárpótlást kap. 

 

Az első tíz év című utazó kiállítás 
2021. január 4. – Felvidék Ma 

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. A kiállítás január 20-ig ingyenesen látogatható a Damjanich utcai Szent 

Máté (D50) Kulturális Központ első emeletén, majd a tervek szerint bejárja a Kárpát-

medencét és a diaszpórába is eljut majd. 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 a rendezvényeik sokféle tematikát öleltek fel: a színházi, filmes és 

zenei programok és mese-előadások 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. 
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https://www.vajma.info/cikk/karpat/14370/A-romaniai-legfelsobb-birosagon-folytatodik-a-zilahi-Wesselenyi-Kollegium-visszaszolgaltatasi-pere.html
https://www.vajma.info/cikk/karpat/14370/A-romaniai-legfelsobb-birosagon-folytatodik-a-zilahi-Wesselenyi-Kollegium-visszaszolgaltatasi-pere.html
https://felvidek.ma/2022/01/az-elso-tiz-ev-cimu-utazo-kiallitas/
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Antal Árpád: Sepsiszentgyörgynek a kisvárosok előnyeit és nagyvárosok 

szolgáltatásait kell nyújtania 
2022. január 4. – maszol.ro 

Miként zajlik az infrastruktúra és közösségépítés járvány idején? Hogyan és miért hoznak 

meg egyes népszerűtlen döntéseket? Miért tart hosszú ideig egy-egy felújítás? A 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat miért részesíti előnyben a fiatalokat a lakhatás tekintetében 

és miért tartják a közösségépítés szempontjából fontosnak, hogy a mélyszegénységet 

felszámolják? Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterrel készített évértékelő interjúban 

többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ, de beszéltek arról is, hogy mi az 

önkormányzat szerepe a munkahelyek létrehozásában. 

 

Folytatják a nagycsaládos programot Kézdivásárhelyen 
2021. január 4. – Székelyhon 

Kézdivásárhelyen január 17-ig lehet igényelni a nagycsaládos kártyát, amely számos 

kedvezményt biztosít az igénylő családok számára. A kártya odaítélésének feltétele, hogy az 

igénylők állandó lakhelye vagy tartózkodási helye Kézdivásárhelyen legyen, legalább az egyik 

szülő vagy nevelő kell rendelkezzen jövedelemmel, nem lehet adótartozásuk, a gyerekek kell 

járjanak oktatási intézményekbe, az iskolásoknak nem lehet húsznál több igazolatlan 

hiányzásuk.  

 

Kollár akár a magyar pártokkal is hajlandó együttműködni az önkormányzati 

választásokon 
2022. január 4. – Új Szó, felvidek.ma, ma7.sk  

Egyetlen párttal sem zárta ki az együttműködést a Sme rodina az önkormányzati 

választásokon, bárkivel hajlandó szövetségre lépni. Ezt Boris Kollár, a párt elnöke jelentette 

ki a TASR-nek adott interjúban. Hozzátette, hogy helyi szinten nem kötelesek 

kormánypártokkal szövetkezni. A Sme rodina fontolgatja, hogy a besztercebányai 

megyeelnöki posztért egyik parlamenti képviselőjét, Igor Kašpert állítja csatasorba. „Nem 

vagyunk kötelesek ugyanolyan koalícióban indulni, mint amilyen kormány tagjai vagyunk. 

Megeshet, hogy a Hlasszal kötünk koalíciót, vagy a magyar pártokkal. Egyes városokban 

ellenzéki vagy parlamenten kívüli pártokkal is szövetségre léphetünk” – mondta Kollár. 

Hozzátette, hogy még nem kötöttek semmilyen megállapodást. „A kollégáknak el kell majd 

dönteniük, hogy akarják-e jelöltetni magukat. Kašper mérlegeli, hogy elindul Besztercebánya 

megyében. Lesz, ahol saját jelöltet indítunk és támogatókat keresünk, és lesz, ahol a jelenleg 

funkcióban levő jelöltet támogatjuk” – mondta Kollár és hozzáfűzte, a pozsonyi 

főpolgármesteri poszttal kapcsolatban még nincs döntés a pártban. 
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https://maszol.ro/belfold/Antal-Arpad-Sepsiszentgyorgynek-a-kisvarosok-elonyeit-es-nagyvarosok-szolgaltatasait-kell-nyujtania
https://maszol.ro/belfold/Antal-Arpad-Sepsiszentgyorgynek-a-kisvarosok-elonyeit-es-nagyvarosok-szolgaltatasait-kell-nyujtania
https://szekelyhon.ro/aktualis/folytatjak-a-nagycsalados-programot-kezdivasarhelyen
https://ujszo.com/kozelet/kollar-akar-a-magyar-partokkal-is-hajlando-egyuttmukodni-az-onkormanyzati-valasztasokon
https://ujszo.com/kozelet/kollar-akar-a-magyar-partokkal-is-hajlando-egyuttmukodni-az-onkormanyzati-valasztasokon
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Furik Csaba: Régi tömlőbe nem lehet új bort tölteni 
2022. január 4. – ma7.sk  

Ahogy arról lapunk is hírt adott, a Kassa megyei MKP- és Összefogás-platform nyilatkozatban 

szólította fel a Most-Híd platformot, fontolják meg Jakab Elemér jelölésének visszavonását a 

Szövetség Országos Tanácsába. Furik Csaba megyei képviselőt, a helyi MKP-platform tagját a 

nyilatkozat hátteréről és a további lépésekről kérdeztük. "Megszületett egy új párt, amit 

Szövetségnek nevezünk. Ennek kapcsán tanulságos felidézni egy bibliai mondást, ami így 

szól: régi tömlőbe új bort nem tölthetünk, mert a tömlő szétszakad, és a bor kifolyik. Vagyis a 

múlttal terhelt politikusokkal nem lehet új politikát kezdeni.Valóban van egy alapszabályunk, 

ami kizárja, hogy a platformok beleszóljanak egymás személyi döntéseibe. Ezt mi abban a 

hiszemben fogadtuk el, hogy mindenki megérti, a közösséget megosztó, vállalhatatlan 

politikusok nem kerülhetnek tisztségekbe. Jakab Elemér jelölését azért nem hagyhattuk szó 

nélkül, mert az őt jelölőknek is tudatosítaniuk kell, hogy a Szövetség megalakulásával közös a 

felelősségünk." - emelte ki Furik.  

 

Újévi ülés 
2021. január 4. – Magyar Szó 

Kishegyes község képviselő-testületének jelenlegi összetétele megtartotta a 18. ülését. Az év 

utolsó ülése egyben az év első ülése is volt, hiszen december 31-én délben kezdődött, és a 

képviselők január 2-án délig kellett, hogy leadják a szavazataikat. Az óévből az újévbe átnyúló 

ülésnek mindössze két napirendi pontja volt, amelyek csak december végén váltak aktuálissá. 

Sárközi István, a képviselő-testület elnöke arról számolt be, hogy az egyik pont egy 

kinevezésre vonatkozott, a másik pedig egy önkormányzati tulajdon eladására. 

 

Új óvodák épülnek Újvidéken 
2021. január 4. – Magyar Szó 

A Radosno detinjstvo Gyermekintézmény legújabb óvodája Veterniken épül, a munkálatok 

augusztusban kezdődtek meg, és ha minden az elképzelt ütemben zajlik, akkor határidő előtt 

befejeződik – május elején már megnyílhat. A napokban Miloš Vučević, Újvidék 

polgármestere is az építkezés helyszínére látogatott, elmondta, hogy az új óvodát a legújabb 

sztenderdek alapján építik. –Először kap majd fedett udvart egy újvidéki óvoda, így azt 

bármilyen időjárás esetén használhatják a gyerekek – mondta. Újvidéknek hatalmas szüksége 

van új óvodákra, hiszen a népszaporulati mutató az ország községeinek zömétől eltérően 

pozitív. 
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https://ma7.sk/aktualis/furik-csaba-regi-tomlobe-nem-lehet-uj-bort-tolteni
https://www.magyarszo.rs/hu/4817/vajdasag_kishegyes/257151/%C3%9Aj%C3%A9vi-%C3%BCl%C3%A9s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4818/vajdasag_ujvidek/257189/%C3%9Aj-%C3%B3vod%C3%A1k-%C3%A9p%C3%BClnek-%C3%9Ajvid%C3%A9ken.htm
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A karácsonyi és újévi ünnepekhez kapcsolódó hagyományokról tartottak 

konferenciát Ungváron  
2022. január 4. – karpat.in.ua 

A karácsonyi és újévi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományokról és népszokásokról tartottak 

konferenciát Ungváron, a Kárpátaljai Megyei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A 

rendezvényre számos szakértőt hívtak meg, akik részben személyesen, vagy online 

csatlakoztak a megbeszéléshez. 

 

A Kárpátaljai márkacsalád bemutatása: Simon Dianna kereskedő 
2022. január 4. – Kárpátalja 

A kárpátaljai ember leleményessége legendás. Híresen kitartó, a jég hátán is megél. Szereti a 

szülőföldjét, amely táplálja, a hegyeket, amelyek hűsítik, a folyókat, amelyek szomját oltják. 

Szívesen vállalkozik, mert megszokta, hogy abból lesz valami, amit magától megold. De a 

kárpátaljai ember is csak közösségben lehet sikeres, hiszen tudja: „A magányos farkas 

elpusztul, a falka életben marad.” Hiába a világszínvonalú termék, hiába a rengeteg munka, 

önmagában senki nem tud hosszantartóan sikeres maradni. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 4. – Kossuth Rádió 

 

2021 úgy él majd a felvidéki magyarok emlékezetében, mint az az év, amikor visszatért a 

feszültség a szlovák-magyar viszonyba, de a felvidéki magyarság és a szlovák politika, 

különösen a külügyminisztérium viszonya is romlott a korábbi időszakhoz képest. Mindez 

akkor, amikor a felvidéki magyar-magyar párbeszéd pedig javult. Forró Krisztiánt, a 

Szövetség elnökét Haják Szabó Mária kérdezte.   

 

Önkormányzatiság, helyi összefogás és fejlesztések, nemzetpolitikai kihívások és 

járványkezelés. Néhány azon kérdések közül, amelyek 2022-ben is elsődlegesek lesznek a 

székelyföldi önkormányzatoknak. Oláh-Gál Elvira beszélgetett Antal Árpád András 

sepsiszentgyörgyi polgármesterrel. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=85817&lang=hu
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Marosvásárhely városvezetésének 2022-ben is kiemelt célja a település gazdasági fejlesztése, 

a város "élhetőbbé tétele", a polgárok otthonosságérzetének növelése, a kétnyelvűség 

érvényesítése, a kulturális értékek megőrzése mellett a műemlékek felújítása és újabb 

emlékhelyek, köztéri szobrok állítása - nyilatkozta Soós Zoltán polgármester. Erdei Edit-

Zsuzsánna interjúja. 

 

A márciusban hivatalba lépett Tóth Csaba személyében először van Arad megyének magyar 

prefektusa. Az RMDSZ-es kormánytisztviselőt rögtön a mélyvízbe dobták, hiszen a 

koronavírus- és a sertéspestis-járvány tetőfokán foglalta el a tisztséget, amikor is határozott 

döntéseket kellett hozni, amelyek nem feltétlenül voltak népszerűek. A funkció politikai és 

szimbolikus jelentőségéről, a rá háruló feladatokról, a hatósági intézkedések elfogadtatásáról 

beszélgetett Tóth Csaba Arad megyei prefektussal Pataky Lehel Zsolt. 

 

Molnár András temesvári ügyvéd az RMDSZ megyei szervezetének ideiglenes elnökeként 

vezényelte le a tisztújítást, amely folyamat az elnökké választásával zárult a 2021. júniusi 

küldöttgyűlésen. A szövetség kormányzati szerepvállalásának eredményeként Temes 

megyében alprefektusi tisztséget is szerzett, amelyet szintén Molnár András töltött be. Lehőcz 

László arról is kérdezte, hogy e kettős minőségében milyen módon tudta szolgálni a megye 

magyarságának érdekeit olyan körülmények között, hogy sem a megyei tanácsban, sem a 

temesvári önkormányzatban nincs más magyar képviselő, és mik a legfontosabb tervei 2022-

re. 


