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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén Zsolt kapja idén a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

Aranyplakettjét  
2022. január 5. – MTI, Magyar Hírlap,Demokrata, Magyar Hang, Gondola, PestiSrácok, 

Magyar Szó, Pannon RTV 

Semjén Zsolt, Magyarország nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős 

miniszterelnök-helyettese kapja idén a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) 

Aranyplakettjét - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. Mint az indoklásban fogalmaztak, 

Semjén Zsolt "közösségszeretete, a keresztény alapokon tovább épülő és építkező 

magyarságért vállalt állhatatos szolgálata nélkül nem élnénk, nem élhetnénk ma azt a magyar 

világot, amely a cselekvő mindennapokban és mindennapoknak ad erőt, ad hitet s szívet". A 

VMMSZ december 22-én döntött az általa alapított életmű- és pályadíjakról, amelyeket a 

magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén adnak át január 27-én Zentán. A 

döntés értelmében Magyar Életfa-díjjal ismerik el Birkás János nyugalmazott karnagy és 

zenetanár, Brezovszki Eszter népdalkörvezető, néptáncoktató, művelődés- és 

közösségszervező, Jódal Rózsa tanár, író, szerkesztő, valamint Pintér József helytörténet-

kutató munkásságát.    "Az elismerésekkel azt a hiteles őrző és teremtő munkát, a vajdasági és 

a Kárpát-medencei magyar közösségek összefogásáért és formálásáért, a nemzeti 

összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat 

fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismeri el az alapító, amely nélkül 

értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, 

erejétől" - olvasható a közleményben. 

 

A kereszténydemokrata értékrendre hivatkozva nyújtotta be az RMDSZ a 

gyermekvédelmi törvényt módosító tervezetét  
2022. január 5. – transindex.ro 

A transindex.ro szerint „az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) és az RDMSZ azt állítja, hogy a 

gyerekeket meg kell védeni a nemi átalakítástól és a homoszexualitást ábrázoló tartalmaktól, 

ezért nyújtották be azt a törvénytervezetet, amely szexuális irányultságuk miatt megbélyegzi a 

szexuális kisebbségeket és veszélyforrásként tünteti fel őket a társadalomban. Az európai 

értékek és alapvető emberi jogok megsértése miatt azonban könnyen lehet, hogy Románia is 

magára haragítja az Európai Uniót, és Magyarország sorsára jut”. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/aranyplakettel-tuntettek-ki-semjen-zsoltot-470539/
https://demokrata.hu/magyarorszag/aranyplakettel-tuntettek-ki-semjen-zsoltot-470539/
https://welemeny.transindex.ro/?cikk=29348&a_keresztenydemokrata_ertekrendre_hivatkozva_nyujtotta_be_az_rmdsz_a_gyermekvedelmi_torvenyt_modosito_tervezetet
https://welemeny.transindex.ro/?cikk=29348&a_keresztenydemokrata_ertekrendre_hivatkozva_nyujtotta_be_az_rmdsz_a_gyermekvedelmi_torvenyt_modosito_tervezetet
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Petőfi-emlékév: alkotó diákokat várnak 
2022. január 5. – Krónika 

A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. 

évfordulója alkalmából a magyar Országgyűlés Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította a 2022. 

szeptember 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakot a tanévhez igazodva. A Hargita Megyei 

Tanács és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont ennek jegyében több 

programmal is tiszteleg a költőóriás személye és munkássága előtt – olvasható a 

forrásközpont közleményében. Az intézmény Petőfi ma címmel felhívást hirdet 

középiskolások számára versmegzenésítés és egyéb verses produkciók témában. Az első 

felhívás középiskolás osztályközösségeknek szól, a diákok Petőfi Sándor műveiből ihletődő, 

15–20 perces verses-zenés produkciókkal jelentkezhetnek. A második felhívás olyan 

középiskolásoknak és fiataloknak szól, akik Petőfi-verseket zenésítenek meg és mutatnak be. 

 

Továbbra is népszerű a Hanna és az Ádám név Kolozsváron 
2022. január 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Több magyar gyerek született 2021-ben Kolozsváron, mint 2020-ban. Az Oláh Emese 

RMDSZ-es alpolgármester sajtóirodája által a sajtónak eljuttatott adatok szerint tavaly 424 

magyar nemzetiségű újszülöttet anyakönyveztek Kolozsváron, ebből 224 fiú és 200 lány. 

2020-ban a kincses városban 418 magyar gyerek látta meg a napvilágot. Akárcsak korábban, 

a legnépszerűbb magyar név a lányoknál a Hanna (11), de az Anna (9), a Nóra (9), a Vivien 

(8), és az Emma (6) is az élmezőnyben szerepelt. A magyar fiúnevek körében az Ádám (15), a 

Dominik (12) és az Áron (9), a Noel és a Zalán (8) a Márk és a Máté (7) lett dobogós, de az 

András, a Dávid és a Kristóf (6-6) is népszerű névnek számított. 

 

Leállhat a kolozsvári magyar színház a magas gázszámla miatt 
2022. január 5. – maszol.ro, Krónika 

Veszélyben van a Kolozsvári Állami Magyar Színház tevékenysége a rendkívül magas gázár 

miatt, jelentette ki Tompa Gábor igazgató. Az intézmény fenntartójához, a kulturális 

minisztériumhoz fordult segítségért. Tompa Gábor az Utas és holdvilág című előadás 

sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a 26 ezer lejes gázszámla felemészti a színház 

produkciós költségeit. Az igazgató az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a szolgáltató 

megnyolcszorozta a gáz árát januártól, MWh-ként 850 lejre emelte, amit végül 720 lejre 

sikerült lealkudni, ami körülbelül hétszerese a 2020-as árnak, a szerződést viszont egyelőre 

csak egy hónapra kötötték meg. A színház egyhavi gázszámlája ezzel az árral várhatóan 260 

ezer lej lesz. 

 

A szándék megvolt, mégsem sikerült az újévi jókívánság 
2022. január 5. – maszol.ro 

Ilie Bolojan, Bihar Megye Tanácsának nemzeti liberális párti (PNL) elnöke háromnyelvű, 

román, magyar és angol üzenettel köszöntötte szilveszter éjszakáján Facebook-követőit. 

Homokszem került azonban a gépezetbe, mivelhogy magyarul „Boldog születésnapot” kívánt 
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https://kronikaonline.ro/kultura/petofi-emlekev-alkoto-diakokat-varnak
https://kronikaonline.ro/szines/nepszeru-a-hanna-es-az-adam-nev-kolozsvaron
https://maszol.ro/belfold/Leallhat-a-kolozsvari-magyar-szinhaz-a-magas-gazszamla-miatt
https://maszol.ro/belfold/A-szandek-megvolt-megsem-sikerult-az-ujevi-jokivansag
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a megye mintegy egynegyedét kitevő magyarságnak. Értelemszerűen a román „La mulți ani!” 

román köszöntés automatikus fordítása viccelte meg a tanácselnököt, akit a kommentelők 

tucatjai figyelmeztették a kellemetlen tévedésére. Utólag kijavította ugyan a hibát, de az 

eredeti kiírásáról készült képernyőfelvételek futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi 

médiában. 

 

A magyar zászlók miatt korábban büntető Sebastian Cucu lett Kovászna megye 

PSD-s alprefektusa 
2022. január 5. – maszol.ro 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt Sebastian Cucu kerül Kovászna megye 

megüresedett alprefektusi székébe, miután az USR–PLUS tavaly szeptemberben kilépett a 

kormánykoalícióból. Cucu korábban prefektusként többször is megbüntette Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármestert a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából a magyar zászló 

kitűzése miatt.  

 

Kiss Beáta: „A huszonévesekben van tenni akarás és vágy a közösségi létre” 
2022. január 5. – ma7.sk  

Amint arról korábban beszámoltunk, 2021 júniusában, amikor a lévai Czeglédi Péter 

Református Gimnázium végzős diákjai elballagtak, az intézmény végleg bezárta kapuit. Az 

iskolabezárás utáni időszakról az oktatási intézmény igazgatónőjét, Kiss Beátát kérdeztük. 

"Nagyon nehéz ez a kérdés. Ha abból indulunk ki, hogy a gimnázium megszűnésének fő oka 

épp a szórványosodás, a fogyás, akkor nehéz derűlátónak lenni. Manapság sokan használják, 

de kevesen jól a szórvány fogalmát. Van, aki azt is szórványnak minősíti, ami még nem az, 

van, aki viszont a nyilvánvalót sem fogadja el. A szórvány fogalma azonban nemcsak 

létszámbeli csökkenést jelent. Elsősorban az érdekérvényesítés hiányát, az anyanyelv 

használatának teljes háttérbe szorulását, a közönyt, a fásultságot nemzeti kérdésekben." – 

emelte ki Kiss Beáta.  

 

Forró Krisztián: A platformok közötti vitákat házon belül kell megoldani, és meg 

is fogjuk oldani 
2022. január 5. – ma7.sk  

A Szövetség országos elnökét Jakab Elemér vitatott jelöléséről, a platformok közötti vitákról 

és a párt készülő programjáról kérdeztük. Ahogy korábban is elmondtam, alapszabályunk 

értelmében a platformok megszüntetésébe mindhárom platformnak bele kellene egyeznie – 

ezt rövid távon nem tartom valószínűnek. "A platformok közötti vitákat házon belül kell 

megoldanunk, és meg is fogjuk oldani. A Szövetségnek nem saját magával, hanem az emberek 

problémáival kell foglalkoznia.Ilyen megoldásra váró kérdés a közösség fogyásának 

megállítása, a családok támogatása. Ugyanúgy a hátrányos helyzetbe hozott kis-és 

középvállalkozók ösztönzése, felkarolása. A környezetvédelmi kérdésekre is nagyobb 
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https://maszol.ro/belfold/A-magyar-zaszlok-miatt-korabban-bunteto-Sebastian-Cucu-lett-Kovaszna-megye-PSD-s-alprefektusa
https://maszol.ro/belfold/A-magyar-zaszlok-miatt-korabban-bunteto-Sebastian-Cucu-lett-Kovaszna-megye-PSD-s-alprefektusa
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-a-platformok-kozotti-vitakat-hazon-belul-kell-megoldani-es-meg-fogjuk
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-a-platformok-kozotti-vitakat-hazon-belul-kell-megoldani-es-meg-fogjuk
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hangsúlyt kívánunk fektetni. Szlovákia legnagyobb édesvíz-készletét rejti a Csallóköz, 

miközben a sertésfarmok és a szemétlerakatok veszélyeztetik. Ezek mindenképp ott vannak a 

legsürgetőbb problémák között." – hangsúlyozta Forró.  

 

Új alpolgármestere van Rimaszombatnak 
2022. január 5. – ma7.sk  

Január elsejétől Jozef Tóth városi képviselő személyében új alpolgármestere van 

Rimaszombat városának. Tóth 2014 márciusától a városi képviselő-testület tagja, Tamásfalva, 

Méhes és Kurinc városrészek választási körzetének küldöttje. Az alpolgármesteri tisztséget 

Rigó Lászlótól veszi át, aki szeptemberben szenvedett súlyos autóbalesetet és azóta is 

lábadozik. „A polgármester kérésének tettem eleget. A felkérést a bizalom jelének veszem, és 

megtiszteltetés számomra, hogy képviselhetem őt, valamint Rimaszombat városát” – mondta 

Jozef Tóth a vobraze.sk portálnak.  

 

 

Csenger Tibor: a járvány ellenére is teljesülnek a beruházások Nyitra megyében 
2022. január 5. – felvidek.ma  

A koronavírus-járvány egyik legnagyobb áldozata a kiszámíthatóság lett. A folyamatos 

óvintézkedések miatt szinte minden szektorban a bizonytalanság és az óvatosság uralkodott 

el. Természetesen nem képezett kivételt ez alól Nyitra Megye Önkormányzatának munkája és 

beruházásai sem, ennek ellenére a megyei alelnök, Csenger Tibor úgy érzi, jó ütemben 

haladnak a projektek, és nem futottak zátonyra azok az elképzelések, amiket beütemeztek 

2021-re. Ezekről az eredményekről és jövőbeni tervekről kérdeztük a régiófejlesztési 

politikust. 

 

A Szövetség Szlovákia legtöbb tagot számláló politikai pártja 
2022. január 5. – felvidek.ma  

A Szövetség minden bizonnyal Szlovákia legtöbb tagot számláló politikai pártjának számít. 

Magdeme Klára szóvivő a SITA hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a pártnak 14 

127 tagja van, s ezzel a taglétszámmal nagy valószínűséggel megelőzte az eddigi 

legnépesebbnek számító Smer pártot. 

A Smer-SD aktuális tagsági állományáról nincsenek pontos adatok, de 2020-ban évzáró 

beszámolójukban 13 284 tagról tettek említést. A tavalyi taglétszámra vonatkozó pontos 

adatokat a Smer szóvivője, Ján Mažgút szerint idén tavasszal, az évzáró beszámolóban teszik 

közzé. A Szövetség az MKP, a Most-Híd és az Összefogás egyesüléséből jött létre tavaly, 

miközben az MKP 2020-ban csaknem 9 ezer, a Híd pedig több mint 5500 tagot számlált. 
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https://ma7.sk/aktualis/uj-alpolgarmestere-van-rimaszombatnak
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A tervezettnél korábban elkészülhet a szabadka–szegedi vasútvonal szerbiai 

szakasza  
2022. január 5. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A tervezettnél lényegesen korábban, még a nyár előtt befejeződhet a Szabadka-Szeged 

vasútvonal szerbiai szakaszának építése – közölte Kern Imre, Szabadka alpolgármestere a 

Pannon RTV híre szerint. Hozzátette, a munkagépek az ünnepek miatt sem álltak le, és az 

ortodox karácsony ideje alatt is folytatódik a munka. Az alapozási munkálatok közel vannak a 

befejezéshez, és Szabadka irányából már a sínek lefektetését is megkezdték. Közben a 

horgosi, a királyhalmi és a palicsi vasútállomások épületei is szépülnek, és épülnek a tervezett 

aluljárók is. A Szabadka–Szeged vasútvonal megépülését már sokan várják, hiszen nemcsak 

Magyarországra, hanem a szomszédos településekre is gyorsan és kényelmesen juthatnak 

majd el. 

 

Ünnepel a SPENS 
2022. január 5. – Magyar Szó 

A Vojvodina Sport- és Üzletközpont az idén ünnepli fennállásának negyvenedik évfordulóját 

– a SPENS épülete negyvenéves. A jubileum alkalmából szombaton déltől megtartják a 

SPENS napjai elnevezésű eseményt. A műsorfüzet szerint 12 és 12.45 között az 5 perc 

dicsőség című megemlékező programot viszik színre, majd 13 és 14 óra között a Viszlát Bruce 

Lee együttes fellépését tekintheti meg a közönség. 

 
Brenzovics László az elmúlt évet értékelte 
2022. január 5. – Kárpátalja 

A szeparatizmus vádjával folytatott titkosszolgálati nyomozásról, Ukrajna helyzetéről, 

Kárpátalja megye élén történt vezetőváltásokról, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elmúlt évi eredményeiről és az ukrán–magyar viszonyról online beszélt az idei év 

első interjújában a KMKSZ Budapesten tartózkodó elnöke. „A KMKSZ, valamint az általa 

létrehozott alapítványok és intézmények zavartalanul működtek az elmúlt évben. Hálásak 

lehetünk a munkatársaknak, akik ilyen rendkívül nehéz időszakban, nagy nyomás alatt is 

végezték a dolgukat. Összevetve mindent, az elmúlt év is rendkívül eredményesnek 

mondható.” – nyilatkozta Brenzovics László.  

 

2022 a szerkezeti átalakulás éve a KMKSZ Ifjúsági Szervezeténél 
2022. január 5. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének a vidék majdnem minden 

magyarlakta településén van alapszervezete. Az elmúlt években az Ukrajnában végbemenő 

decentralizációs folyamatok, valamint a demográfiai változások miatt az ifjúsági szervezet 

elnöksége úgy döntött, hogy a megalakult kistérségek szerint kellene átformálni az 

alapszervezeteket is a jövőben. Az első kistérségi szervezet még a nyár folyamán 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27287/A-tervezettnel-korabban-elkeszulhet-a-szabadka-szegedi-vasutvonal-szerbiai-szakasza.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27287/A-tervezettnel-korabban-elkeszulhet-a-szabadka-szegedi-vasutvonal-szerbiai-szakasza.html
A%20Vojvodina%20Sport-%20és%20Üzletközpont%20az%20idén%20ünnepli%20fennállásának%20negyvenedik%20évfordulóját%20–%20a%20SPENS%20épülete%20negyvenéves.
https://karpataljalap.net/2022/01/05/brenzovics-laszlo-az-elmult-evet-ertekelte
http://life.karpat.in.ua/?p=85987&lang=hu
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Tiszapéterfalván jött létre. Azóta több közösségépítő programot is megszerveztek. „Célunk, 

hogy 2022-ben minden kistérségben megalakuljon az új szervezeti egység” – nyilatkozta 

Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke. 

 

Szülőföldön magyarul: a napokban kifizetik a támogatást 
2022. január 4. – Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI), a „Szülőföldön magyarul” pályázat 

szlovéniai kivitelezője arról tájékoztatta lapunkat, hogy várhatóan már a héten kifizetésre 

kerülnek a Bethlen Gábor Alapkezelő által meghirdetett 2020/2021. évi „Szülőföldön 

magyarul” programram támogatásai. Ezúttal a Muravidéken 280 szülő igényelte a nevelési, 

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást, ami 371 gyermeket jelent. Emellett a 

hallgatói támogatásra vonatkozó beérkezett igények száma további 5 fő. A támogatás összege 

gyermekenként, illetve hallgatóként 22.400 forint, vagyis ennek megfelelő euróösszeg, ami 

valamivel több mint 61 eurót jelent a jelenlegi árfolyam szerint. 

 

Januárban indul a kétnyelvűségi iroda 
2022. január 4. – Népújság 

Ahogy erről már tájékoztattunk, Szlovéniában a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken, a 

Muravidéken és a Tengermelléken a magyar és az olasz nyelv hatékonyabb használata 

érdekében fordítói, illetve kétnyelvűségi irodák alakulnak. Lendván előreláthatólag január 

közepével indul a teljeskörű munka. Az iroda, illetve egy fordítással foglalkozó szakszolgálat 

létrehozása a nemzetiségi parlamenti képviselőcsoport és a kormány közötti együttműködési 

megállapodás egyik programpontja. Az irodák a nemzeti közösségek szervezeti keretében 

jönnek létre, és két-két alkalmazottal kezdenek működni. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 5. – Kossuth Rádió 

 

A magyar kormány tíz évvel ezelőtt döntött úgy, hogy létrehozza a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézetet, amely 2013-ban fel is állt. Kutatási, felmérési, elemzési munkát végeznek 

többek között a nemzeti erőforrásokkal kapcsolatos, a nemzeti társadalmi megújulással 

összefüggő témákban, és javaslatot tesznek. Nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások 
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11620-sz%C3%BCl%C5%91f%C3%B6ld%C3%B6n-magyarul-a-napokban-kifizetik-a-t%C3%A1mogat%C3%A1st.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11619-janu%C3%A1rban-indul-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1s%C3%A9gi-iroda.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-05_18-02-00&enddate=2022-01-05_18-40-00&ch=mr1
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koordinációját végzik. Emellett számos kulturális és sport rendezvényt támogat és szervez. 

Kilec év tapasztalatairól beszélgettünk a kutatóintézet elnökével, Szász Jenővel.  

 

Az erdélyi civil társadalom folyamatosan alakult, fejlődött az elmúlt három évtizedben. A 

legutóbbi években egyfajta professzionalizálódás jellemzi a civilek tevékenységét – véli a 

Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke. A temesvári beszélgetés alkalmával a 

bánsági szervezetek helyzetéről, munkájáról is kérdeztük Bodó Barnát. 

 

A civil munka és a fiatalok felkészítése a közéleti szerepvállalásra, ez a munkája Gubík 

Lászlónak, aki a Szövetség a Közös Célokért civil szervezet elnöke és az Esterházy Akadémia 

igazgatója. A két szervezet nemcsak vezetője révén kapcsolódik össze, szoros közöttük az 

együttműködés is. Az év eseményeiről kérdeztük Gubík Lászlót.  

 

Magyarkanizsán tavaly sikerült újjá szervezni a Községi ifjúsági Iroda munkáját. A 

kezdetekben még csak 5-6 aktív tagjuk volt, év közben azonban a jó programoknak és 

szervezésnek köszönhetően kialakult egy harmincfős kemény mag. Nemcsak programokat 

szerveznek, hanem szeretnék megállítani az elvándorlást, ezért azt tervezik, hogy 

programozói képzéseket szerveznek, sőt munkát biztosítanak azoknak, akik sikeresen 

befejezik a tanfolyamokat. Ivánovics Laurát, az iroda koordinátorát kérdeztük.  

 

Petőfi tanulmányút és Hargita megyei eseményeken való fellépési lehetőség, valamint 

könyvcsomag lesz a jutalma a Petőfi Sándor emlékév alkalmából meghirdetett erdélyi 

diákoknak szóló pályázatnak. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont Petőfi ma 

címmel felhívást hirdet középiskolás tanulók számára Petőfi versek megzenésítése és egyéb 

verses produkciók témában. 


