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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Honvédelmi államtitkár: a Don-kanyar a hadsereg fekete napjaként íródott a 

magyar történelembe 
2022. január 12. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Demokrata, HVG, Székelyhon 

A Don-kanyar a hadsereg fekete napjaként íródott be a magyar történelembe - mondta Szabó 

István honvédelmi államtitkár a doni áttörés 79. évfordulóján rendezett megemlékezésen, 

szerdán Budapesten. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán rendezett, koszorúzással 

egybekötött megemlékezésen az államtitkár úgy fogalmazott: a történelem különös és szomorú 

sajátossága, hogy egyes napok örökre, megmásíthatatlanul bevésődnek a naptárba. Ilyen volt 

1943. január 12-e is, ezen a napon indította meg a szovjet Vörös Hadsereg a Magyar Királyi 

Honvédség 2. magyar hadsereg elleni támadását. Ez volt a magyar hadtörténelem egyik 

legnagyobb embervesztesége, a magyar katonák egyik legnagyobb véráldozata - mondta Szabó 

István. Az áldozatvállalás képessége a magyarság megtartó öntudata - hangoztatta. 

 

Március 9-ig lehet regisztrálni a magyar országgyűlési választásokra 
2022. január 12. – szekelyhon.ro 

Erőteljes kampánnyal kezdték az új esztendőt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácshoz (EMNT) 

tartozó Demokrácia Központok, készítik elő az erdélyi magyar állampolgárokat a magyar 

országgyűlési választásokra, mutatott rá a szerdai sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón Sándor 

Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke. Arra biztatnak minden erdélyi magyar állampolgárt, 

hogy regisztráljon, ugyanakkor azt javasolják, aki már régebben megtette, ám nem emlékszik, 

hova kérte a levélszavazatos borítékot, a közreműködő szervezetekhez vagy a konzulátusra, 

regisztráljon újra. A regisztráció tíz évig érvényes, de bármikor újra meg lehet tenni. 

 

A marosvásárhelyi Kultúrpalotában rajtol a Tamási-emlékév 
2022. január 12. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen a magyar kultúra napján nyílik a Tamási Áron-emlékév, amelyet kedden 

hirdetett meg a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága. A kettős eseményt Tamási 

Áron Tündöklő Jeromosával ünnepelheti a közönség a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Múlt 

évben a világjárvány miatt nem kerülhetett sor a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 

által szervezett, immár hagyományosnak számító, magyar kultúra napi előadásra 

Marosvásárhelyen. Idén azonban újra különleges produkcióval készülnek – mondta az 

eseményről tartott sajtótájékoztatón Tóth László főkonzul. „Idén kettős apropójú előadásra 

készülünk Marosvásárhelyen, egyrészt a január 22-i magyar kultúra napja alkalmából kerül sor 

az előadásra, másrészt ez lesz a Tamási Áron-emlékév nyitómomentuma, nyitóelőadása is” – 

fogalmazott a főkonzul. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/01/a-doni-tragedia-a-magyar-hadtortenelem-egyik-legnagyobb-embervesztesege-volt
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/01/a-doni-tragedia-a-magyar-hadtortenelem-egyik-legnagyobb-embervesztesege-volt
https://szekelyhon.ro/aktualis/marcius-9-ig-lehet-regisztralni-a-magyar-orszaggyulesi-valasztasokra
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-marosvasarhelyi-kulturpalotaban-rajtol-a-tamasi-emlekev
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Pótolhatják a hibás dokumentumokat a Szülőföldön magyarul programra 

pályázók 
2022. január 12. – maszol.ro, Bihari Napló 

Az oktatási-nevelési támogatást célzó Szülőföldön magyarul programra idén 134 178 személy 

nyújtott be támogatási kérelmet Romániában. Mivel azonban több száz hiányos pályázat 

érkezett, a pályázatot lebonyolító Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) 

lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. A pedagógusszövetség levélben értesítette azokat a 

kérelmezőket, akik hibás vagy hiányos dokumentumokat küldtek el, hogy január 26-áig 

kiegészíthetik a pályázatokat. 

 

Megújult a magyarcsékei római katolikus templom 
2022. január 12. – Bihari Napló 

A magyarcsékei római katolikus templomot sem kímélte az idő vasfoga, belső felújításra volt 

szükség. Azért, hogy megakadályozzák a templom további romlását, ezért a Nagyváradi Római 

Katolikus Egyházmegyén keresztül pályáztak, majd azt továbbították a román Vallásügyi 

Államtitkárságnak, ahol kedvező elbírálásban részesült. Az elmúlt hetekben a 80.000 lej értékű 

támogatás megérkezett. 

 

Törvényjavaslat: Romániában is tiltsák a homoszexuális tartalmak bemutatását 

gyerekeknek 
2022. január 12. – szekelyhon.ro 

A gyermek önazonosságának minden elemét törvény által védené az a törvénymódosítási 

kezdeményezés, amelyet az RMDSZ frakciójának hét tagja támogatott aláírásával, s amelyet 

azért értek támadások, mert a megtiltaná a homoszexualitásra utaló tartalmak bemutatását 

gyermekeknek A módosítás egyik ötletgazdája és kidolgozója, az Erdélyi Magyar Szövetség 

színeiben politizáló Zakariás Zoltán parlamenti képviselő a Székelyhon Hangadó 

podcastműsorában beszél a témáról. 

 

Leváltották tisztségéből Molnár András Temes megyei alprefektust 
2022. január 12. – maszol.ro 

Két prefektus és tíz alprefektus leváltásáról, illetve öt prefektus és tizenöt alprefektus 

kinevezéséről döntött szerdai ülésén a kormány – jelentette be Lucian Bode belügyminiszter. 

Az egyik leváltott kormánytisztviselő Molnár András, Temes megye RMDSZ-es alprefektusa.  
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https://maszol.ro/belfold/Potolhatjak-a-hibas-dokumentumokat-a-Szulofoldon-magyarul-programra-palyazok
https://maszol.ro/belfold/Potolhatjak-a-hibas-dokumentumokat-a-Szulofoldon-magyarul-programra-palyazok
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/01/megujult-a-magyarcsekei-romai-katolikus-templom
https://szekelyhon.ro/aktualis/torvenyjavaslat-romaniaban-is-tiltsak-a-homoszexualis-tartalmak-bemutatasat-gyerekeknek
https://szekelyhon.ro/aktualis/torvenyjavaslat-romaniaban-is-tiltsak-a-homoszexualis-tartalmak-bemutatasat-gyerekeknek
https://maszol.ro/belfold/Ot-prefektust-kinevezett-kettot-pedig-levaltott-a-kormany
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A székelyföldi színházak működésére is hatással lesznek a megnövekedett 

energiaárak 
2022. január 12. – szekelyhon.ro 

A megnövekedett energiaárak nem csak az egyéni háztartásokban éreztetik hatásukat, hanem 

a közintézmények működésére is hatással vannak, ilyen például a színház. Bár a legtöbb 

intézmény nem kapott még idén gázszámlát, de a szolgáltatók már előre jelezték, jóval nagyobb 

energiaárakra számíthatnak a székelyföldi színházak is. A kormánynak központi megoldást kell 

találnia a problémára, hiszen a színházakat fenntartó intézményeknek gondot jelentenek a 

megnövekedett energiaárak. 

 

Mikszáth Kálmánra emlékeznek születése 175. évfordulóján 
2022. január 12. – bumm.sk  

Mikszáth Kálmánra emlékeznek születése 175. évfordulóján Szklabonyán és a Nógrád megyei 

Balassagyarmaton szombaton és vasárnap. Az író szülőfalujában bemutatják az új állandó 

kiállítást, Balassagyarmaton emlékülést is rendeznek - tájékoztatta az MTI-t a Mikszáth 

Kálmán Társaság alelnöke. Pásztor Sándor elmondta: szombaton a felvidéki Szklabonyán, 

Mikszáth lebontott szülőháza előtt, az emlékkőnél tartanak megemlékezést, ahol a vendégeket 

Marta Kálovcová polgármester üdvözli. A résztvevők innen sétálnak az emlékházhoz, ahol 

Jarábik Gabriella, a Szlovák Nemzeti Múzeum - Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója 

mond beszédet a koszorúzás előtt. Az új állandó Mikszáth-kiállítást Praznovszy Mihály kurátor 

mutatja be, aki ezt követően beszélget Pásztor Évával, A halhatatlan Mikszáth Kálmán című 

könyv szerzőjével. 

 

„Megjelenítette szeretetét” – Dávid Zsuzsanna Esterházy Jánosról 
2022. január 12. – felvidek.ma  

Dávid Zsuzsanna festőművésszel, tanárral készített interjút a Magyar Kurír. A szerző 

erkölcsteológiai témájú szakdolgozata Gróf Esterházy János, a szeretet politikusa címmel a Jel 

Kiadó gondozásában jelent. A festőművész munkáiból tavaly június 16-án nyílt tárlat az Isten 

szolgája Esterházy János-emlékév alkalmából. Szemlénk.  „A mártír sorsú politikus életét 

megismerve ugyanazt éreztem, mint oly sokan, akik foglalkoznak vele: lelkesedést, 

meghatottságot, a hitem megerősödését. Meggyőződésemmé vált, hogy mindezt tovább kell 

adnom. Esterházy személye mellett nem mehet el az ember közömbösen. A felvidéki 

Alsóbodokon Paulisz Boldizsár kezdeményezésére zarándokközpontot neveztek el Esterházy 

Jánosról, és felépült a Szent Kereszt felmagasztalása kápolna. Még az építkezés közben több 

mesterrel együtt utaztam Alsóbodokra. Nemzeti összefogás eredményeképpen mindenfelől 

érkeztek festők, segíthettünk a kápolna és a zarándokközpont festésében, művészeti 

díszítésében. Így ismertük meg mélyebben Esterházy János örökségét.” – emelte ki a 

festőművész. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekelyfoldi-szinhazak-mukodesere-is-hatassal-lesznek-a-megnovekedett-energiaarak
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekelyfoldi-szinhazak-mukodesere-is-hatassal-lesznek-a-megnovekedett-energiaarak
https://www.bumm.sk/regio/2022/01/12/mikszath-kalmanra-emlekeznek-szuletese-175-evfordulojan
https://felvidek.ma/2022/01/megjelenitette-szeretetet-david-zsuzsanna-esterhazy-janosrol/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 13. 

 

Megtartották az idei első nagyszombati magyar misét 
2022. január 12. – felvidek.ma  

Január második keddjén, 11-én a körülmények megengedték, hogy az új polgári esztendőben 

először megrendezésre kerülhessen a havi magyar mise. Szent András hava, azaz november 9-

e óta ismét egy tucatnyi hívő részvételével zajlott a Nagyszombatban idestova 9 esztendeje 

összejáró kisebb számú, de összetartó magyar közösség összejövetele. A szentmisét Kiss Róbert 

kanonok, nagyszombati vikárius, komáromi esperesplébános celebrálta. Sajnos, ez alkalommal 

zenészeink, Új Krisztina, Új Sámuel és Fodor Attila nem tudtak megjelenni, így a zenei 

aláfestést e sorok írója gyönyörűen szóló orgonakísérettel biztosította, igyekezve a misét így 

még ünnepélyesebbé tenni. Róbert atya bevezetőjében köszönetet mondott a Jóistennek, hogy 

végre újra találkozhattunk, s ha kevesebben is, de azért a törzstagok alkalomról alkalomra nem 

kis áldozatot hoznak azért, hogy jelen lehessenek. 

 

47,5 millió a foglalkoztatottság növelésére  
2022. január 12. – Pannon RTV 

47,5 millió dinárt különítettek el a 2022-es évre vonatkozó tartományi foglalkoztatási 

akciótervre, amelyben foglalkoztatottság növelését tűzték ki célul Vajdaság területén. Ezen 

belül elsősorban a munkanélküliek önálló vállalkozói tevékenységét, a munkáltatók, valamint 

az oktatások és képzések fejlesztését támogatják. 

 

Ünnepel Újvidék 
2022. január 12. – Magyar Szó 

A báni palota toronyépületének tövében leparkolt nyergesvontatóra szerelt két, hatalmas 

áramfejlesztő már napok óta éjjel-nappal dübörög, az itt épülő, hatalmas, szabadtéri színpad 

előkészületi munkálataihoz biztosítják a villanyáramot. Az Európa Kulturális Fővárosa cím 

átvétele alkalmából ma este itt megtartandó buli valóban fergetegesnek ígérkezik, mint ahogy 

arról már korábban is beszámoltunk, a jelképesen 20 óra 22 perckor kezdődő műsort egy 

szlovén, avantgárd rendező, Dragan Živadinov álmodta meg, Zeniteum: 2022 cím alatt a szerb 

tudományt, a múlt nagy tudósait, művelődéstörténeti neveit dicsőíti. 

 
Barta József: „Nem mondunk le jogainkról, a küzdelmet továbbra is folytatjuk!” 
2022. január 12. – Kárpátalja 

2022 első napjaiban Barta Józseffel, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

ügyvezető alelnökével, a Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ-frakciójának vezetőjével a 2021-

es év történéseiről beszélgettünk, arról, milyen kihívásokkal találta szemben magát a 

kárpátaljai magyarság, hogyan reagált erre a Szövetség, mi történt a megyei tanácsban, illetve 

röviden kitértünk az idei feladatokra. 
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https://felvidek.ma/2022/01/megtartottak-az-idei-elso-nagyszombati-magyar-miset/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/475-millio-foglalkoztatottsag-novelesere
https://www.magyarszo.rs/hu/4825/vajdasag_ujvidek/257649/%C3%9Cnnepel-%C3%9Ajvid%C3%A9k.htm
https://karpataljalap.net/2022/01/12/barta-jozsef-nem-mondunk-le-jogainkrol-kuzdelmet-tovabbra-folytatjuk
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A Beregszászi 4. Számú Bendász István Cserkészcsapat 2021-es éve 
2022. január 12. – Kárpátalja 

„Törekedjetek arra, hogy kicsit jobbnak hagyjátok magatok után ezt a világot, mint ahogyan ti 

kaptátok!” – mondta Lord Baden-Powell, aki 1908-ban Londonban cserkészmozgalmat 

alapított. Ami pedig azután történt, az már történelem. Beregszászban is egyre nagyobb 

népszerűségnek örvend a cserkészet mozgalma. Ennek okán Tominec Mihály, az 1992-ben 

megalakult és azóta is töretlenül működő Beregszászi 4. Sz. Bendász István Cserkészcsapat 

jelenlegi csapatparancsnoka számolt be hetilapunknak az elmúlt év cserkésztörténéseiről. 

 

Ungváron két utca névváltoztatását javasolják egy híres fizikus és egy 

festőművész tiszteletére 
2022. január 12. – Karpat.in.ua 

December 9-e és február 9-e zajlik Ungváron az Ivan Ankudinov utca Spenik akadémikus 

utcára, valamint a Mihajlo Lermontov utca egy részének Vjacseszlav Prihogyko utcára való 

átnevezésánek társadalmi megvitatása – tájékoztatott az Ungvári Városi Tanács 

városrendezési és építészeti osztálya. 

 

Görögkatolikus fiatalok betlehemi játéka a Megyei Közigazgatási Hivatalban 
2022. január 12. – Karpat.in.ua 

A keleti katolikus és ortodox egyházak, a Juliánus-naptár követői, január 7-én ünnepelték 

Jézus Krisztus születését. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyománynak megfelelően 

Kárpátalján ma is jelen van a kántálás, illetve az úgynevezett betlehemezés gyakorlata, amikor 

is fiatalok és felnőttek jelmezbe öltözve, énekes-verses formában adják elő Jézus Krisztus 

betlehemi születéstörténetét. 

 

A negyedszázados jubileum jegyében 
2022. január 12. – Népújság 

Az 1994 decemberében alakult lendvai magyar önkormányzat már 2020-ban, illetve 2021-ben 

is meg szerette volna ünnepelni negyedszázados jubileumát, sajnos a járványhelyzet nem tette 

lehetővé, hogy a tervek szerint ünnepeljenek. Természetesen a tervezett megemlékezések 

elmaradása  ellenére a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) 

jubileumának jelentősége nem csökkent, a járványhelyzetnek megfelelő megemlékezésről 

pedig a 2021 végén kiadott leporelló kiadásával gondoskodtak.   
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https://karpataljalap.net/2022/01/12/beregszaszi-4-szamu-bendasz-istvan-cserkeszcsapat-2021-es-eve
https://life.karpat.in.ua/?p=86623&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=86623&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=86677&lang=hu
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11645-a-negyedsz%C3%A1zados-jubileum-jegy%C3%A9ben.html
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Sok mindent meg tudtak valósítani 
2022. január 12. – Népújság 

A 15 évvel ezelőtt megalakult Muravidéki Pedagógusok Egyesületét (MPE) a következő kétéves 

mandátumban is az eddigi elnök, Tóth Elizabeta vezeti. Az egyesület elmúlt két évének tervei 

– bár módosultan – zömében megvalósultak, a már bevált eseményeket és programokat a 

jövőben is folytatni szeretnék. „A pedagógusok egyesületének vezetését két évvel ezelőtt, 2019 

decemberében vállaltam el, miután az akkori elnök lemondása után a közgyűlés nekem 

szavazott bizalmat. A tisztség elvállalását annak idején mindenképpen befolyásolta az a tény is, 

hogy a kinevezés előtt két évig, 2017-től én voltam az egyesület alelnöke.” - nyilatkozta Tóth 

Elizabeta. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 12. – Kossuth Rádió 

 

Fordulat következett be az úzvölgyi katonai temető ügyében, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 

egyre sikeresebben védi Csíkszentmárton ügyét Dormánfalvával szemben. A napokban újabb 

pert indítottak. Oláh-Gál Elvira beszélgetett a peres ügyekről és a katonai temető jelenlegi jogi 

helyzetéről a jogvédelmi szolgálat munkatársával. 

 

Március 15-ére újabb Békemenetet szervez a Civil Összefogás Fórum. Csizmadia László, a 

szervezet alapító-szóvivője azt mondta, szeretnék, ha a tavaszi rendezvényen kétszer annyian 

vennének részt, amint a 2021. október 23-án tartott Békemeneten, ahol a legóvatosabb 

becslések szerint is több százezren voltak jelen. A felvidéki Szövetség MKP-platformja a 

Békemeneten való részvételre buzdítja tagjait. 

 

Január 22-én kezdődik a Tamási Áron emlékév, melyet a Nemzetpolitikai államtitkárság 

hirdetett meg és jelentett be a kedd délutáni sajtótájékoztatón. Színházi előadások, kiállítások, 

irodalmi estek, próza- és esszéíró verseny, novellapályázat is szerepel az emlékév  gazdag 

programsorozatában, illetve  ez alkalmából díszkiadásban jelenik meg Tamási Áron 

leghíresebb műve, az Ábel-trilógia egy erdélyi grafikus illusztrációival. Szeptember 20-án, 

Tamási Áron születésnapján Farkaslakán rendeznek emlékünnepséget.  
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11646-sok-mindent-meg-tudtak-val%C3%B3s%C3%ADtani.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-12_18-02-00&enddate=2022-01-12_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-12_18-02-00&enddate=2022-01-12_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 13. 

 

A Magyar Kultúra Napján, Marosvásárhelyen tartják a Tamási Áron emlékév 

nyitórendezvényét a Kultúrpalotában. A helyszín jelképes, hiszen a kommunista diktatúra 

idején mellőzött Tamási Áron 1956 októberében tért vissza íróként Erdélybe, és itt olvasta fel 

előző éjszaka írt novelláját. A január 22-i ünnepi előadáson Tamási Áron: Tündöklő Jeromos 

című drámáját mutatja be a Spektrum Színház,  a Maros Művészegyüttes közreműködésével – 

jelentették be ma a marosvásárhelyi sajtótájékoztatón.   

 

Több évtizednyi szünet után negyedszázada indult újra Magyarkanizsán a néptánc oktatás. 

Tóth Ágnes volt az egyik alapítója a Tisza néptánc egyesületnek, amit aztán elnökként vezetett.  

25 év után azonban most úgy gondolja, hogy ideje átadni a stafétát másoknak. 

 

A Losonci 23. gyalogezred haditetteinek felidézésével tartanak január 15-én, szombaton 

kegyeleti emléktúrát nógrádi katonai hagyományőrzők határon inneni és túli tisztelgőkkel a 

Doni hősök emlékére. A kegyeleti túra kora reggel Karancsberényből indul és a végcél 

Ipolytarnóc. Útközben világháborús kegyhelyeken koszorúznak, illetve felmenőik személyes 

történeteiről és a levéltárakban fellelt kutatási eredményekről beszélgetnek a résztvevők. A 

főszervezőt, Oravecz Zoltánt Tarnóczi László kérdezte. 


