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Itt élünk, így élünk – A márciusban kezdődő népszámláláson való részvételre 

buzdít az RMDSZ 
2022. január 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Itt élünk, így élünk szlogennel indít tájékoztató kampányt az RMDSZ két hónappal a 2022-es 

romániai népszámlálás kezdete előtt, annak érdekében, hogy minél több romániai magyar 

vegyen részt a cenzuson, vallja meg bátran etnikai, vallási hovatartozását, anyanyelvét. „Mi 

azt szeretnénk, ha hatékony és korrekt népszámlálás lenne, ha a magyar embereket korrektül 

és sikeresen megszámolnák” – fogalmazta meg a célt Kelemen Hunor szövetségi elnök. A 

témában pénteken Kolozsváron tartott sajtóbeszélgetésen az RMDSZ elnöke rámutatott: a 

tízévente tartott legnagyobb statisztikai esemény az idei esztendő egyik legnagyobb kihívása a 

romániai magyarság számára. És nem csak, hiszen 2011 óta egész Közép-Kelet-Európában 

népességfogyás észlelhető, ami egyrészt a természetes demográfiai folyamatok (több 

elhalálozás, kevesebb születés), másrészt az elvándorlás eredménye. 

 

Pásztor: A referendumon fontos üggyel kapcsolatban nyilvánítunk véleményt 
2022. január 16. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Javában zajlik Szerbiában az alkotmánymódosítási népszavazás. Pásztor István vasárnap 

délelőtt Noszán adta le voksát, s a sajtónak nyilatkozva mindenkit arra buzdított, menjen el 

szavazni. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke a voksolást 

követően arról beszélt, hogy minden egyes népszavazás fontos, mert egy olyan civilizációs 

lehetőség, amikor maguk a polgárok alakíthatnak ki végső döntést egy fontos üggyel 

kapcsolatban, írja a Pannon RTV. „Az alkotmánymódosítás sok országban, így Szerbiában is 

referendumügyi kérdés. Ebben a konkrét esetben, ez a mostani pillanat azért fontos, mert egy 

15 éves problémának jelentheti talán a megoldását. Mintegy 15 évvel ezelőtt fogalmazta meg 

legelőször az Európai Unió azokat a fenntartásokat, amelyek a szerbiai igazságszolgáltatás 

függetlenségével kapcsolatban léteznek. Ezek a megfogalmazások idővel nem tompultak, és 

ezzel kapcsolatban Szerbiának van egy vállalt kötelezettsége, hogy ezt a módosítást megteszi. 

Úgyhogy ilyen értelemben ez egy vállalt kötelezettségnek a végrehajtása” - nyilatkozta Pásztor 

István. 

 

Ukrán nyelvtörvény: a kisebbségi sajtó is a célpontok között 
2022. január 16. – MTI, Origo, Hvg.hu, Kiszo.net 

Mostantól a nem ukrán nyelven megjelenő országos terjesztésű napilapoknak és egyéb 

újságoknak vagy át kell térniük az ukrán nyelvre, vagy ugyanolyan példányszámban és 

tartalommal, egy időben meg kell jelenniük ukrán nyelvű változatban is. Ez alól egyelőre 

kivételek a csak egy megyén belül terjesztett kiadványok, amelyek az átállásra 2024 júliusáig 

kaptak haladékot. 
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„A hűség, a hit és a magyarságba vetett erő tartotta meg őseinket” 
2022. január 15. – TEOL 

„Nincs módunkban kitérni a hűség elől.” Tamási Áron erdélyi író örökérvényű gondolatával 

kezdte köszöntőjét szombaton Kétyen Potápi Árpád János. A Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a bonyhádi-dombóvári térség országgyűlési 

képviselője a helyi székely egyesület által megvalósított kopjafaavató-ünnepségen úgy 

fogalmazott: a hűség, a hit és a magyarságba vetett erő tartotta meg őseinket is a 

száműzetésben, amelyet 1764 és 1941 között kellett átélniük Magyarországtól, Erdélytől távol, 

Bukovina öt falvában. „Ez a hit és a magyarsághoz való ragaszkodás jelentette azt, hogy újra 

hazát lelhettek 1941-ben, 81 évvel ezelőtt Magyarországon. Annak pedig 77 esztendeje lesz 

nemsokára, hogy a Bácskából elmenekülve itt, a Dél-Dunántúlon találtunk végleges otthonra, 

hazára – emlékeztetett az államtitkár, aki ezt követően köszönetet mondott mindazoknak, 

akik hozzájárultak a kopjafa létrehozásához. 

 

Minden lej jól jön az önkormányzatoknak: több altalajkincsre kiterjesztenék a 

helyben maradó bányailletéket 
2022. január 14. – Krónika 

Lesz helye, rendeltetése a pénznek, örülnek a helyi önkormányzatok vezetői, hogy helyben 

marad az ásványvíz és a felszíni kitermelési illeték nagyobbik része, ám kiterjesztenék a 

rendelkezést más bányailletékre is. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke 

konkrét példaként a parajdi bányában kitermelt sót említette. A bukaresti kormány e heti 

ülésén elfogadta annak a törvénynek a hatályba léptetési módszertanát, amely alapján a 

felszíni kitermelésből származó bányailleték 80 százaléka a helyi és megyei 

önkormányzatoknál marad. Mint az RMDSZ közleménye rámutat, a javaslatot a fejlesztési 

minisztérium terjesztette a kormány elé elfogadásra, ennek értelmében minden kitermelő az 

illeték 40 százalékát a helyi, további 40 százalékát a megyei önkormányzatnak utalja, 20 

százalék pedig az állami kincstárba megy. Az ásványvíz-kitermelés után fizetett illetéknek a 

45 százaléka a helyi és 35 százaléka a megyei önkormányzat költségvetését gyarapítja. 

 

A beutazási űrlapok körül kialakult káosz megoldását kéri az EMNP a 

hatóságoktól 
2022. január 14. – transindex.ro, Bihari Napló 

„Tavaly december 15-ét követően, a 2021/129. számú sürgősségi kormányrendelet érvénybe 

lépése óta, a törvények és rendeletek Romániára amúgy is jellemzően kaotikus és fejetlen 

végrehajtása miatt, országos szinten több ezer személy kapott nagy összegű büntetést a 
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közegészségügyi hatóságoktól. Csak Bihar megyében több száz ilyen esetről van tudomásunk” 

– kezdi közleményét az EMNP, arra a jelenségre utalva, amely több indulatot is keltett az 

elmúlt időszakban.  

 

Intenzív éve volt az udvarhelyszéki parlamenti képviseletnek 
2022. január 14. – maszol.ro 

Évértékelő sajtótájékoztatón összegezte az elmúlt egy évben végzett parlamenti tevékenységét 

Antal Lóránt Hargita megyei szenátor. Az RMDSZ-es elöljáró ezt követően udvarhelyi 

magánvállalkozókkal találkozott, az eseményen részt vett Ladányi László-Zsolt parlamenti 

képviselő is. 

 

A családügyi minisztérium államtitkárává nevezték ki Kacsó-Doboly Izabella-

Máriát 
2022. január 14. – Bihari Napló 

A családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium államtitkárává nevezte ki pénteken a 

kormányfő Kacsó-Doboly Izabella-Máriát. A döntés megjelent a Hivatalos Közlönyben. 

Korábban Kacsó-Doboly Izabella-Mária az ifjúsági és sportminisztériumban töltött be 

államtitkári tisztséget. 

 

Szülőföldön magyarul: később utalnak, de nagyjából megvan, hogy mikortól  
2022. január 14. – szekelyhon.ro 

Más években ilyenkor már túl voltak a kifizetéseken is, most a hiánypótlások időszaka zajlik a 

Szülőföldön magyarul program 2020–2021-es tanévre vonatkozó oktatási-nevelési 

támogatásainak a lebonyolításában. A járványidőszak alakította át a megszokott határidőket, 

így tavasz előtt valószínűleg nem folyósítják a támogatásokat. 

 

Együtt ünneplik Bukarestben a magyar és a román kultúra napját 
2022. január 14. – Krónika 

Idén közös rendezvénnyel ünnepli a Liszt Intézet bukaresti központja és a Román Kulturális 

Intézet a magyar és a román kultúra napját, amelyeket egy hét eltéréssel tartanak minden 

évben. A Liszt Intézet bukaresti központjának közlése szerint négy kortárs román irodalmi 

alkotást mutatnak be, amelyek magyar nyelven a marosvásárhelyi Lector Kiadó 

gondozásában jelentek meg az elmúlt két évben. „Kultúránk meghatározza az identitásunkat, 

a törekvéseinket, az egymással és a környezetünkkel való viszonyunkat, ezért a kortárs 

irodalomnak és a műfordításnak rendkívül fontos szerep jut. A műfordítások hidat építenek a 

román és a magyar kultúra között, ennek már szinte évszázados hagyománya van, amelyet a 

Lector Kiadó támogatását élvező fiatal műfordítónemzedék ma is továbbvisz. A kiadó 

gondozásában eddig 10 kortárs román irodalmi alkotás magyar fordítása jelent meg” – 

olvasható a Liszt Intézet közleményében. 
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Logikusan érvelni, meggyőzni egy perpatvarban: a kulturált vitázás szabályait 

ismerteti meg a fiatalokkal a Miért  
2022. január 14. – Krónika 

A vitakultúrát honosítaná meg középiskolások körében Erdély-szerte a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet (Miért) Erdélyi Perpatvar elnevezésű kezdeményezése. Az érvelés-meggyőzés 

tudományát ismertető képzésekből és többfordulós vetélkedőkből álló vitakör második 

kiadásának tapasztalatait Tornai Szilárd, a Miért alelnöke, vitaoktató összegezte a 

Krónikának. Elmondta, a kezdeményezés célja kiépíteni a vitakultúrát az erdélyi fiatalok 

körében, elsajátítani a vitázás alapjait, amit magabiztosan hasznosíthatnak majd a 

hétköznapi életben. Hozzátette, a vitakör hiánypótló egész Erdélyben, ugyanis míg két 

évtizeddel korábban a magyar iskolákban számos vitaklub, disputakör működött, mára már 

teljesen kiszorult az oktatásból. 

 

A feliratper, aminek végén Dan Tanasă egyesülete fizetett 
2022. január 14. – szekelyhon.ro 

További pereskedés helyett inkább kifizette a korondi községháza, illetve polgármesteri 

hivatal épületére kihelyezett – azóta már eltávolított – Községháza felirat miatt indított perek 

költségét a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC), így 

lezárultak az ezzel kapcsolatos jogi viták. Hat éven át húzódó, emberpróbáló eljárásról volt 

szó az érintett polgármester szerint. 

 

Piachoz segítik a székely gazdákat – Negyvenötezer termelő boldogulását 

egyengetné a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete 
2022. január 15. – Krónika 

A három székely megyét átfogó Székely Gazdaszervezetek Egyesülete a legnagyobb romániai 

magyar gazdaszervezet. Maros, Hargita és Kovászna megyében mintegy 45 ezer magyar 

gazdát tartanak nyilván, akik területalapú támogatást igényelnek. Számos egyesület és a helyi 

önkormányzatok segítségével két tucat falugazdász próbál megoldást keresni a gazdák 

elvárásaira. Becze István, a gazdaszervezet elnöke szerint ahol jól működnek az egyesületek, 

megerősödtek a helyi gazdaközösségek. 

 

Percre pontos jubileum a szatmári színházban: 130 éve adták át a teátrum 

épületét, a budapesti Nemzeti is „visszatért” 
2022. január 16. – Krónika, transindex.ro 

Kiállítással és a budapesti Nemzeti Színház díszelőadásával is ünnepelte a szatmári színház 

épületének 130. „születésnapját”. A Nemzeti pénteki vendégjátéka azért is volt jelentős, mert 

a társulat pontosan 130 évvel ezelőtt is fellépett Szatmáron.  
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Pénzmágnes: gazdasági vetélkedőt hirdet az RMKT középiskolásoknak 
2022. január 16. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) már nyolc alkalommal szervezett pénzügyi 

vetélkedőt középiskolás diákok számára, ezen verseny tapasztalatait felhasználva, értékeit 

megtartva idén új formátumban hirdetnek versenyt szintén a középiskolás diákok számára – 

írja közleményében a szervezet. Az új verseny háromfordulós lesz, amelyen az egyéni verseny 

helyett ezúttal csapatversenyt hirdetnek meg négyfős csoportok számára. A verseny szakmai 

előzménye a vetélkedőben partner szervezetek – a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, valamint az OTP Bank 

Románia – által kezdeményezett Pénzidomár nevű vetélkedő is. A két vetélkedő (Pénzmágnes 

és Pénzidomár) szakmai tudása, pénzügyi/gazdasági/üzleti műveltség fejlesztő szándéka 

gyarapodik tovább a jelen verseny során – fejtik ki közleményükben a szervezők.  

 

Gyűlölet a Covid idején: menekült- és magyarellenesség Romániában 
2022. január 16. – transindex.ro 

A romániai nyilvánosságban, a sajtóban, a közösségi médián és a politikai nyilatkozatokban a 

idegengyűlöletet és az ezzel összefüggésben álló gyűlöletbeszédet vizsgáló elemzésből 

kiderült, hogy a pandémia ideje alatt a leggyakoribb célpontok a menekültek, a magyarok és a 

más etnikai származású politikusok voltak. A vizsgálat egy öt ország emberi jogi szervezeteit 

összefogó nemzetközi csoport munkája, a Nyílt kód a gyűlöletmentes kommunikációért (The 

Open Code for Hate-Free Communication, Op:Code), amely Észtországot, Lengyelországot, 

Szlovákiát, Spanyolországot és Romániát vette górcső alá. Az idegengyűlölet és 

gyűlöletbeszéd Romániai jelenségéről az Active Watch egyik munkatársa, Ionuț Codreanu 

állította össze az elemzést, amelynek következtetése az, hogy 2020-ban a szélsőséges 

nacionalista idegengyűlölet diskurzusa jelentősen felerősödött, aminek egyrészt a 

világjárvány a kontextusa, másrészt az, hogy bekerült a parlamentbe egy szélsőséges 

nacionalista párt, az AUR.  

 

A magyarságot gazdagítják Komárom zenei értékei 
2022. január 14. – ma7.sk  

Komárom több évszázados zenei értékei immár a Felvidéki Magyar Értéktár részét képezik. 

Köszönhető ez több szervezet összefogásának és kezdeményezésük pozitív fogadtatásának. 

Mindezekről Rancsó Andreával, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnökével beszélgettünk. „A 

Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, a Csemadok Komáromi Alapszervezete, a 

Múzeumbarátok Köre, a Komáromi Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület, valamint a 

Gaudium Vegyeskar és Hangszeres Kamaraegyüttes alapító karnagya, Stirber Lajos, illetve 

Beke Sándor Gyula, a Komáromi Értéktár Bizottság (KÉB) titkára közösen dolgozták ki a 

javaslatot, amelynek nagyon örültünk, hiszen érezhető volt, hogy közösségben gondolkodnak 

a javaslattevők. Decemberben tartottuk meg az ülésünket, ahol külön kiemeltük, hogy egy 
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nagyon szép, átfogó képet kaptunk Komárom zenei életéről, zenei értékeiről." – emelte ki 

Rancsó Andrea.  

 

Alapkőletétel a gombaszögi Andrássy-kúriánál 
2022. január 14. – felvidek.ma  

A Sine Metu Polgári Társulás a gombaszögi Andrássy-kúria teljes körű felújításáról tartott 

tájékoztatót. Mint megtudhattuk, az alapkőletétellel megkezdődtek a Határon átnyúló 

együttműködés az elfeledett partnerség felélesztésére Gombaszögön és Szilvásváradon 

(SKHU GO&SZI) elnevezésű projekt munkálatai, melynek a szervezőkön kívül partnere 

Szilvásvárad község önkormányzata, a Hegyvidék OUTDOOR programszervező iroda és a 

gombaszögi Hamelli kertészet is. Orbán Máté Julianna, a Via Carpatia EGTC igazgatója 

üdvözölte a jelenlévőket, elmondta, hogy a projekt fő célja a turizmus fejlesztése, mind 

Gombaszögön, mind Szilvásváradon olyan turisztikailag látványos és megkapó helyszín 

létrejötte, amely sok kirándulót csábíthat ide az elkövetkező időszakban 

 

Nagy előrelépés a vizuális kétnyelvűség terén: hatályba lépett a jogszabály 
2022. január 14. – felvidek.ma  

Tavaly októberben fogadta el a szlovák parlament Gyimesi György (OĽaNO) képviselő 

indítványát, melynek lényege, hogy a szlovák mellett még egy kisebbség nyelvén is fel lehet 

tüntetni az információkat az útirányjelző táblákon – mindezt a nemzeti kisebbségek 

nyelvhasználatáról szóló törvény módosításának köszönhetően. Bár a törvénymódosító 

javaslat benyújtását a Most-Híd erősen kritizálta arra hivatkozva, hogy a javaslat eredeti 

formája nem jelentene előrelépést a közlekedési táblák kétnyelvűsítése terénꓼ  még fel is 

szólították a parlamenti képviselőt, vonja vissza javaslatát. Ezt követően Forró Krisztián, akkor 

még az MKP elnökeként, egy, a módosításról szóló szakmai konzultáció lefolytatását javasolta, 

Horony Ákos jogász, a kisebbségi nyelvhasználat szakértője bevonásával. Így született meg a 

végül októberben elfogadott törvénymódosító javaslat, amely nagy előrelépést jelent a 

vizuális kétnyelvűség terén. 

 

Új Szó-stúdió: Kultúra a világjárvány árnyékában 
2022. január 14. – Új Szó  

Január 14-én, azaz pénteken újabb adással jelentkezik az Új Szó-stúdió. Beszélgetés-

sorozatunk tizedik epizódjában a pandémia kultúrára gyakorolt hatásairól, valamint a 

szlovákiai magyar kulturális szféra támogatásáról beszélgetünk. Az Új Szó-stúdió tizedik 

adásának vendége Gál Tamás színművész, a Komáromi Jókai Színház igazgatója, valamint 

Hégli Dusan koreográfus, rendező, az Ifjú Szivek Táncszínház művészeti igazgatója. A 

beszélgetésből kiderül, milyen hatással van a világjárvány a szlovákiai magyar kulturális 

közegre, hogyan zajlanak a próbafolyamatok, mikor és milyen feltételek mellett vehet részt 

ismét a közönség az előadásokon, de arról is beszélgetünk, vajon kellőképpen támogatja-e az 

állam a művészeti szektort. 
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Éltetik Szent-Ivány József emlékét Sajógömörön 
2022. január 15. – ma7.sk  

Decemberben volt száz éve annak, hogy a sajógömöri evangélikus gyülekezet felügyelőjévé 

választották Szent-Ivány Józsefet, s halálának 80. évfordulója ugyancsak a múlt hónapra 

esett. A gömöri politikusra és mecénásra ebből a kettős alkalomból, online közvetített ünnepi 

istentisztelettel emlékeztek a templomban, ahol szolgált. Simon Attila történész, a Selye 

János Egyetem tanszékvezetője, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója rámutatott, 

Sajógömört általában két személyről ismerik: Mátyás királyról és Czinka Pannáról. 

Mindkettőjüknek szobra van itt, s az ő emlékük ápolása része a helyiek identitásának. Úgy 

véli, hogy Sajógömör valódi lelkülete azonban más személyekre, s elsősorban arra épül, hogy 

ez a falu magyar és evangélikus, főként ez határozza meg az itteni ember lelkületét. 

 

Bősi Csemadok: közösségépítésből jeles 
2022. január 15. – ma7.sk  

A bősi Csemadok számára ez az év sem a tétlenkedésről szól. Nagy Anikó, a helyi 

alapszervezet elnöke csupa érdekességről számolt be beszélgetésünk során, amelyből kiderült 

a Csemadok-ház további sorsa, valamint az is, honnan ered ez a fiatalos energia és lendület. 

Nagy Anikó 1990-től tölti be az elnöki posztot, elmondása szerint büszke bősiként mindig is 

szeretett tenni a közösségért. "Nagy öröm, hogy még a járvány idején is tudtunk, tudunk 

tevékenyek lenni, és megvalósíthatjuk az elképzeléseinket. Legfőképpen annak örülünk, hogy 

van egy biztos helyünk, ahol nyugodtan végezhetjük a munkánkat. Ezért pedig az 

önkormányzatnak lehetünk hálásak, mert biztosította számunkra a Csemadok-házat" – 

meséli Nagy Anikó. 

  

Lezajlott az alkotmányozó referendum 
2022. január 16. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) kimutatása szerint tegnap 6,51 millió polgár 

jogosult részt venni az alkotmányozó referendumon. A RIK 18 órai adatainak értelmében 

országos szinten addig a szavazópolgárok 25,25 százaléka élt ezen jogával. Vajdaságban addig 

28,63 százalékos volt a részvételi arány, Šumadijában 24,59 százalékos, az ország déli és 

keleti térségében 23,39 százalékos, míg Belgrádban 22,85 százalékos. A polgárok a hatályos 

alkotmány módosításáról dönthettek. A módosítások az ország igazságügyi rendszerének a 

szabályozására terjedtek ki, az alapvető cél a jogállamiság, illetve a bírói hatalom 

függetlenségének, valamint az ügyészségek önállóságának az erősítése. 
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A zentai pedagógusokat érintő diszkrimináció miatt: Százötven vajdasági iskola 

kezdi a második félévet sztrájkkal 
2022. január 14. – Vajdaság ma 

Vajdaság-szerte százötven általános iskolában hirdettek figyelmeztető sztrájkot hétfőre, a 

második félév első napjára. A sztrájkkal a zentai kollégáikat ért hátrányos megkülönböztetés 

ellen tiltakoznak. A zentai pedagógusok kálváriája már több mint egy éve húzódik. A törvény 

által szavatolt utazási költségtérítmény, másnéven biciklipénz, jár minden közintézményben 

dolgozónak. S a törvény szerint visszamenőleg is követelhető. De ami jár, azt nem biztos, 

hogy automatikusan ki is fizetik. Ahány község, annyi példa a fent említett törvénynek az 

érvényesítésére, illetve eltusolására. A zentaiak esetében hosszas párbeszéd és egyezkedés 

után megosztott a dolgozók közössége, egyeseknek jár, másoknak nem. 

 
Nagycsaládos összekötők találkozója Beregszászon 
2022. január 16. – Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete immáron tízedik éve folytatja 

tevékenységét és máig ez az egyik legdinamikusabban fejlődő civil szervezet vidékünkön.  

Idén január 14.-én került sor a  helyi összekötők ez évi első találkozójára, ahová közel 50 

településről várták a kapcsolattartókat a beregszászi Pásztor Ferenc Zarándokházba. 

 

Gazda képzés a Pro Agricultura Carpatica Alapítvány szervezésében 
2022. január 16. – Karpat.in.ua 

Gazda képzést tartott Nagydobronyban a Pro Agricultura Carpatica Alapítvány. A téma a 

hónapos retek termesztése volt, amiből bemutatót is tartottak. Hidi László, az alapítvány 

elnöke szerint fontos, hogy a kárpátaljai magyar gazdák jól képzettek legyenek, hogy tartani 

tudják a lépést a termesztésben és az értékesítésben is. 

 

Bemutatták a Pro Arte – Munkács civil szervezet második jótékonysági 

aukciójának alkotásait 
2022. január 15. – Kárpátalja 

Másodszor kezdeményezett nagyszabású jótékonysági aukciót a Pro Arte – Munkács civil 

szervezet. A 2020-ban a Teréz Anya Jótékonysági Alapítvánnyal, a Munkácsi Polgármesteri 

Hivatallal és a Munkácsi Drámai Színházzal együttműködve szervezett első aukció alkalmával 

mintegy 40 alkotás került árverésre, melyek között voltak festmények, szobrok és 

porcelánmunkák is. Az akkor felajánlott művek nagy része Matl Péter munkácsi 

szobrászművész, a Pro Arte – Munkács civil szervezet elnökének munkái voltak, azonban az 

akcióhoz csatlakoztak ifj. Hidi Endre szobrászművész mellett lembergi és kijevi 

képzőművészek is, akik mindannyian szívügyüknek tekintették az effajta segítségnyújtást. 
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Magyarok Tekeházán 
2022. január 16. – Kárpátalja 

Az 1910-es népszámláláskor Tekeháza 1180 lakosa közül 824-en vallották magukat 

magyarnak, és 349-en ruszinnak. Jelenleg viszont a mintegy 1500 lelkes községnek már csak 

kb. a 35 százaléka magyar nemzetiségű. A II. világháborút követően ugyanis sok ruszin 

települt be vidékünk hegyvidéki településeiről, miközben maga a kárpátaljai ruszinság is 

jelentős mértékben elukránosodott. De mennyire áll ellen az asszimilációnak az itteni magyar 

közösség? 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 14. – Kossuth Rádió 

 

Szerbiában vasárnap népszavazást tartanak az alkotmánymódosításról. A kormánypártok 

arra buzdítanak, hogy támogassák a módosítást, ami az ország uniós integrációjának egyik 

feltétele. Az ellenzék ugyanakkor arra kéri a polgárokat, hogy nemmel szavazzanak. A 

Vajdasági Magyar Szövetség szerint is az igenek győzelme a polgárok érdeke. Pásztor 

Bálintot, a VMSZ egyik alelnökét kérdezte munkatársunk. 

 

Két hónap múlva kezdődik a népszámlálás Romániában. Ma indult hivatalosan is a 

népszámlálás magyar tájékoztató és támogató kampánya.  Az RMDSZ a Közpolitikai Elemző 

Központ Egyesület sajtóbeszélgetést tartott, a népszámlálásra vonatkozó tudnivalókat 

ismertették. Azt is, hogy bár minden előzetes felmérés szerint a romániai magyarság száma 

továbbra is egy millió feletti, nem szabad, hogy a közönyösség miatt egy millió alatti szám 

jöjjön ki, adminisztratív okokból. 

 

Csütörtök este óta a litvániai Kaunas és a luxemburgi Esch-sur-Alzette mellett a szerbiai 

Újvidék is Európa Kulturális Fővárosa.  A vajdasági székváros az év folyamán több mint 1.500 

különböző rendezvénnyel várja a látogatókat. 

 

Csütörtökön tartotta közgyűlését az egyik legnagyobb temesvári civil szervezet, a Temesvári 

Magyar Napok szervezője, a Várbástya Egyesület. A tevékenységi és pénzügyi beszámoló után 

az idei terveket vitatták meg a kuratórium tagjai. Ez után kérte mikrofon elé Tamás Péter 

egyesületi elnököt munkatársunk. 
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Középiskolásoknak szól az a vetélkedő, amelyet a Romániai Magyar Közgazdász Társaság, a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és Magyarország csíkszeredai, illetve kolozsvári 

főkonzulátusa szervez Pénzmágus címmel. A vetélkedő általános közgazdasági ismereteket, 

kreativitást és jó kommunikációs készséget feltételez. Gazdasági szakközépiskolák, vagy 

gimnáziumok diákcsapatai egyaránt jelentkezhetnek egész Erdélyből. A legjobbakat 

figyelemreméltó díjak is várják.  

 

Elkezdődhet a gombaszögi Andrássy-kúria felújítása. A Határon átnyúló együttműködés az 

elfeledett partnerség felélesztésére Gombaszögön és Szilvásváradon elnevezésű program 

célja,  hogy a térségében vonzó turista központ jöjjön létre. 

 

A helyi kulturális büszkeségek kerülnek idén a Magyar kultúra napja látószögébe 

Székelyudvarhelyen. Tamási Áron-mesejátéka, interaktív hangverseny és az Erdélyi képes 

krónika könyvbemutatója lesz terítéken a következő héten, és készülnek valami igazán 

különlegessel is. Az egy hetes programsorozatról először Szőcs Endre, főszervezőt, a Városi 

Könyvtár vezetőjét halljuk. 

 

Határok nélkül 

2022. január 15. – Kossuth Rádió 

 

Egy szatírát és egy misztikus kalandregényt írt és mutatott be Fábián Tibor, partiumi 

lelkipásztor. A nemrég megjelent két kötet jórésze fikció, közös témája a túlélés. A szerző úgy 

véli a szórakoztató irodalom is közvetít értékeket, és a kalandregény újraolvasásakor 

szembesült azzal, hogy az író mellett néha a lelkipásztor is megszólal a nem mindennapi 

történetben. 

 

A másik kötet, a Ceausescu elvtárs, pajtás a kommunista érát, a szerző ifjúkorát, a 80-as 

éveket idézi. Fábián Tibor úgy véli bármilyen embertelen volt a Ceausescu-korszak, a humor, 

a jókedv mindenkinek segített túlélni a nélkülözés mindennapjait. A szerző számos korabeli 

anekdotát elevenít fel, a történet pedig a diktátor bukásának részleteivel zárul. 

 

Beszélgetést hallottak Fábián Tiborral, akinek az egykori román diktátort parodizáló 

szatirikus regényére össztüzet zúdított az ügyeletes román feljelentő. A Szövetség a Románok 

Egységéért (AUR) színeiben mandátumot szerzett képviselő perrel fenyegetőzik, s a könyv 

bezúzását követeli, mert benne szerinte porig alázzák a “huszadik század legnagyobb 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-15_18-01-00&enddate=2022-01-15_18-40-00&ch=mr1
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románját, a nép legszeretettebb fiát”. Igen, Ceausescuról, a rettegett kommunista diktátorról 

beszél. 

 

Negyven éve, 1981-ben mutatta be a szabadkai Népszínház A zöld hajú lány című rockoperát. 

Ez volt az első ilyen jellegű magyar nyelvű zenés darab, amelynek óriási sikere lett egész 

Jugoszláviában. Az előadás az akkor még a szocialista országokban gyakorlatilag 

tabutémának számító drogproblémákkal foglalkozott. A rockopera zenéjét Lengyel Gábor 

szerezte, a szövegét Gobby Fehér Gyula írta, a főszerepet pedig Jónás Gabriella játszotta. 

Vele, az egykori zöld hajú lánnyal. A jubileum alkalmával tartott megemlékezésen 

beszélgettünk vele. 

 

Öt kontinens 

2022. január 15. – Duna World 

 

Vancouveri Katolikus Magyarok 

A vancouveri Magyarok Nagyasszonya Egyházközség jeles évfordulóra emlékezett. Hatvan 

éve vásárolták meg azt a templomot, amely ma is a helyi magyar  katolikus közösség 

otthonául szolgál a városban. Az épületből az elmúlt évtizedek alatt virágzó közösségi helyet 

varázsoltak a hívek. A vancouveri templom a magyar nyelvű szentmisék mellett,  kultúránk, 

hagyományaink őrzésének színtere is. 

 

Bánvölgyi Kornél-Ausztrália 

Miniatűr gőzgépeket készít, hegedülni tanítja a magyar gyerekeket és kiválóan rajzol. A 

Brisbane-ben élő Bánvölgyi Kornél igazi polihisztor. 10 évesen, 1956-ban hagyta el 

Magyarországot szüleivel , majd  Ausztráliában telepedtek le.  A szülőföldről hozott 

gyermekkori álmait, most, nyugdíjasan valósítja meg. 

 

Székely Vera – Párizs  

Egy magyar származású művésznő nem mindennapi életét és munkásságát dolgozta fel egy 

francia író, aki régóta a Párizsba emigrált keramikus, textitervező, szobrász és grafikus 

műveinek bűvöletében él. Székely Vera egészen haláláig egy Párizs melletti kisvárosban élt és 

dolgozott. Személyiségének emléke és különleges világot teremtő alkotásai a mai napig jelen 

vannak a francia művészeti köztudatban. 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2022-01-15-i-adas/
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Vlisics Ferenc – Helsinki  

A Helsinkiben élő Vilisics Ferenc kalandos élete sokak számára lehet példaértékű. Az itthon 

diplomát szerzett, majd a finn munkanélküliséget megtapasztaló Ferenc, ma már sikeres 

üzletember Finnországban. Termékeit országszerte keresik. Boltjában pedig nem csak 

kolbászt lehet vásárolni, hiszen a helyi művészek alkotásait is megcsodálhatják. 

 

Magyarként az olasz médiában 

Hosszú út vezetett Muhari Andrea számára Jászberényből Palermóba. Az itáliai kultúra 

rajongójaként Olaszországban végezte egyetemei tanulmányai egy részét. Kiváló olasz 

nyelvtudásának köszönhetően a helyi médiában, sőt az olasz filmiparban is sikerült 

érvényesülnie. De nem csak a karrierben érte szerencse, Palermóban a szerelem is rátalált. 

 

Kárpát-medence magazinműsor  

2022. január 16. – M1 

 

Madéfalvi megemlékezés 

A hagyományokhoz hűen a Szent Anna kápolnában tartott ünnepi szentmisével kezdődött a 

madéfalvi veszedelem 258. évfordulóján rendezett megemlékezés. 1764. január 7-én 

hajnalban támadta meg a császári katonaság az erőszakos besorozás ellen fellázadó 

székelyeket Madéfalvánál, a falu ostroma során pedig körülbelül 200 – nagyrészt fegyvertelen 

– embert ölt meg. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: akik el akarták 

venni a magyarok szabadságát, azok mind a saját sírjukat ásták meg a Kárpát-medencében, 

ezért fontos, hogy ma is valós erőt és egységet mutassunk. 

 

Salvatore Egyesület 

Alig kezdődött el az új esztendő, a Salvatore Egyesület önkéntesei máris munkába lendültek. 

A sepsiszentgyörgyi segélyszervezet év eleji megbeszélésén vagyunk, ahol a teendőket veszik 

sorba a résztvevők. A hét éve életre hívott egyesület közel száz önkéntese rendkívül 

szerteágazó munkát végez, hogy eleget tegyen az Élünk, hogy segíthessünk jelmondatuk 

követelményeinek. Ez már az egyik sepsiszentgyörgyi üzlet, ahol az önkéntesek 

alapélelmiszereket vásárolnak. Az Együtt sikerülhet névre keresztelt programjuk által a 

járványhelyzet miatt szükséget szenvedő rászorulókat, időseket és az orvosi ellátást is 

támogatják. 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2022-01-16-i-adas/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 17. 

 

Mikó Alexandra elnök, CSEMADOK ajnácskői alapszervezet 

A gömöri dombok között terül el a régi magyar település, Ajnácskő. A hagyomány szerint a 

falu felett magasodó várat Huba vezér lányának, Hajnácskának adományozta, innen ered a 

falu neve. A helyi magyarságot a CSEMADOK szervezete fogja össze, amelynek itteni elnöke a 

településen nevelkedett Mikó Alexandra, aki már gyerekkorától kezdve kapcsolatban áll a 

szervezettel. 

 

Téli kikapcsolódási lehetőségek Kárpátalján 

A kárpátaljaiak körében is nagy népszerűségnek örvend már a síelés és a snowboradozás. 

Ukrajna legnagyobb síparadicsoma, Bukovel, a Tatár-hágón túl, a Kárpátok hegyei közt 

helyezkedik el. A központot a 2000-es évek második felében kezdték fejleszteni, így mára 

európai körülmények és nyugat európai árak fogadják az odalátogatókat. Ezért sok 

kárpátaljai választja inkább a közelebbi helyeket. Ilyen például a szlovák-lengyel-ukrán 

hármashatárnál fekvő Viharos melletti Kraszija síközpont, mely az ország leghosszabb és 

legszélesebb sípályájával büszkélkedhet. 


