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 Nyomtatott és online sajtó 
 

A vallásszabadság erdélyi törvénybe iktatását ünnepelték Tordán 
2022. január 13. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Demokrata, Gondola, Krónika, Nyugati 

Jelen, Felvidék Ma, Transindex, Vajdaság Ma 

Az erdélyi Tordán unitárius istentisztelet keretében ünnepelték meg, hogy 1568-ban itt 

tartották azt az országgyűlést, mely a világon elsőként iktatta törvénybe a vallásszabadságot. 

A vallásszabadság tordai kihirdetését az erdélyi alapítású unitárius egyház a saját 

születésnapjának tekinti. Az ünnepségen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kifejtette: a vallásszabadság kinyilvánítása az emberi 

jogok egyik korai törvénybe iktatása volt, és ez jelentette Erdély megmaradásának az egyik 

titkát is. Az ősök ugyanis ezzel oltalmazták meg a közösségeiket. Hangsúlyozta: ma is ki kell 

mondani, hogy összefogásra van szükség nemcsak a közösségekben, hanem a közösségek 

között is. Megemlítette: Magyarország kormányának támogatásával 2010 óta 650 egyházi 

ingatlan, 2016 óta pedig 480 óvoda újult meg vagy épült fel Erdélyben. Úgy vélte, az áprilisi 

magyarországi parlamenti választás arról is fog szólni, hogy ezt a munkát sikerül-e megőrizni 

és folytatni. Arra kérte a jelen levő lelkészeket, hogy buzdítsák választási regisztrációra és 

szavazásra híveiket. A Tordán tartott 1568-as erdélyi országgyűlés január 13-án a világon 

elsőként iktatta törvénybe a vallás- és lelkiismereti szabadságot, olyan korban, amikor 

Európát a katolikusok és a protestánsok közötti villongások jellemezték. Európa nyugati 

felében csak évtizedekkel később születtek hasonló határozatok. 

 

Potápi Árpád: mindkét ország érdekelt a kapcsolatok javulásában 
2022. január 13. – karpat.in.ua 

A TV21 Ungvár Hétről-hétre legutóbbi műsorának vendége volt Potápi Árpád János. Az 

államtitkár beszámolt a magyar kormány támogatásával Kárpátalján futó programok 

eredményeiről. Kiemelte: a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében 120 

oktatási intézmény újul meg Kárpátalján, a vállalkozók számára pedig beindult a 

mentorprogram. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a magyar-ukrán államközi 

viszonyokról szólva rámutatott: a kapcsolatok javulása mindkét fél számára előnyökkel járna. 

 

Többnyelvű műemlék-ismertetés Zilahon – QR-kódos tájékoztató táblákat 

helyeztek ki a Szilágy megyei városban 
2022. január 13. – Krónika 

Magyarul, sőt szlovákul is készül ismertető szöveg a zilahi műemlék épületekről, miután QR-

kódos táblákkal látták el Szilágy megye székhelyének turisztikai látványosságait. Fazakas 

Miklós alpolgármester a Krónikának elmondta, hogy a projekt a Călător prin România (Utazó 
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Romániában) civil szervezettel kötött partnerség keretében valósult meg, mely az ország 

számos városában helyezett már ki hasonló táblákat a turisztikai látványosságokra. 

 

Dan Tanasă utcát neveztetne el Hajdu Győzőről Vadasdon, amelyet elárasztott 

volna Ceaușescu hithű kiszolgálója 
2022. január 13. – Krónika 

Provokáció, diverziókeltés szándéka húzódhat Dan Tanasă „magyarbarátnak” álcázott 

kezdeményezése mögött, miszerint emléket állítana egy „magyar személyiségnek” két Maros 

megyei faluban. A 2018-ban elhunyt Hajdu Győző íróról, szerkesztőről, a Ceaușescu-

diktatúra hithű kiszolgálójáról van szó. Amint a havadi polgármester a Krónikának elmondta, 

Hajdu leromboltatta volna Vadasdot, ahol most utcát neveztetne el róla az AUR képviselője.  

 

Megszűnt Molnár András alprefektusi mandátuma 
2022. január 13. – Nyugati Jelen 

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

kinevezéséről döntött szerdai ülésén a kormány. Az egyik leváltott kormánytisztviselő Temes 

megye alprefektusa, a Temes Megyei RMDSZ elnöke, Molnár András, akinek a helyére a PSD 

javasolta Sorin Ionescut, a Colegiul Național Bănățean igazgatóját nevezték ki. Molnár 

András szerdán este a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra leváltásának hírét: „A mai 

kormányhatározat értelmében megszűnt az alprefektusi mandátumom. Ez annak tudható be, 

hogy átalakult a megyei tisztségek leosztása a koalíción belül, az RMDSZ kormánykoalíciós 

súlyaránya csökkent. Megyei RMDSZ-elnökként folytatni fogom a munkát, közösen a 

vezetőségi tagokkal és az önkormányzati képviselőinkkel, a szervezet érdekvédelmi és 

közösségépítési szerepét betöltve. A cél nem változik: a Temes megyei magyar közösség 

képviseletében, a közösségünk ügyeinek az érdekében, a Bánság településeinek fejlesztéséért 

dolgozunk továbbra is! 

 

Egyedi képzéssel segítik a csángó gyermekek magyar nyelvű oktatását 
2022. január 13. – szekelyhon.ro 

Nemzeti identitásuk megőrzése szempontjából elsődleges fontosságú a magyar nyelv oktatása 

a moldvai csángó gyerekek körében. Az önkéntesek által végzett délutáni, hétvégi 

foglalkozások során azonban a hagyományos módszerek nem mindig célravezetők, ezért 

alternatív módszerek átadásával segíti őket egy projekt keretében a Székelyudvarhelyi 

Egyetemi Központ (SZEK). 

 

Komáromban gyalogtúrával emlékeznek a Don-kanyar hőseire 
2022. január 13. – ma7.sk  

A dél-komáromi Endresz Csoport január 15-én 9 órától gyalogtúrával kíván tisztelegni a doni 

hősök emléke előtt, hangsúlyozva a 2. magyar hadsereg kötelékében, a szombathelyi 3. 
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hadtesthez tartozó 6. komáromi könnyűhadosztály, valamint a 22. és 52. komáromi 

gyalogezred helytállását. A szervezők a Jókai térről induló túrára – az összetartozás jegyében 

– a Duna bal partján élő érdeklődőket is szeretettel várják. „A történelmi múltunk, 

gyökereink jelentőségét folyamatosan kiemelő Endresz Csoport 2011 óta előadásokkal, 

koszorúzásokkal, gyertyagyújtásokkal emlékezik meg a komoly komáromi vonatkozásokkal 

bíró, Don-kanyarban vívott harcokról, amelyek során a 2. magyar hadsereg megsemmisítő 

veszteséget szenvedett. A szovjet hadsereg 1943. január 12-én – 30 fokos zimankóban 

indította el ellentámadását, s bár a magyar katonák, köztük a komáromi hősök is bátran helyt 

álltak, nem győzhettek a hatalmas túlerővel szemben. " – mondta Arlett Tamás, a csoport 

elnöke. 

 

Megújul a gombaszögi Andrássy-kúria  
2022. január 13. – ma7.sk  

Alapkőletétellel és egy időkapszula elhelyezésével megkezdődött a gombaszögi Andrássy-

kúria felújítása. A határon átnyúló együttműködés keretében megvalósuló projekt jóvoltából 

teljeskörűen megújul a kúria, illetve egyesületi múzeum létesül benne. A Határon átnyúló 

együttműködés az elfeledett partnerség felélesztésére Gombaszögön és Szilvásváradon 

(SKHU GO&SZI) elnevezésű projekt partnerei a Sine Metu polgári társulás, Szilvásvárad 

község önkormányzata, a Hegyvidék OUTDOOR programszervező iroda és a gombaszögi 

Hamelli kertészet. Orbán Máté Julianna, a Via Carpatia EGTC igazgatója elmondta, a projekt 

fő célja, hogy Gombaszögben és Szilvásváradon olyan turisztikai szempontból vonzó helyszín 

jöjjön létre, amely sok turistát vonzhat az elkövetkező időszakban. A pályázat 

összköltségvetése mintegy 1,5 millió euró. 

 

Milyen jövőt ígér Szlovákia a sport számára? Sajtótájékoztatót tartott a 

Szövetség  
2022. január 13. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Lesz-e sport Szlovákiában a járvány után? Ezzel a címmel tartott sajtótájékoztatót 

csütörtökön a Szövetség Pozsonyban. A sajtótájékoztatón Forró Krisztián, a Szövetség elnöke 

mellett a felvidéki sportélet ismert személyiségei vettek részt, mint Orosz Csaba, korábbi 

sikeres olimpikon, Somorja polgármestere, Horváth Zoltán, a dunaszerdahelyi DAC női 

kézilabdaklub elnöke, Ferencz László, a komáromi röplabdaklub elnöke és Szőllősy Péter, a 

találkozó kezdeményezője. Forró Krisztián elmondta, éppen ma kezdődik a kézilabda-Eb, 

amelyet Magyarország és Szlovákia közösen rendez. Forró szerint ez is a két ország közti 

kapcsolatok erősödését bizonyítja, amely nagy öröm a felvidéki magyarok számára. Az is 

nyilvánvaló, a Duna két oldalán teljesen másként kezelik a járványhelyzetben a sportot. 

 

Szövetség: a kormány a bírósági reform kapcsán sem hallgatta meg a vidék 

hangját 
2022. január 13. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  
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A Besztercebányai kerülethez tartozó Losonci, Nagykürtösi, Rimaszombati és Nagyrőcei járás 

polgármesterei és a régió megyei képviselői még decemberben tiltakoztak Mária Kolíková 

miniszter asszony bírósági reformja ellen. A Füleken elindított petíciót a Besztercebányai 

Kerületi Bíróság megtartásáért két nap alatt 96 gömöri, nógrádi és honti regionális vezető 

politikus írta alá. A déli járások polgármesterei ezzel azt szerették volna megakadályozni, 

hogy az ott élő embereknek a fellebbviteli bírósági eljárásokra ne kelljen az ország másik 

végébe, Zsolnára utazniuk. 

 

Sólymos László: Átgondolatlan a bírósági reform 
2022. január 13.  – bumm.sk  

Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke szerint a kormány által elfogadott 

bíróságok (anti)reformját a parlamentnek el kell utasítania, szerinte ez egy többször átszabott 

fércmunka. Sólymos László szerint a kerületi bíróságok megszüntetése nem reform, úgy, 

ahogy a kórházak leminősítése sem az. "Ez egy többször átszabott fércmunka, és megint mi 

húzzuk a rövidebbet. Délen ez a kormány már leállította a közúti infrastruktúra építését, a 

beruházásokat, leminősíti a kórházakat és most az igazságszolgáltatás elérését, a fellebbviteli 

bírósági eljárásokhoz való egyenlő és akadálymentes hozzáférés lehetőségét is meg akarja 

vonni a déli régiókban élő emberektől, még jobban megkeserítve az életüket. Az, hogy a 

Gömörben, Nógrádban, az Ipolymentén élők fellebbviteli bírósága Zsolnán lesz, teljesen 

elfogadhatatlan. Szemétség" - hangsúlyozta Sólymos.  

 

Emlékezés a Don-kanyarban elesett magyar katonákra Szőgyénben 
2022. január 13.  – felvidek.ma  

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány idén is meghirdette a „Gyújts te is egy gyertyát a Don-

kanyar áldozatainak emlékére!” címet viselő hagyományos rendezvénysorozatot. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan, az idei gyertyagyújtási rendezvényekről ugyancsak fotókat kér az 

alapítvány, hogy a későbbiekben, a helyszíneken történt események dokumentálásával 

összegezzék a Kárpát-hazában történt emlékezéseket. Ehhez a felhíváshoz csatlakozott 

Szőgyénben a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat, a Szőgyén Öröksége Társulás és a 

Nagyboldogasszony-templom hívő közössége. Az elmúlt években a párkányi régió falvaiban 

nagyszabású regionális rendezvények keretében emlékeztek a Limes Anavum Honismereti 

Társulás szervezésében közösen ezen a napon. 2018-ban második alkalommal, virrasztással 

egybekötött történelmi emlékezés helyszíne volt a faluközpontban található emlékparkban 

állított szőgyéni emlékmű. 

 

A KKA január végéig írhatja ki az első pályázati felhívásokat 
2022. január 13.  – Új Szó  

Működésbe lendült a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA), felálltak a pályázatokat elbíráló 

bizottságok, amelyek idén hét és fél helyett kb. nyolc és fél millió eurót oszthatnak szét. A 

magyar nemzetiség rendezvényei idén nagyobb pénzkeretre pályázhatnak. A magyar 

kisebbség által beadott pályázatokat három, egyenként öttagú bizottság fogja elbírálni. Ezen 
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testületek mindegyikébe három tagot még korábban maguk a kulturális szervezetek 

választottak, kettőt pedig most nevezett ki Alena Kotvanová, a KKA igazgatója. Így a magyar 

nemzetiségi szervezetek által kulturális rendezvényekre, közművelődésre beadott 

pályázatokat Horňák István, Demecs Andrea, Szabó Csilla, valamint a most kinevezett Sánta 

Szilárd és Grendel Ágota fogja elbírálni. A kiadványok és sajtótermékek támogatásáról 

Csanda Gábor, Antal Ágota, Bödők Károly, Szabó Monika és Navrátil Ľubomír dönt majd, 

ahol az utóbbi két személy a most kinevezett tag. A professzionális művészeti projektekre, 

mint például a filmművészeti alkotások támogatására beadott pályázatokat Lakatos Róbert, 

Kerekes Péter, Hizsnyan Géza, valamint Cséfalvay András, illetve Andrejčáková Eva bírálja 

majd el. Szintén az utóbbi két személy az, akit az igazgató nevezett ki. 

  

A szabadkaiak vasárnap 102 szavazóhelyen szavazhatnak 
2022. január 13. – Vajdaság Ma 

Összesen 127.075 polgárnak van szavazati joga Szabadka Város területén és a hozzá tartozó 

településeken, akik vasárnap a 102 szavazóhely egyikén adhatják le szavazataikat, közölte 

Nenad Kozomora, a városi választási bizottság elnöke. Mint ismeretes, a vasárnapi 

referendumon Szerbia polgárai az Alkotmánynak az igazságszolgáltatás területét érintő 

módosításáról szavazhatnak. A módosítás célja az volt, hogy növeljék az igazságszolgáltatás 

hatékonyságát és függetlenségét. A polgároknak a szavazólapokon az igen vagy a nem 

szócskát kell bekarikázniuk, hogy támogatják-e az alkotmány módosítását. A szavazóhelyek 

reggel 8 és este 8 óra között lesznek nyitva. A polgároknak magukkal kell vinniük az értesítő 

cédulát, amely tartalmazza, hogy melyik szavazóhelyen adhatják le voksukat, illetve a 

személyigazolványukat vagy más fényképes dokumentumot. 

 

Dr. Pásztor Bálint: a nemmel való szavazás lassítja Szerbia integrációját 
2022. január 14. – Pannon RTV 

Kizárólag az igazságügy működésére vonatkozó részek módosulnak az alkotmányban - 

mondta dr. Pásztor Bálint a Szubjektívben, azon belül is a bírák, illetve az államügyészek 

megválasztásának módja. A VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője részletezte, a 

törvényhozó és a végrehajtó hatalom, tehát a parlament és a kormány teljes egészében 

kivonul ezekből a kérdésekből, és a Legfelsőbb Bírói Tanács és az Államügyészek Tanácsa 

fogja megválasztani a bírákat, illetve az ügyészeket. Arra kérte a vajdasági magyarokat 

vegyenek részt a referendumon vasárnap, és szavazzanak igennel. „Arra szeretném kérni a 

vajdasági magyarokat, hogy vasárnap járuljanak az urnák elé és szavazzanak igennel a 

népszavazáson, hiszen az, hogy a bíróságok függetlenebbek lesznek az biztos, hogy nem baj, 

és remélem, hogy így is lesz, a jövő fogja ezt megmutatni. Én a fönntartásokról is beszéltem a 

parlamenti felszólalásomban, során, de ami ettől még fontosabb, az az, hogy - ahogy 

említettem -, ez egy európai uniós elvárás, éppen ezért a nemmel való szavazás lassítja az 

országnak az integrációját.” – hívta fel a figyelmet Pásztor Bálint. 
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Játszóházzá vált a könyvtár 
2022. január 14. – Magyar Szó 

A József Attila Könyvtár a szünidő alatt már hagyományosan programokat kínál az 

iskolásoknak, ami iránt mindig nagy érdeklődés mutatkozik. Az elmúlt években a járvány 

által okozott nehézségek ezekre az eseményekre is rányomták bélyegüket, de a mostani téli 

szünetben már kicsit felszabadultabban gyűltek össze a kicsik, akiknek a legkülönbözőbb 

foglalkozásokat kínálták, így tényleg minden érdeklődő vagy otthon unatkozó, idejét 

hasznosan és szórakozva eltölteni vágyó gyerek megtalálhatta a kedvére valót. 

 
Orosz Ildikó: Társadalmi érdekvédelmi szervezetből a magyar oktatást 

kiszolgáló intézményhálózattá nőttük ki magunkat 
2022. január 13. – Kárpátalja 

A kárpátaljai magyar oktatás jelenlegi helyzetéről, a kisebbségi jogszűkítésekről, valamint az 

elmúlt harminc év küzdelmeiről beszélgettünk Orosz Ildikóval, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökével. 

 

Barta József: „Mi azért dolgozunk, hogy itt, Kárpátalján megőrizhessük 

magyarságunkat” 
2022. január 13. – Karpat.in.ua 

Arról, hogy mi történt 2021-ben a Kárpátaljai Megyei Tanácsban, milyen kihívásokkal találta 

szemben magát a kárpátaljai magyarság, hogyan reagált erre a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ), Barta Józsefet, a Szövetség ügyvezető alelnökét, a megyei tanács 

KMKSZ-frakciójának vezetőjét kérdeztük 2022 első napjaiban. 

 

Jankovics: Szavazásra fel! Voksunkkal 2022. április 3-án minél többen mondjuk 

el véleményünket Orbán Viktor kormányáról! 
2022. január 13. – Képes Újság 

Az egész világot, az országot, így a szülőföldünket is sújtó koronavírus-járvány ellenére 2021-

ben is felújítások, építkezések és további gyarapodás jellemezte a horvátországi magyar 

közösséget. Számos olyan projekt valósult meg, amelyekre éveket kellett várnunk. A kultúra, 

a hagyományápolás, az oktatás és a gazdaság területén tavaly is sikerült jelentős 

eredményeket elérnie a horvátországi magyarságnak – mondta Jankovics Róbert, a HMDK 

elnöke, magyarságunk parlamenti képviselője a 2021-es évet értékelő interjúban. A képviselő 

a 2021-es évre vonatkozóan két jelentős, a közösségünk számára kulcsfontosságú eseményt 

emelt ki. „Az egyik ilyen jelentős esemény a népszámlálás volt, amelyre a HMDK több 

fázisban is készült, többrétegű kampányunkkal az első szakaszban az volt a cél, hogy minél 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4826/vajdasag_magyarkanizsa/257712/J%C3%A1tsz%C3%B3h%C3%A1zz%C3%A1-v%C3%A1lt-a-k%C3%B6nyvt%C3%A1r.htm
https://karpataljalap.net/2022/01/13/orosz-ildiko-tarsadalmi-erdekvedelmi-szervezetbol-magyar-oktatast-kiszolgalo
https://karpataljalap.net/2022/01/13/orosz-ildiko-tarsadalmi-erdekvedelmi-szervezetbol-magyar-oktatast-kiszolgalo
https://politic.karpat.in.ua/?p=37644&lang=hu
https://politic.karpat.in.ua/?p=37644&lang=hu
https://kepesujsag.com/jankovics-szavazasra-fel-voksunkkal-2022-aprilis-3-an-minel-tobben-mondjuk-el-velemenyunket-orban-viktor-kormanyarol/
https://kepesujsag.com/jankovics-szavazasra-fel-voksunkkal-2022-aprilis-3-an-minel-tobben-mondjuk-el-velemenyunket-orban-viktor-kormanyarol/
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több magyar nemzetiségű, magyarul beszélő horvát állampolgár jelentkezzen népszámlálási 

biztosnak, majd mindenkit arra buzdítottunk, hogy vállalja bátran magyarságát, vallását. 

Bízunk benne, hogy kampányunk sikeres volt, az eredményeket az idei év folyamán tudjuk 

majd meg” – mondta. 

 

Eltűnt, majd újra visszakerült a magyar felirat a kopácsi helységnévtáblára 
2022. január 13. – Képes Újság 

A napokban új, csak horvát nyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki Kopács bejáratánál, 

méghozzá a falubeliek nagy felháborodására. A HMDK azonnal kapcsolatba lépett az 

illetékesekkel, akik léptek az ügyben. A Képes Újság szerkesztőségéhez az elmúlt napokban 

számos felháborodott bejelentés érkezett, ugyanis a napokban új, immár csak horvát nyelvű 

helységnévtáblák kihelyezésére került sor a víz melletti faluban. Az évek óta a falu bejáratát 

ékesítő kétnyelvű táblák egyik napról a másikra tűntek el. Ez különösen felháborító, hiszen 

Horvátország egyik „legmagyarabb” településéről van szó. 

 

Felhőtlen a viszony a kormány és a kisebbségek között 
2022. január 13. – Képes Újság 

A Manjinski forum (Kisebbségi Fórum) című, Zágrábban megjelenő közlöny 2021. decemberi 

számában olvasható egy, a zágrábi Kisebbségi Tanács elnökével, Aleksandar Tolnauerrel 

készült nagyinterjú. Az írás számos, a horvátországi nemzeti kisebbségeket érintő kérdéssel 

foglalkozik, ezek közül a magyarság számára talán a leginkább érdeklődést kiváltókat közölte 

a Képes Újság. „A Horvátországban élő kisebbségek tavaly a kultúrájuk megőrzéséért 

folytatott tevékenységükre rekordnagyságú támogatást kaptak. Ez a zágrábi Kisebbségi 

Tanács minőségi munkájának és a horvát kormány eltökélt, nem csupán elvi szinten létező 

támogatáspolitikájának köszönhető” – állítja a zágrábi Kisebbségi Tanács elnöke, Aleksandar 

Tolnauer a Manjinski forum hasábjain, ahol az elmúlt évet értékelte. Tolnauer szerint 

mindezt jól bizonyítja az is, hogy egy évvel ezelőtt a kormány elfogadta a nemzeti 

kisebbségekre a 2020 és 2024 közti időszakban vonatkozó operatív programját, melynek 

megvalósítása is jó ütemben zajlik. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 13. – Kossuth Rádió 

 

Lesz-e sport Szlovákiában a járvány után? Ezzel a címmel hirdette meg idei első 

sajtóértekezletét a Szövetség. Az apropót az adta, hogy ma kezdődik a közös rendezésű férfi 
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kézilabda Európa-bajnokság. Összeállításunkban először Forró Krisztiánt, az egyesített 

magyar párt, a Szövetség elnökét hallják. 

 

Tíz hónap az alprefektusi tisztségben. Prefektusok és alprefektusok leváltásáról, illetve 

kinevezéséről döntött szerdai ülésén a román kormány. Az egyik leváltott kormánytisztviselő 

Temes megye alprefektusa, a Temes Megyei RMDSZ elnöke, Molnár András, akinek helyére a 

Szociáldemokrata Párt jelöltjét nevezték ki.  

 

Befagyasztották a nem banki hitelek kamatlábait Romániában, a székelyföldi 

mezőgazdaságban is előszeretettel alkalmazott egyéni és családi vállalkozási formákat 

újratárgyalták, kiszámíthatóbb támogatási rendszert biztosítanak civil szervezetek számára – 

Antal Lóránt udvarhelyszéki RMDSZ-es szenátor ma sajtótájékoztatón értékelte az elmúlt egy 

évet. Parlamenti és választókörzeti tevékenységében egyaránt - a gázhálózat fejlesztése 

mellett - azt tartja kiemelten fontosnak, hogy tavaly életbe lépett a kiszolgáltatott 

energiafogyasztókról szóló törvény. Még lényegesebb szerinte, hogy az elszabadult 

energiaárakat is megpróbálják fékezni a villanyáram és a gáz árának be fagyasztásával.   

 

A Szülőföldön magyarul pályázat tanév elején elkezdődött folyamata újabb szakaszba lépett 

Romániában. Az érintetteknek lehetőségük van a hiányzó dokumentumok pótlására. Erről 

kérdeztük a pályázatot lebonyolító Romániai Magyar Pedagógusszövetség képviselőjét.  

 

A Vajdaságban egy közép-bánsági kis falu Tóba 350 lelket számlál.  Testvértelepülésük 

jóvoltából idén egy Petőfi szobrot állítanak fel a faluban - és nem csak a Petőfi emlékév 

tiszteletére, hanem azért is, mert Petőfi Sándor nevét viseli iskola és művelődési otthon 

egyaránt. A falu első emberével, Balázs Dezsővel beszélgettünk. 

 

Tordán unitárius istentisztelettel ünnepelték, hogy 1568-ban itt tartották azt az országgyűlést, 

mely a világon elsőként iktatta törvénybe a vallásszabadságot. A vallásszabadság tordai 

kihirdetését az erdélyi alapítású unitárius egyház a saját születésnapjának tekinti.  

 

A Don-kanyari offenzíva 79. évfordulóján megemlékezést tartottak szerda este 

Marosvásárhelyen, a római katolikus temetőben, a doni áldozatok emlékművénél az EMKE és 

a 23. Határvadász Hagyományőrző Csoport szervezésében. A résztvevők koszorúzással és 

gyertyagyújtással tisztelegtek a 2. Magyar Hadsereg hőseinek és áldozatainak emléke előtt.  

 

A Magyar Fotóművészek Világszövetsége által meghirdetett Nemzet-közti(!) Magyar 

Fotószalonra a tavalyi évben is közel 1500 fotó érkezett, a szakmai zsűri ebből 288 képet 



 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 14. 

 

fogadott el. A legszebb fotókból összeállított egyik vándorkiállítás jelenleg a Felvidéket járja. 

Összeállításunk a párkányi tárlaton készült. 


