Áder János: a nemzetek közötti párbeszéd nem épülhet sem hazugságra, sem
az igazság tagadására
2022. január 10. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Híradó, Demokrata, 168,
PestiSrácok, Pannon RTV
Az országok közötti kapcsolat, a nemzetek közötti párbeszéd nem épülhet sem hazugságra,
sem az igazság tagadására - mondta Áder János köztársasági elnök, aki hétfőn a diplomáciai
testület tagjait fogadta a Müpában. A hagyományos évnyitó diplomáciai eseményen az
államfő leszögezte, az elmúlt tíz évben azokat az értékeket képviselte, amelyeket magyarként,
a jövő nemzedékekre gondoló emberként, családapaként, s immáron nagyszülőként is
fontosnak tart. Vonatkozzanak azok a múlt bevallására, a jelen vitáira vagy a jövő iránti
felelősségre - tette hozzá. Áder János beszédében köszönetet mondott a diplomatáknak és az
általuk képviselt országoknak azért, hogy számtalan helyen és módon a partnerei voltak,
például az igazság elfogadásában, kimondásában és képviseletében. Rámutatott, amikor
magyar közösségeket látogatott szerte a világban, minden alkalommal kiemelte a határokon
túl élő magyarok gazdagító szerepét a kétoldalú kapcsolatokban. Hozzátette, a külföldön
szolgálatot teljesítő magyar katonai kontingenseket látogatva jelezte, hogy Magyarország
megbízható és hűséges partner a nemzetközi béketeremtésben. Áder János szavai szerint ezek
a találkozások az elmúlt csaknem tíz esztendőben megerősítették a hitét, hogy az
együttműködés nemcsak szimbolikus gesztus, patikamérlegen adagolt nyilatkozat,
protokollegyezmények udvariasan hűvös bekezdése lehet. Sokkal több is lehet annál,
elszántabb, tevékenyebb, eredményesebb - jelentette ki a magyar államfő.

Az elvándorlás ellen emelt szót ó- és újévi üzenetében Tőkés László
2022. január 10. – MTI, Gondola, PestiSrácok, Krónika, Transindex, Erdély Ma, Nyugati
Jelen, Magyar Szó
Az elvándorlás ellen emelt szót az MTI-hez eljuttatott ó- és újévi üzenetében Tőkés László, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. Amint a lelkész-politikus emlékeztetett rá:
idén Romániában népszámlálást tartanak és várhatóan Erdély magyarsága is "híjával
találtatik". A volt püspök az ország vezetőinek rótta fel, hogy Románia népe immár évtizedek
óta a "lábával szavaz és hanyatt-homlok hagyja oda hazáját". Megemlítette: jelenleg 3,6-4
millió romániai vendégmunkás dolgozik idegen országban. A migránsokat kibocsátó államok
sorában Szíria után Románia következik és az elvándorlók jelentős hányada magyar. "Mi
értelme a kivívott szabadságnak, hogyha azt szülőhazánk szabad elhagyására használjuk? Mit
ér a szabadság, hogyha a gyökereinktől való elszakadáshoz, az itthon maradó szeretteink
magára hagyásához, erdélyi magyar önazonosságunk megtagadásához, falvaink és városaink
elnéptelenedéséhez vezet? És kinek, minek alapítottunk iskolát, egyetemet, építettünk
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Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Szombaton vesznek végső búcsút Benkő Samu művelődéstörténésztől
Kolozsvárt
2022. január 10. – Krónika
Szombaton vesznek végső búcsút az életének 94. évében elhunyt Benkő Samu Széchenyi-díjas
erdélyi művelődéstörténésztől a kolozsvári Házsongárdi temetőben – közölte lapunkkal
hétfőn az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Benkő Samu művelődéstörténész, esszéíró, a Magyar
Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Bolyaikutatás kiemelkedő alakja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület egykori elnöke december 21-én
hunyt el. Benkő Samut a kolozsvári Házsongárdi temetőben a református egyház szertartása
szerint helyezik örök nyugalomra. Az elhunytat a Magyar Művészeti Akadémia saját
halottjának tekinti.

Lendületet vett a koronavírus által „megfertőzött” erdélyi turizmus
2022. január 10. – Krónika
Az országos átlagot meghaladó ütemben bővült tavaly nyáron az idegenforgalom Erdélyben, a
székely megyék pedig az erdélyi átlagnál is jobban teljesítettek a 2021. május és október
közötti időszakban. A Székelyföldön a nyári szezonban 176 176 turistaérkezést (amiből 79 212
Kovászna, illetve 96 964 Hargita megyében) és 540 392 vendégéjszakát (323 350 Kovászna,
illetve 217 042 Hargita megyében) regisztráltak. Az előző év azonos időszakához viszonyítva
ez az erdélyi átlagnál jóval magasabb, 80,1 százalékos növekedést jelent a turisták, valamint
74,7 százalékos növekedést a vendégéjszakák számában. A két székelyföldi megye közül a
mérsékeltebb növekedés Kovászna megyében történt (59,7 százalék a vendégéjszakák
számában), miközben Hargita megyében több mint duplájára nőtt a forgalom (103,2
százalék).

Új elnöke van az RMPSZ Szilágy megyei szervezetének
2022. január 10. – maszol.ro
Új elnöke van a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Szilágy megyei
szervezetének. Az új tisztségre december végén Kovács Zoltán biológiatanárt, az Oktatási
Minisztérium Kisebbségi Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinetjének igazgatóját, a
szilágysomlyói székhelyű Báthory István Alapítvány elnökét választották. Kovács Zoltán
megválasztását követően elmondta, fontos feladatának tekinti a kisebbségi oktatás ügyének
felkarolását, a pedagógusok magyar nyelvű, minőségi továbbképzését, az anyanyelv és a
magyar kultúra ápolását, a kulturális és felekezeti hagyományok továbbéltetését.
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Erdély

templomot, és szerezzük vissza épületeinket és intézményeinket, hogyha lakóik a messze
idegenbe vagy a jobb létet kínáló Kis-Magyarországra vándorolnak?" - tette fel a kérdést.

2022. január 10. – maszol.ro
Idén is megszervezték a fáklyás felvonulást Nagyenyeden az 1848–49-es forradalom
áldozataiért. Mintegy 150-en gyűltek össze mindenféle szervezés nélkül, csupán egy
Facebook-esemény felhívására szombat este, hogy méltó emlékezzenek a város legnagyobb
tragédiájára. Mint ismeretes, 173 évvel ezelőtt, a január 8-ról 9-re virradó éjjelen közel 800
védtelen gyermeket, asszonyt, idős embert gyilkoltak le brutális kegyetlenséggel a városba
betörő móc seregek, és sokan megfagytak menekülés közben is, így az áldozatok száma jóval
nagyobb lett. A felvonuláson idén is részt vett Oana Badea, Nagyenyed polgármestere,
gesztusát pozitívan értékelte a helyi magyar közösség.
Az elöljáró kiemelte: „A
megemlékezések nagyon fontosak, de az életnek folytatódnia kell, minden a mi
bölcsességünkön múlik. Noha a történelem nem mindig szolgáltat okot az örömre, de egyes
események megmutatják, mit nem szabad tennünk. Napjainkban azt választottuk, hogy a
magyar közösséggel együtt építsük Enyed jövőjét”.

Aláírták a nagyváradi Ady Endre Líceum felújításának kivitelezési szerződését
2022. január 10. – Bihari Napló
Méltó nyitányaként a 250 éves évfordulói ünnepségsorozatnak, szombat délben a nagyváradi
Ady Endre Líceum dísztermében aláírták az iskolaépület teljes felújítására vonatkozó
kivitelezési szerződést. A finanszírozó a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért
Felelős Minisztérium, a kedvezményezett pedig a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség,
mint az ingatlanegyüttes tulajdonosa.

„Az elmúlt harminc év legnyitottabb és legdemokratikusabb” tisztújítására
készül az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete
2022. január 10. – szekelyhon.ro
Az eddigi megszokással szakítva jelentős nyitásra készül az RMDSZ székelyudvarhelyi
szervezete, amely minden helyi, felnőtt lakos számára lehetővé teszi, hogy voksával
hozzájáruljon a vezetőség megválasztásához február 27-én. Ehhez – egy formanyomtatvány
kitöltésével – meg kell erősíteni a meglévő tagságot vagy csatlakozni kell a szövetséghez.

Déván is megemlékeztek a madéfalvi veszedelemről
2022. január 10. – Nyugati Jelen
Január 7-én a dévai Szent Antal plébánián is megemlékeztek az 1764-es madéfalvi
veszedelemről. A 258 évvel ezelőtt zajlott történelmi esemény ma már gazdag irodalommal
rendelkezik, személyes visszaemlékezésektől, hazafias pátosszal átszőtt kötetekig és komoly
forráskritikával megírt történelmi munkákig. A dévai megemlékezés szervezője, fr. Főcze
Bonaventúra plébános, László János telepesgazda emlékiratait idézve elevenítette fel a
madéfalvi történéseket, illetve a bukovinai székelyek Hunyad megyei betelepítését.
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Fáklyás felvonulást tartottak Nagyenyeden az 1848–49-es forradalom
áldozatainak emlékére

2022. január 10. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Klaus Johannis hétfőn kérte, hogy a parlament vizsgálja felül azt a törvényt, amely előírja,
hogy a medvéket a helységeken kívül is le lehet lőni – írja a Digi24. A sürgősségi rendelet
eredeti változata lehetővé tette a hatóságok számára, hogy csak akkor avatkozzanak be, ha a
medve a városon belül okoz problémát. Az államfő szerint a törvényt egyértelműsíteni kell,
különben visszaélések történhetnek. "A parlament feladata, hogy méltányos egyensúlyt
teremtsen egyrészt az élethez való jog és az egyének testi épségének védelme, másrészt a
védett fajokhoz tartozó vadon élő állatok támadásainak megelőzése között olyan jogalkotási
megoldások révén, amelyek biztosítják a biztonságos légkört a közvetlenül érintett
közösségekben, de hozzájárulnak e fajok védelméhez is" - olvasható a felülvizsgálati
kérelemben.

Erdély

Klaus Johannis visszaküldte a medvék kilövését szabályozó törvényt

2022. január 10. – ma7.sk, felvidek.ma
Ipolyság történelmi mozaikjának egy újabb darabjaként egy többnyelvű emléktáblát
helyeznének el az egykori ipolysági gettó bejáratánál. Az emléktábla-állítás kezdeményezői,
Márton István, Köteles Judit, Lőwy János, Révész Angelika, Tóth Tibor, Bendík Márta, Novák
Margaréta, Baki Attila és Kapusta Krisztina azzal a kéréssel fordul a nyilvánossághoz, hogy
anyagilag támogassák egy kb. 1800 euró értékű többnyelvű emléktábla létrejöttét. Amint az a
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben olvasható, az emléktábla amellett, hogy
emléket állít a holokauszt áldozatainak, lehetőséget ad arra is, hogy elgondolkodjunk a
történteken, s figyelmeztet arra, hogy ez már soha többé nem ismétlődhet meg.

A Békemeneten való részvételre biztat a Szövetség MKP-platformja
2022. január 10. – ma7.sk, bumm.sk
Március 15-e alkalmából újabb Békemenetre kerül sor Budapesten. A kormány mintegy 700
ezer embert vár a nagyszabású felvonulásra. A Szövetség MKP-platformja közösségi oldalán
bíztatja a párt szimpatizánsait a részvételre.
"Arra kérjük platformunk tagjait,
szimpatizánsainkat, hogy, aki tud, vegyen részt a megmozduláson, hogy legalább így,
szimbolikus módon kifejezzük támogatásunkat Orbán Viktornak és a nemzeti kormánynak."
– áll a bejegyzésben.

Akiket Kassa megérintett – megjelent Szaszák György újabb kötete
2022. január 10. – Új Szó
Szociológiai, kultúrtörténeti és művészettörténeti szempontból is fontos vallomásokat,
mélyinterjúkat tartalmaz Szaszák Györgynek a legújabb, 327 oldalas publicisztikai kötete,
mely Akiket Kassa megérintett címen a múlt év végén a pozsonyi Madách Egyesület jelentette
meg, Csanda Gábor felelős kiadó és szerkesztő gondozásában, Szászi Zoltán író-költő
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Emléktáblát helyeznének el a holokauszt ipolysági áldozataira emlékezve

10 nap múlva zárul a borsi Rákóczi-várkastély meseíró- és rajzversenye
2022. január 10. – Új Szó
A II. Rákóczi Ferenc nonprofit szervezet által működtetett Borsi Rákóczi Kastélyközpont rajz
és meseíró pályázatot hirdetett meg általános iskolások részére. Az elkészült művek leadási
határideje 2022. január 20. Az eredményhirdetésre feltehetően február 4-én kerítenek sort.
„Biztosan tudják, tudjátok, hogy 2021-ben fejeződött be a borsi kastély felújítása. Sok-sok
építő munkára és munkásra volt szükség, hogy megújulhasson a kastély. A felújítás évében az
épület építést történetét hozzuk közelebb a látogatókhoz, érdeklődőkhöz. Ehhez kapcsolódik
a jelen felhívással meghirdetésre kerülő rajz- és meseíró versenyünk is. Az kastély
építéstörténetének legkiemelkedőbb személyére szeretnénk felhívni a figyelmet.

Felvidék

előszavával és Orémus Zoltán kassai református lelkész-esperes utószavával. A könyv már
több könyvesboltban elérhető, de könyvbemutatót eddig még nem tarthattak, mert a Covidjárvány miatt erre nem kerülhetett sor. Mivel kíváncsiak vagyunk ere a könyvre és magára a
szerzőre – egykori kollegánkra is – most mi kérdezzük őt.

2022. január 10. – Vajdaság Ma
A szabadkai utasforgalmi közvállalat autóbuszai között vannak olyanok, amelyek már
mintegy három évtizede szállítják az utasokat. Közlekedésbiztonsági szempontból is fontos a
járműpark megújítása. Minden évben vásárolnak néhány buszt, s a tervek szerint ezen
beruházásoknak köszönhetően 2023 végéig mind lecserélik a régi járműveket. „Úgy
tervezzük, hogy 2023 végéig a Subotica-trans Közvállalat teljes járműkészletét megújítjuk.
Bízom benne, hogy ezt a szándékunkat sikerül majd megvalósítanunk, és ezzel biztosítani
tudjuk a közvállalat fennmaradását” - jelentette ki nemrég Stevan Bakić polgármester,
amikor átadott egy közelmúltban vásárolt, használt, 10 éves járművet.

Könyvtár a digitális világban is
2022. január 10. – Magyar Szó
A tavalyi évet is a 2020-as évhez hasonlóan nagy mértékben befolyásolta a koronavírusjárvány. Az Óbecsei Népkönyvtár munkatársai mindent megtettek annak érdekében, hogy
alkalmazkodjanak a járványügyi helyzethez és a tervezett rendezvények nagy részét sikerült is
megtartaniuk. 2021 elején felülvizsgálták az Óbecsei Népkönyvtár felnőtt részlegének
könyvállományát, a könyvtári tevékenységekről szóló törvény alapján ugyanis ezt az
ellenőrzést tízévente el kell végezni. Mivel egy körülbelül 40.000 könyvból álló
könyvállományról van szó, a felülvizsgálat két hónapig tartott, mesélte Lovas Đijanta, az
Óbecsei Népkönyvtár igazgatója.
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A jövő év végéig teljesen megújul a Subotica-trans járműparkja

2022. január 10. – Karpat.in.ua
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2021-ben is harcolt a kárpátaljai magyar oktatási
hálózat megmaradásáért, hangsúlyozta a KMPSZ elnöke a TV 21 Ungvárnak adott exkluzív
interjújában, melyet a Hétről Hétre c. műsorban láthattak a nézők. Orosz Ildikó kiemelte:
nem csökken a nyomás az oktatási hálózaton. A Pedagógusszövetség segített a tanároknak a
távoktatásban is, hangsúlyozta a KMPSZ elnöke.

Több mint 600 ezer személy vette fel a koronavírus elleni oltást Kárpátalján
2022. január 10. – Kárpátalja
Az oltáskampány kezdete óta Kárpátalján 601 030 koronavírus elleni oltást adtak be. A
Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció jelentése szerint ezek közül 332 050-en egy oltást
kaptak meg, a január 7-i adatok szerint 268 820 személy már teljesen immunizált. Ezen kívül
35 személy már kiegészítő oltást is kapott, 125-en pedig ismétlő (booster) oltást.

A Kárpátaljai
mesteroktató

márkacsalád

bemutatása:

Bimba

Tímea

műkörömépítő

2022. január 10. – 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 10. – Kossuth Rádió

Január 16-án, vasárnap tartják a népszavazást Szerbia alkotmányának módosításáról. A
képviselők elfogadták az alkotmánymódosítás tervezetét, de a polgároknak is jóvá kell
hagyniuk. Az alkotmánymódosítás, amelyről Szerbia polgárai a január 16-ai népszavazáson
szavaznak, az igazságszolgáltatást érinti. Egy kérdés lesz a referendumon, amely így szól:
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Kárpátalja

A pedagógusszövetség 2021-ben is harcolt a kárpátaljai magyar oktatási hálózat
megmaradásáért

Támogatja-e a Szerb Köztársaság alkotmányának megváltoztatásáról szóló törvény
megerősítését? Amire a polgárok a szokásos igennel vagy nemmel válaszolhatnak.

Nagy veszteségként élte meg az aradi magyarság, hogy a két aradi alpolgármesteri tisztség
közül egyiket sem foglalhatta el jelöltje, így 24 év után nincs RMDSZ-es alpolgármestere a
városnak. A város lakosságának 10 százalékát kitevő aradi magyarok számára szimbolikus
jelentőségű volt, hogy rendelkeztek egy alpolgármesterrel – mondta Faragó Péter parlamenti
képviselő, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke, akinek az elmúlt hétvégén, újabb két
évre szavaztak bizalmat.

Kívül-belül megújul Nagyvárad egyik legjelentősebb magyar tannyelvű középiskolája, az Ady
Endre Elméleti Líceum. Az elmúlt két és fél évszázad alatt most először korszerűsítik teljes
mértékben a műemlék épületet. A Nagyvárad történelmi belvárosában álló ingatlan az
Orsolya-rendi zárdaiskolának a jogutódja. Alapjait 1772-ben tették le. Az összeállításban Vad
Márta igazgatót halljuk elsőként.

A kárpátaljai magyar turisztikai élet és falusi vendéglátói hálózat több száz családnak biztosít
bevételt, ezért különösen fontos, hogy az ágazat túlélje a koronavírus járvány okozta károkat,
mondja a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke, Mester András. A járvány ellenére
sikeres évet zártak, hiszen a továbbképzések mellett sikerült megjelentetni a „Kárpátalja
Magyar Szemmel” című hiánypótló útikönyvet.

Több mint 20 éve működik a Zsil völgyi bányavidéken az Ében Haézer Egyesület. Hivatalosan
15 éve jegyezték be, lupényi székhellyel. A Dél-erdélyi szórvány megmaradásáért
tevékenykedő egyesület lelkesen végzi a közösségi munkát, és ezt üzeni a bibliai névválasztás
is - mondja Benedekfi Dávid, a lupényi Ében Haézer Egyesület alapító elnöke Erdei EditZsuzsánna interjújában.

„Minden, ami magyar” – ezzel a mottóval jött létre néhány évvel ezelőtt a temesváros.ro
honlap és az azonos nevű Facebook-csoport. A tavalyi év elején teljesen megújult arculatú
honlap működtetője az Integratio Alapítvány. A szerkesztők értékelték a 2021-es év
legfontosabb eseményeit, oklevéllel tüntették ki a leglátogatottabb bejegyzések szereplőit.
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