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 Nyomtatott és online sajtó 
 

A cselekvő együttműködés összeköti a nemzet tagjait 
2022. január 17. – Hargita Népe 

Bukovinai székelyként rendszeresen részt vesz Potápi Árpád János, a magyar 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a madéfalvi veszedelem évfordulóján 

tartott megemlékezéseken. Az idei főhajtáson azt mondta, otthonról haza érkezett. Az 

államtitkár többek között a családi gyökereiről, a helyi közösségek vezetőivel való 

kapcsolatairól és nemzetpolitikáról beszélt. „A 2022-es magyarországi országgyűlési 

választásnak a külhoni magyarság számára óriási a tétje. Amióta nemzeti kormány van, a 

magyar nemzet erős és egységes. A külhoni magyarokat a nemzet elválaszthatatlan részének 

tekintjük, segítjük őket, hogy megőrizzék magyarságukat és szülőföldjükön tudjanak 

boldogulni. A 2022-es választás tétje tehát az, hogy ezeket az eredményeket meg tudjuk-e 

őrizni és tovább folytatni, vagy engedjük, hogy visszatérjen az a Gyurcsány-féle baloldal, amely 

2004-ben elárulta a határon túli magyarokat. Az a baloldal, amely gyűlöletkampányt folytatott 

a határon túli magyarság ellen és porig rombolná a nemzetpolitikát. 2022-ben az egész magyar 

nemzetnek előre kell mennie, nem hátra. Ezért arra kérem az erdélyi magyarokat, hogy 

regisztráljanak, és április 3-án szavazatukkal támogassák a nemzetépítő munka folytatását.” 

– tette hozzá az államtitkár. 

 

Az erdélyi magyarok többsége nem bízik az államban és az egészségügyben, ami 

növeli az oltásszkepticizmust 
2022. január 17. – MTI, Mandiner, ATV, Index, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Romániában az oltatlanok 60 százaléka, vagyis a teljes nagykorú népesség 28 százaléka 

zárkózik el kategorikusan az oltástól, azaz oltásszkeptikus. Ezek az arányok az erdélyi 

magyarok között 57, illetve 24 százalék, a Székelyföldön pedig 65, illetve 40 százalék – derül ki 

a Bálványos Intézet hétfőn ismertetett kutatásából. A Bálványos Intézet szakértői hétfőn 

sajtótájékoztató keretében ismertették az Oltásszkepticizmus és a Covid-19-cel kapcsolatos 

lakossági attitűdök Romániában és az erdélyi magyarok körében című kutatásuk eredményeit. 

Felmérésük egyaránt tartalmaz a romániai lakosságra vonatkozó általános információkat és az 

erdélyi magyarokat érintő számokat és következtetéseket; a székelyföldi alacsony átoltottságot 

figyelembe véve külön koncentráltak erre a régióra. 
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Magyarokkal példálózó románok – Az elemző szerint Románia biztonságpolitikai 

számítások miatt óvatos Ukrajnával szemben 
2022. január 17. – Krónika 

Arra panaszkodnak az ukrajnai románok, hogy anyaországuk, Románia nem foglalkozik velük, 

miközben az ukrán vezetés a 2017-ben született oktatási törvénnyel ellehetetlenítette a nemzeti 

kisebbségek anyanyelvi oktatását. A Libertatea bukaresti portálnak nyilatkozó románok 

pozitív, követendő példaként emlegetik a magyar kormányt, amely határozott diplomáciai 

lépéseket tesz a jogfosztások miatt, és anyagilag támogatja a kárpátaljai magyarokat. Mint a 

lap megjegyzi, a bukaresti külügyminisztérium is bírálta a diszkriminatív ukrán oktatási 

jogszabályt, de jóval diplomatikusabb formában. Ezzel szemben Magyarország blokkolja az 

Ukrajna NATO-tagságáról szóló tárgyalásokat a kisebbségi jogok megsértése miatt. A 2017-ben 

jóváhagyott új ukrán oktatási törvény kimondja: az iskolákban a 2022/23-as tanévtől 

államnyelven kell oktatni. A jogszabály így a nemzeti kisebbségeket, többek között a 150 ezres 

kárpátaljai magyarságot megfosztja attól az alapvető jogától, hogy anyanyelvén részesüljön 

oktatásban. „Románia elfelejtett minket” – jelentette ki Elena Nandriş, aki évekig volt egy 

Csernyivci melletti község, Mahala polgármestere. Ukrajna délnyugati, déli részén és 

Kárpátalján közel félmilliónyi román ajkú ember él, egy részük moldovainak vallja magát. 

 

Százak jöttek vissza Erdélybe, ezrek maradtak Magyarországon 
2022. január 17. – transindex.ro 

Mik az okai annak, hogy az erdélyi magyar diákok már középiskolába is Magyarországra 

mennek? Mekkora a jelenség, és hogyan hat ez a határ menti magyar közösségre? 

 

Román diákok tüntettek az AUR ellen Nagyváradon 
2022. január 17. – maszol.ro 

Mintegy 150 szimpatizáns várta vasárnap George Simiont, aki az AUR elnökét, aki a párt 

kampánybuszával érkezett Nagyváradra aláírásokat gyűjteni a Klaus Iohannis leváltását célzó 

népszavazásra. A pártelnök a tőle megszokott retorikával szólt a híveihez, a járványellenes 

intézkedések elleni kirohanásokat soviniszta szólamokkal váltogatva. Amint az várható volt, a 

magyar érdekképviselet is megkapta a magáét. Simion szerint „az RMDSZ-es etnikai 

terroristák megpróbálják egymás ellen uszítani az etnikumokat” és „elszigetelni a magyar 

nemzetiséget”. Az AUR elnökét nem csak a rajongói várták a Szent László téren, hanem a 

román tannyelvű Emanuil Gojdu Főgimnázium nyolc diákja is. A többségükben tizedikes 

tanulók AUR-ellenes transzparensekkel voltak felszerelkezve, melyek a Vasgárdához 

hasonlították a szélsőségesen nacionalista pártot. 

 

Szórványfrakció: Prioritás a népszámlálás és az országgyűlési választások 
2022. január 17. – Nyugati Jelen 

A népszámlálás és a magyarországi országgyűlési választások jelentik az idei esztendő két fő 

prioritását a szórványközösségekben is – online évindító tanácskozást tartott az RMDSZ SZKT 

szórványfrakciója. Arad, Beszterce, Brassó, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Máramaros, 
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Szeben, Temes megyei RMDSZ-elnökök, parlamenti képviselők és SZKT tagok vettek részt a 

csütörtöki megbeszélésen. 

 

A magyar kultúra napja: ismét együtt ünnepel Nagyvárad, Margitta, Debrecen és 

Berettyóújfalu 
2022. január 17. – maszol.ro 

A magyar kultúra napját 1989 óta január 22-én ünneplik, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 

1823-ban ezen a napon letisztázta a Himnusz kéziratát. Nagyváradon, Margittán, Debrecenben 

és Berettyóújfaluban hatodik éve ünnepelnek közösen. A hétfőn elkezdődött ünnepi hét 

programjairól délelőtt Puskás István, Debrecen alpolgármestere, Muraközi István, 

Berettyóújfalu polgármestere, Demián Zsolt, Margitta alpolgármestere, Szabó Ödön, a Bihar 

megyei RMDSZ ügyvezető elnöke és Kecse Gabriella ügyvezető alelnök tájékoztatott. 

 

Kalotaszegi dilemma: legyen-e templomban varrottas a felújítás után is 
2022. január 17. – Krónika 

Több kalotaszegi templom felújítása kapcsán is kérdéseket vetett fel, sőt vet fel ma is a falakat, 

karzatokat, padokat díszítő textíliáknak a liturgikus térbe történő visszahelyezése. Péter 

Mónika Mária szaktanfelügyelő a varrottasok kutatójaként fájlalja ezek mellőzését, az érintett 

lelkészek ugyanakkor elmondták, a gyülekezet számára fontosak ezek a kézimunkák, ám nem 

kerülhet minden vissza a templomtérbe. A Krónika néprajzos és műemlékvédelmi 

szakemberek véleményét is kikérte a téma kapcsán. 

 

Merítsünk hitet a málenkij robotra elhurcoltak sorsából! 
2022. január 17. – felvidek.ma, ma7.sk  

Nagybalogon a málenkij robot utolsó túlélői is elhunytak már. Rájuk és az orosz fogolytáborban 

meghaltakra, s minden elhurcoltra emlékeztek a helyi emlékműnél a borzalmak 77. 

évfordulóján a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének a meghívására január 16-án. A 

megemlékező gondolatokat az egyik áldozat leszármazottja, Tóth Lajos mondta. Felidézte 

azokat az időket, amikor a fiatalokat, köztük a szüleit (Tóth Istvánt és Csúr Irént), akaratuk 

ellenére kényszermunkára hurcolták el. „Az oroszok felszabadítókból megszállókká váltak, s 

jogot formáltak maguknak arra, hogy ártatlan embereket, mint a háborúban vesztes ország 

állampolgárait háborús bűnösök címén elhurcoljanak, mégpedig a Szovjetunió területére, 

ukrán szénbányákba. Ennek a szégyenteljes akciójuknak azt a nevet adták, hogy „málenkij 

robot” azaz kis munka. Megtévesztés volt ez a javából, mert mint később kiderült, nem néhány 

hetes romeltakarításról volt szó” – idézte fel. 

 

Eddig két polgármester-jelölt jelentette be indulását 
2022. január 17. – Új Szó  
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Az érsekújvári képviselő-testület két tagjai jelentette be hivatalosan a közösségi oldalán, hogy 

a legközelebbi önkormányzati választásokon harcba száll a polgármesteri posztért. November 

derekán Eva Polerecká, a Híd érsekújvári képviselője tett bejelentést magyar és szlovák 

nyelven. Párbeszédre hívta fel a város lakosait és kitért arra, hogy nem kínál semmilyen 

előnyöket vagy kényelmes munkahelyeket, csak kemény és szívós munkát. Polerecká 

rámutatott a városi ingatlanok megőrzésének, a meglévő vagyon gyarapításának 

szükségességére. Múlt hét végén Peter Podbehlý független képviselő is bejelentette, hogy indul 

az önkormányzati választásokon polgármester-jelöltként, bár ő csak szlovákul szólt a 

lakosokhoz. Újévi köszöntője is egynyelvű volt és Podbehlý bemutatta a várostól kapott asztali 

naptárát is, amelynek első lapját fordítva nyomtatták ki. Mindkét polgármester-jelölt élesen és 

több alkalommal bírálta a város jelenlegi vezetését.  

 

Szilveszteri komédia premierjére készül a Thália Színház 
2022. január 17. – felvidek.ma, ma7.sk 

Csütörtökön 19 órai kezdettel mutatják be a kassai Thália Színházban Michal Tomasy kortárs 

szlovák szerző vígjátékát Imádlak bakker! címmel. A világjárvány miatt a premiert már kétszer 

el kellett halasztani. „Ez egy nyolcszereplős szilveszteri komédia. A történet egy lakótelepi 

lakásban játszódik, az év utolsó napján. Különböző típusú emberek jönnek össze, a hangulat 

egyre oldottabbá, vidámabbá válik, és egyre több bizarr helyzet adódik. Szórakoztatni akarjuk 

a közönséget, valami könnyűt és humorosat akarunk nyújtani nekik” – nyilatkozta a TASR 

hírügynökségnek Forgács Miklós, a darab fordítója és dramaturgja. 

 

 

Összefogással indítanák újra a kulturális életet Gútán 
2022. január 17. – Új Szó  

A Gútai Városi Művelődési Központ (VMK) olyan helyi és környékbeli zenekarok, csoportok, 

ill. egyéni fellépők jelentkezését várja, akik saját műsorral, koncerttel, műsoros esttel 

szeretnének bemutatkozni. Az érdeklődőknek jelentős fellépési kedvezményeket biztosítanak. 

„Az elmúlt évtizedekben tudatosan, szépen és fokozatosan felépített rendszer, amelyben a 

városi kulturális kezdeményezéseken túl kiemelt szerepe volt a helyi civil társadalmi és 

kulturális kezdeményezéseknek, szervezeteknek, csoportoknak, profi és amatőr művészeknek, 

hirtelen összeomlott és sokáig működésképtelenné vált“ – áll abban a közleményben, amelyet 

a VMK igazgatója, Mayer János jegyez az intézmény hivatalos Facebook-oldalán.  

 

Gál Tamás: „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ötven embernek 

játsszunk” 
2022. január 17. – Új Szó  

Szigorú feltételek mellett ugyan, de újra megnyithatják kapuikat a színházak. A Komáromi 

Jókai Színház és az Ifjú Szivek Táncszínház is megérezte a világjárvány hatásait, de a helyzethez 

képest optimistán állnak a 2022-es év elé. „Ötven embernek nem játszhatunk, mert az teljes 

ráfizetés, ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak” – fogalmazott a Komáromi Jókai 
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Színház igazgatója, Gál Tamás, aki egyben kiemelte: amellett, hogy alacsony az intézmény 

költségvetése, a társulat is túlterhelt, hiszen a próbafolyamat nem szünetelt a járványidőszak 

alatt sem. Az Ifjú Szivek Táncszínház több előadást is előkészített, jelenleg az utolsó simításokat 

végzik a produkciókon. Hégli Dusan elmondása szerint az elmúlt időben nagyjából 16 fellépést 

kellett lemondaniuk, ezek újraszervezése szintén zajlik. Emellett Hégli elmondta, technikailag 

is készültek arra, hogy előadásaikat a képernyőn is színvonalas produkció formájában tudják 

bemutatni, ha ismételten zárlat alá kerülne az ország. 

 

Korhecz Tamás: a 30%-os részvétel nem rossz 
2022. január 17. – Pannon RTV 

A 30 százalékos részvétel az alkotmánymódosításról szóló népszavazáson nem mondható 

rossznak, nyilatkozta Korhecz Tamás alkotmánybíró a Közügyekben. Véleménye szerint az jó 

hír, hogy Szerbia lakosai elfogadták az alkotmánymódosítást, hiszen többen szavaztak igennel, 

mint nemmel. Azt viszont szomorúnak tartja, hogy az alkotmánymódosítási referendum ügye 

pártpolitikai csatározássá minősült át. A Pannon Televízió hírháttérműsorában bővebben 

kifejtette, hogy a gyakorlat mutatja meg, hogy az alkotmánymódosítás következményeként 

mennyire tudnak majd függetlenek lenni a bíróságok, a bírák mennyire tudnak majd harcolni 

a saját függetlenségükért. 

 

 

Szabadkán a választópolgárok 25 százaléka szavazott 
2022. január 17. – Vajdaság Ma 

Szabadkán 31.892 szavazati joggal rendelkező személy járult vasárnap az urnákhoz és mondott 

véleményt az alkotmány módosítása kapcsán, ami 25,1 százalékos részvételi arányt jelent. A 

szavazók 58,4 százaléka támogatta az alkotmány módosítását, ami 18.392 igennel szavazót 

jelent és csak egy picivel marad le az országos átlagtól. 

 

Magyarkanizsán nem egész 20 százalékos részvételi arány 
2022. január 17. – Vajdaság Ma 

Magyarkanizsa község településein vasárnap 4192 polgár adta le voksát a népszavazáson a 

szavazati joggal rendelkező 21.350 személy közül. Ez 19,63 százalékot jelent. Volt szavazóhely, 

ahol majdnem 40 százalékos volt a részvétel, de olyan is, ahol csak 13 százalékot jegyeztek. 

 

Találkozások az Úri utcában 
2022. január 17. – Magyar Szó  

Régi idők karácsonyai és szilveszteri mulatságai volt a témája a nagybecskereki Petőfi Magyar 

Művelődési Egyesület péntek esti rendezvényének. A cél nemcsak a múlt felelevenítése, illetve 

az egykori és a mai szokások közötti párhuzamnak a felállítása volt, hanem az, hogy a 
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közönséget is bevonják a beszélgetésbe. Úgy tűnik, hogy mindkét elgondolást sikerült 

teljesíteni. 

 
7 jó szokás – előadás nagycsaládos szülők számára Beregszászon 
2022. január 17. – Karpat.in.ua 

7 jó szokás címmel szervezett egész napos önfejlesztő programot a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete és a Tudásért és Fejlődésért Kárpátalján Alapítvány Beregszászon, 

a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban. A képzés a két szervezet családon belüli 

erőszak megelőzésére indított programsorozatának része. 

 

Lemberg magyar szemmel 
2022. január 17. – Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Hazajáró Egylet idei első túrája rendhagyó módon nem egy hegycsúcsra, hanem 

a Nyugat-Ukrajna kulturális fővárosának is nevezett Lembergbe vezetett, ugyanis itt megannyi 

magyar vonatkozású helyszín is található, amelyeket megéri felkeresni. 

 

Magyarországot dicsérik az ukrajnai románok 
2022. január 17. – Kiszo.net 

Arra panaszkodnak az ukrajnai románok, hogy anyaországuk, Románia nem foglalkozik velük, 

miközben az ukrán vezetés a 2017-ben hozott oktatási törvénnyel ellehetetlenítette a nemzeti 

kisebbségek anyanyelvi oktatását. A Libertatea bukaresti portálnak nyilatkozó románok 

pozitív, követendő példaként emlegették a magyar kormányt, amely határozott diplomáciai 

lépéseket tesz a jogfosztások ¬miatt, emellett anyagilag is támogatja a kárpátaljai magyarokat. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 17. – Kossuth Rádió 

 

Szerbiában vasárnap népszavazást tartottak az alkotmány igazságügyet érintő módosításáról. 

A referendumon nem volt érvényességi küszöb. A polgároknak arra kellett igennel vagy 

nemmel válaszolniuk, hogy támogatják-e a szerbiai alkotmány módosítására vonatkozó 

parlamenti döntést. 30 százalékos részvételi arány mellett a szavazók 60 százaléka igennel 

válaszolt. Az érdektelenség okáról kérdeztük Kovács Elvirát, a szerb parlament VMSZ-es 
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alelnökét, de legelőször arról, hogy melyek a következő lépések az alkotmánymódosítás 

folyamatában.  

 

Az ukrán nyelvtörvény értelmében az országban vasárnaptól a nem ukrán nyelvű 

sajtótermékek mellé mellékelni kell az ukrán nyelvű fordítást is. A szigorítások egyelőre nem 

érintik az EU hivatalos nyelvein megjelenő újságokat, így a magyarokat sem. A törvény 

elsősorban az orosz nyelvvel szemben védi az ukránt. Ukrajnában ugyanis a sajtótermékek 

jelentős része még mindig orosz nyelven jelenik meg. Elsőként Csernicskó István nyelvészt, a 

beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát kérdeztük, aki szerint 

veszélyes tendenciáról van szó. 

 

Roma szekció alakul a Szövetség pártban. Célja, hogy a magyar ajkú romák a sajátjuknak 

érezzék a pártot, amely vállalta, hogy képviseli a Dél-Szlovákiában élő közösségeket, köztük a 

romákat is. A korábban az MKP-ban politizáló magyar-történelem szakos tanárral, a Gömöri 

Romológiai Kutató és Kulturális Központ vezetőjével, Hugyár Zoltánnal beszélgettünk. 

 

Muzslyán a Közép-bánáti Szórványközpontban több környékbeli egyesület munkáját segítik. 

Figyelik a kiírt pályázatokat, segítenek megírni, sőt még a rendezvények szervezésében is részt 

vesznek. December eleje óta új irodavezető áll a központ élén Borbély Tivadar személyében. 

Vele beszélgettünk az elmúlt bő egy hónap tapasztalatairól és persze a tervekről is. 

 

A jól felkészült turisztikai szakember már javában tervezi a nyarat, mert a síszezonra már 

nyáron készült. Többek között kezébe veszí az elmúlt évek statisztikáit is, csakhogy a 

tendenciákkal is tisztában legyen. A 2021-es nyári turisztikai szezonban mind a turisták, mind 

az eltöltött vendégéjszakák száma jelentősen nőtt Erdélyben az előző év azonos időszakához 

képest. Bár ez a növekedés nagyobb az országos átlagnál, még mindig jócskán elmarad a 

járvány előtti utolsó év adataitól. A részletekről az Erdélystat portál felmérésének készítőjét, 

Deák Attilát kérdeztük. 

 

Virágzik a kulturális élet az Érmelléken. A járvány ide – járvány oda tavaly nyár végén átadták 

a székelyhídi Szabó Ódzsa Színházat, amely azóta számos előadásnak adott már otthont.  

Lassan befejezik az érmihályfalvai Gizella malom felújítását is, ami Kulturális Központként 

nyílik majd meg a kisvárosban működő mintegy harminc műkedvelő, hagyományőrző, 

színjátszó és tánccsoportok nagy megelégedésére. Az egykori romos épületben egy 200 főt 

befogadó nagytermet modern világítás- és hangtechnikával szerelik fel.  

 


