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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Tamási Áron-emlékév indul Marosvásárhelyen 
2022. január 11. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Demokrata, Hír TV, Index, Gondola, 

Krónika, szekelyhon.ro, Felvidék Ma, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Tamási Áron-emlékévet indít a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. A 125 éve 

született székely-magyar író életműve köré szerveződő események január 22-én 

Marosvásárhelyen, a magyar kultúra napja alkalmából indulnak. "Tamási Áron neve hívószó 

az összmagyarság számára. Az emlékévvel szeretnénk újra bemutatni az írót, életművét, 

műveit közelebb hozni a fiatalokhoz" - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára a keddi budapesti sajtótájékoztatón. Mint hozzátette, 

Tamási Áron munkássága a magyar kultúra elidegeníthetetlen része, szervesen hozzátartozik 

a magyar identitáshoz. "Tamási Áron egész életében hitet tett magyarsága mellett" - 

hangsúlyozta, rámutatva, hogy az emlékév programjai összefogják a magyar közösségeket az 

egész világon. Az emlékév fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A rendezvények 

lebonyolítója a Magyarság Háza, amelynek igazgatója, Csibi Krisztina a sajtótájékoztatón 

kiemelte: a Magyarság Háza rendszeres résztvevője a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága által meghirdetett emlékéveknek. Kitért arra, hogy 2018-ban, a Mátyás 

király-emlékévben világszerte mintegy háromszáz rendezvényre került sor. 

 

Több mint harminc erdélyi magyar település jelképeit fogadtatta el tavaly 

Bukarestben az RMDSZ 
2022. január 11. – MTI, Webrádió, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Transindex, Erdély 

Ma, Felvidék Ma, Vajdaság Ma 

Több mint harminc erdélyi magyar település címerét, illetve zászlaját fogadtatta el tavaly a 

bukaresti kormánnyal a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), jogi garanciát 

szerezve a jelképek szabad használatára - derült ki a romániai szaktárca éves összegzéséből, 

amelyet kedden ismertetett az RMDSZ. "Megsokszoroztuk a munkát ezen a területen, és 

kinyitottuk azt a fiókot, amely évekig zárva volt, amelyben a magyarlakta települések 

kérelmeit tartották" - idézte Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási minisztert az RMDSZ 

közleménye. Míg az RMDSZ kormányzati szerepvállalását megelőző évben Romániában 

összesen harminc zászló- és címerkérelmet hagyott jóvá a kormány, 2021-ben a szaktárca 112 

címert és zászlót terjesztett be a kabinet elé. A tárcavezető kiemelte: ezek közül 35 az erdélyi 

magyar közösség sikere: két erdélyi megye és 33 erdélyi magyar település szabad címer- 

illetve zászlóhasználatára szereztek törvényes garanciát és idén folytatni fogják ezt a munkát. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/tamasi-aron-emlekev-indul-marosvasarhelyen-472520/
https://www.erdely.ma/tobb-mint-harminc-erdelyi-magyar-telepules-jelkepeit-fogadtatta-el-tavaly-bukarestben-az-rmdsz
https://www.erdely.ma/tobb-mint-harminc-erdelyi-magyar-telepules-jelkepeit-fogadtatta-el-tavaly-bukarestben-az-rmdsz
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Tánczos a medvetörvényről: a Iohannis által kifogásolt szövegeket 

megvizsgáljuk és korrigáljuk 
2022. január 11. – Krónika, transindex.ro 

Az államelnök által kifogásolt jogi szövegeket a Parlamentben megvizsgáljuk és korrigáljuk – 

jelentette ki Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter azt követően, hogy Klaus Iohannis  

államfő hétfőn visszaküldte a parlamentnek felülvizsgálatra a veszélyes medvék eltávolítását 

lehetővé tevő törvényt amiatt, hogy a jogszabály nem rendelkezik világosan a településeken 

kívüli medvék kilövéséről, és visszaélésekre adhat lehetőséget. 

 

Születtek, de főleg meghaltak: így (nem) szaporodott az erdélyi magyarság 

2021-ben 
2022. január 11. – transindex.ro 

A korábbi évek gyakorlatához igazodva, idén is összesítettek az adatokat: a Bence már nincs 

pikszisben, de az Anna és a Hanna kimozdíthatatlan. Születések, elhalálozások és esküvők 

szerte Erdélyből.  

 

Vendéglátás: 2022 a gasztronómia éve lesz Hargita megyében 
2022. január 11. – maszol.ro 

A gasztronómiának, a kulináris élvezeteknek szenteli a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás 

(ADI Harghita) a 2022-es évet. A Hargita megyébe érkezőket a tematikus év keretében 

különböző rendezvények, illetve gasztronómiai ajánlatok várják, a vendéglátás helyi szereplői 

számára pedig képzéseket, versenyeket szerveznek. A tervekről, elképzelésekről és célokról 

kedden Székelyudvarhelyen tájékoztatták a megjelent szakembereket és a sajtó képviselőit. 

Keresik Hargita megye legjobb kézműves csokoládéját is. 

 

Újabb per indult az úzvölgyi haditemető miatt, Dormánfalva korábbi 

telekkönyveztetésének érvénytelenítését kérik 
2022. január 11. – szekelyhon.ro 

Csíkszentmárton és a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat az úzvölgyi haditemető Dormánfalva által 

történt korábbi telekkönyveztetésének érvénytelenítését kéri a bíróságtól egy nemrég indult 

perben. Ez egy újabb lépés a moldvai város által elkövetett törvénytelenségek felszámolása 

érdekében. 

 

A múltba tekintő oldal összekovácsolja a közösséget 
2022. január 11. – ma7.sk  

A Szőgyén történelme képekben facebook oldalt 2021. február 12-én hozták létre, tagjainak 

száma hónapról hónapra meredeken emelkedett, mára 1131 tagot számlál. „A csoport célja, 

hogy összegyűjtse a településünkön készült régi fényképeket és a hozzájuk tartozó érdekes 
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https://eletmod.transindex.ro/?cikk=29352
https://eletmod.transindex.ro/?cikk=29352
https://maszol.ro/gazdasag/Vendeglatas-2022-a-gasztronomia-eve-lesz-Hargita-megyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-per-indult-az-uzvolgyi-haditemeto-miatt-dormanfalva-korabbi-telekkonyveztetesenek-ervenyteleniteset-kerik
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-per-indult-az-uzvolgyi-haditemeto-miatt-dormanfalva-korabbi-telekkonyveztetesenek-ervenyteleniteset-kerik
https://ma7.sk/tajaink/a-multba-tekinto-oldal-osszekovacsolja-a-kozosseget
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történeteket, évszámokat. Így egy év távlatából úgy érzem, hogy a küldetés teljesül, hiszen ez 

idő alatt 664 bejegyzés – fotó került nyilvánosságra, amihez több mint nyolcezer hozzászólás 

érkezett. Az ide felkerült fotók egy része megtalálható a 2022-es szőgyéni Történelmi 

naptárban is.” – emelte ki Svajcer Edinától, az oldal adminisztrátora. 

 

Felvidéki Fejlesztő: a Selye János Gimnáziumban indult a módszertani program 
2022. január 11. – ma7.sk  

A Közép-európai Alapítvány-CEF másutt már jól bevált kezdeményezését valósítja meg a 

Felvidéken két tapasztalt oktatási szakember: Kiss Beáta és Menyhárt József. A Felvidéki 

Fejlesztő elnevezésű módszertani megerősítő stratégiával előbb a hazai magyar középiskolák, 

majd az alapiskolák felsőtagozatának a tanárait és a jövendő pedagógusokat ismertetik meg. 

A program bevezető előadására január 11-én a komáromi Selye János Gimnázium egész 

tantestülete előtt került sor. Andruskó Imre, gimnáziumigazgató a programkoordinátorok 

üdvözlése után az intézmény tanári kara és diáksága nevében megköszönte a nagyszerű 

lehetőséget. Egyúttal a reményét fejezte ki, hogy a módszertani programban való részvételük 

majd elősegíti az iskolájukban folyó sokrétű oktató-nevelő munka színvonalának további 

emelését. 

 

Rigó Konrád: A kulturális miniszternek le kell mondania 
2022. január 11. – bumm.sk  

A kulturális miniszternek le kell mondania - tette közzé nyílt állásfoglalását Rigó Konrád, a 

Szövetség Híd platformjának elnöke a közösségi oldalán. „A kulturális miniszternek le kell 

mondania. Nem azért, mert a kormány egyik fontos tagjának erkölcsi bukása az egész 

politikai kultúráról hoz egyértelmű ítéletet. Nem ezért. Milanová kormánytagként is súlytalan 

és jelentéktelen. Morálról és politikai kultúráról beszélni ma Szlovákiában már egyébként 

sem igazán lehet. Milanovának egyszerűen a kultúra miatt kell lemondania. Ha emberileg 

még egy cseppnyi tisztelet maradt benne a művészekkel és a kultúrában dolgozókkal 

szemben, akkor ez kutya kötelessége és egyben utolsó esélye arra, hogy egy olyan üzenetet 

közvetítsen, hogy ebben az országban a kultúra még valamit jelenthet. Majd egyszer. Talán." 

– írta Rigó.  

 

Korlátozások mellett tarthatják meg az újvidéki ünnepséget 
2022. január 11. – Magyar Szó 

Miloš Vučević, Újvidék polgármestere ma úgy értékelte, hogy a városban rossz a járványügyi 

helyzet, ami hatással van Doček elnevezésű eseményre, amellyel a kulturális főváros évébe 

való hivatalos belépést ünnepelnék meg. A polgármester elmondta, hogy vélhetőleg 

csökkenteni fogják az eseményeket, majd hozzátette, hogy még várják az értesítést arról, hogy 

pontosan milyen előírások szerint tarthatják meg az eseményt január 13-án. 
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https://ma7.sk/oktatas/felvideki-fejleszto-a-selye-janos-gimnaziumban-indult-a-modszertani-program
https://www.bumm.sk/belfold/2022/01/11/rigo-konrad-a-kulturalis-miniszternek-le-kell-mondania
https://www.magyarszo.rs/hu/4823/vajdasag_ujvidek/257567/Korl%C3%A1toz%C3%A1sok-mellett-tarthatj%C3%A1k-meg-az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-%C3%BCnneps%C3%A9get-%C3%BAjvid%C3%A9k-%C3%BCnneps%C3%A9g.htm
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Gazdag programmal zárul a Gyermektéliségek sorozat 
2022. január 11. – Magyar Szó 

Az Újvidéki BiG Gyermektéliségek elnevezésű eseményegyüttes elérkezett a harmadik, és 

egyben utolsó hetéhez. A rendezvény pénteken zárul a BiG bevásárlóközpontban, ezt 

megelőzően a legkisebbek a Petőfi Sándor Általános Iskola kreatív táborában vehetnek részt, 

melynek során az eszkimók életviteléről hallhatnak érdekességeket, valamint 

megismerkedhetnek az ősemberek életével, majd összehasonlítják azt a mai állapotokkal. 

Emellett bejárják majd a Naprendszert és a napjaink üzeneteinek elválaszthatatlan részét 

képező hangulatjelekről is beszélgetni fognak. Az Újvidék gyermekbarátai elnevezésű 

műhelymunka során a gyermekek lerajzolhatják barátaik arcképét, valamint 

megismerkedhetnek híres, szerb portréfestők műveivel. Emellett a sajtról, Salvador Daliról 

beszélgetnek majd, valamint „zenélő” képeket tekinthetnek meg, és pecséteket is 

készíthetnek. 

 
Barta József: A KMKSZ 2021-ben is harcolt a kárpátaljai magyarok jogaiért 
2022. január 11. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 2021-ben is harcolt a kárpátaljai magyar közösség 

jogaiért, mondta a KMKSZ alelnöke a TV 21 Ungvárnak adott exkluzív évértékelő 

interjújában, melyet a Hétről Hétre c. műsorban láthattak a nézők. Barta József kiemelte: a 

munka az önkormányzatokban is zajlott, például a Kárpátaljai Megyei Tanácsban a KMKSZ 

frakció adta be a legtöbb képviselői interpellációt 2021-ben. A KMKSZ segítette a koronavírus 

elleni harcot is, hangsúlyozta Barta József. Most megtekinthetik az évértékelőt teljes 

hosszában. 

 

Középiskolai programmal bővül az MCC kínálata 
2022. január 11. – karpat.in.ua 

Tovább bővül a Mathias Corvinus Collegium tevékenysége. A Fiatal Tehetség program mellett 

elindul az MCC Középiskolás Programja is, amely a beregszászi képzési helyszínen fog zajlani. 

A Középiskolás Program célja, hogy a részt vevő diákok anyagi helyzetüktől függetlenül, a 

lehető legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek. 

 

Kárpátaljai tanulók mátészalkai hétvégéje 
2022. január 11. – Kárpátalja 

Az II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Egán Ede Szakképzési 

Centrumainak második évfolyamos tanulói 2022. január 7–8. között kulturális és 

sporteseményen vettek részt Mátészalkán. A képzésben részt vevő diákok kikapcsolódását a 

Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

szervezte. A két intézmény partnersége révén Kárpátalján magyar nyelven tanulhatnak 

szakmát a jelentkezők. A képzés két országban és három helyen valósulhat meg. A tanulók 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4823/vajdasag_ujvidek/257504/Gazdag-programmal-z%C3%A1rul-a-Gyermekt%C3%A9lis%C3%A9gek-sorozat.htm
https://life.karpat.in.ua/?p=86604&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=86584&lang=hu
https://karpataljalap.net/2022/01/11/karpataljai-tanulok-mateszalkai-hetvegeje
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képzésének színhelyei a II. RF KMF Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi, 

Beregszászi és Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjai, valamint az Mátészalkai SzC Déri 

Miksa Technikum. A tanulók egy hetet Kárpátalján, egy hetet pedig Magyarországon töltenek 

jelenléti és gyakorlati oktatásban. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 11. – Kossuth Rádió 

 

„ Mindig magunkért, soha mások ellen” – olvasható a Dsida Jenő idézet azon az emléktáblán, 

amit az 1994. január 8-i komáromi nagygyűlés emlékére állított a Csemadok Komáromi 

Területi Választmánya 2009-ben a nagygyűlés 15. évfordulójára.  

28 évvel ezelőtt a komáromi nagygyűlésen részt vett Szlovákia összes magyar parlamenti 

képviselője, a felvidéki magyar polgármesterek zöme, a helyi magyar önkormányzati 

képviselők jelentős része és egyéb tisztségviselők pártállásra való tekintet nélkül. Összesen 

3500 személy jelent meg a komáromi sportcsarnokban, a felvidéki magyarság politikai 

egysége soha nem látott módon jelent meg. Három kérdésre összpontosítottak, és ezek közül 

is a legfontosabb az volt, amely az önkormányzatokkal, mint elvvel és rendszerrel 

foglalkozott, hiszen ez teremthette meg a magyar közösség számára a lehetőséget az 

önkormányzására. A kidolgozott alapelveket elfogadták, a végrehajtás azonban elmaradt. A 

komáromi nagygyűlés egyik fő szervezője és ötletgazdája Duray Miklós volt. 

 

Ukrajnában évek óta tart és még mindig nem zárult le a decentralizáció, vagyis a 

közigazgatási reform, az önkormányzatok nem igazodnak el megfelelően az új, még mindig 

formálódó rendszerben. A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása tanfolyamokat 

szervez, hogy ezzel is támogassa a magyar önkormányzatok munkáját.  Rezes József igazgatót 

kérdeztük.  

 

70-80 ezer is lehet - az RMDSZ becslése szerint - azoknak az egykori hadifoglyoknak vagy 

"malenkij robotra" elhurcoltaknak a száma, akik után gyermekeik kárpótlást igényelhetnek 

Romániában. Ehhez  a Magyar Nemzeti Levéltár hathatós segítséget nyújt.  

 

A kevesebb, mint háromezres lélekszámú Krassó - Szörény megyei magyarság számára jól 

indult a 2021-es év: a rendszerváltás óta először – a töredékszavazatok visszaosztása után – a 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-11_18-02-00&enddate=2022-01-11_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-11_18-02-00&enddate=2022-01-11_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 12. 

 

megyei lista első helyezettje, Kelemen Attila dévai építész bejutott a bukaresti 

törvényhozásba, és az RMDSZ koalíciós részvételének köszönhetően májusban magyar 

alprefektusa is lett a megyének. Ez utóbbit – mivel az új kormánykoalícióban csökkent az 

RMDSZ súlya - elég hamar elveszítették. Kun László, megyei RMDSZ-elnök beszélt a 2021-es 

év fontosabb történéseiről. 

 

A karácsonyi és az újévi szünet után a járványhelyzet rosszabbodása miatt online oktatással 

folytatódik a tanév a vajdasági középiskolákban, az általános iskolákban ugyanakkor még tart 

a téli szünidő. A távoktatás kevésbé hatékony, mint a jelenléti, s ez elsősorban az érettségire 

készülő diákoknak okoz gondot - mondja Sterbik Ildikó, a magyarkanizsai Beszédes József 

Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont igazgatója.  

 

Keresik Hargita megye csokoládéját, de versenyben marad az erdélyi csorba és a zöldbors-

mártásos marhabélszín is. A Hargita megyei Önkormányzat 2022-t a gasztronómia évének 

nyilvánította a székelyföldi Hargita megye turizmusában. Az ezt bejelentő sajtótájékoztatón 

résztvevő szakemberek egyetértettek abban, hogy a helyben megtermelt alapanyagból, illetve 

a hagyományos székely receptek alapján készült egyedi ételekkel kell népszerűsíteni a 

székelyföldi gasztronómiát.  


