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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Soltész: olyan világot élünk, hogy még inkább szükséges a közép-európai 

nemzetek összefogása 
2022. január 18. – MTI, Demokrata, Hír TV, Webrádió 

Olyan világot élünk most, hogy még inkább szükséges a közép-európai nemzetek összefogása - 

hangsúlyozta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára kedden az MTI-nek, miután látogatást tett Zágrábban és Splitben. Az államtitkár 

szerint ez volt a fő üzenete horvátországi körútjának. Soltész Miklós először a horvát 

fővárosban tárgyalt Nina Obuljen Korzinek horvát művelődési miniszterrel, akivel a zazinai 

templom felújításáról egyeztetett. A 2020 decemberében történt közép-horvátországi 

földrengés után a magyar kormány felajánlotta, hogy felújít egy iskolát Petrinjában és egy 

templomot Zazinában. "Az itt élő magyarok küzdelme a megmaradásáért, magyarságuk 

megőrzéséért mindenképp tiszteletreméltó és becsülendő, valamint teljesen természetes, hogy 

a jövőben számíthatnak a magyar kormány támogatására és figyelmére" - húzta alá az egyházi 

és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. 

 

A székelyek lehessenek székelyek – kezdeményezi az RMDSZ a népszámlálási 

kérdőív módosítását 
2022. január 18. – MTI, Mandiner, 888, 168, maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerdán hivatalosan is kérelmezi a 2022-es népszámlálás 

kérdőívének módosítását, mégpedig úgy, hogy a nemzetiségre vonatkozó kérdésre adható 

válaszok között a magyar mellett alkategóriaként megjelenjen a székely és a csángó regionális 

identitás is – tudta meg a Maszol. Kelemen Hunor kezdeményezi, hogy módosítsanak a 

kérdőíven és a magyarnál alkategóriaként jelenjen meg a székely nemzetiség, ahogyan volt ez 

2011-ben is, de „garancia is kell arra, hogy ezt a magyarhoz hozzászámolják”. Romániában 

március 14-én kezdődik a népszámlálás önkitöltéses egyéni szakasza, amikor mindenki saját 

maga töltheti ki online az adatlapot. Május 16. és július 17. között zajlik majd a hagyományos 

lekérdezés, de akik korábban online már kitöltötték a kérdőívet, azokat nem fogják megkeresni 

a számlálóbiztosok. 

 

Szatmárnémetiben ismét megrendezik a magyar kultúra hetét 
2022. január 18. – MTI, Krónika 

Egy év kényszerű kihagyás után ismét megrendezik a magyar kultúra hetét Szatmárnémetiben. 

Az immár 15. alkalommal megszervezett programsorozat Egycsillagú égbolt címmel január 21-

től 28-ig tart. A kiemelt téma a szülőföldön megmaradás. Az Ady Endre Társaság által 

szervezett esemény keretében színházi előadások, képzőművészeti kiállítások, koncertek is E
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https://demokrata.hu/magyarorszag/soltesz-miklos-szukseges-a-kozep-europai-nemzetek-osszefogasa-475642/
https://demokrata.hu/magyarorszag/soltesz-miklos-szukseges-a-kozep-europai-nemzetek-osszefogasa-475642/
https://maszol.ro/belfold/A-szekelyek-lehessenek-szekelyek-kezdemenyezi-az-RMDSZ-a-nepszamlalasi-kerdoiv-modositasat
https://maszol.ro/belfold/A-szekelyek-lehessenek-szekelyek-kezdemenyezi-az-RMDSZ-a-nepszamlalasi-kerdoiv-modositasat
https://kronikaonline.ro/kultura/iden-ismet-megrendezik-a-magyar-kultura-hetet-szatmarnemetiben


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 19. 

 

lesznek – mondta a magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős kormánybiztos az M1 

aktuális csatorna hétfői műsorában.  Petneházy Szabolcs Attila leszögezte:  a szülőföldön 

megmaradás fontos záloga a magyar nyelv ápolása, ezért tűzte ki célul az Ady Endre Társaság 

2006-ban, hogy a magyar kultúra napjához, január 22-höz kapcsolódva rendezvénysorozatot 

tart. 

 

Levetetné a kolozsvári RMDSZ a sértő táblákat, ezért már egy e-mailt is megírtak 
2022. január 18. – maszol.ro 

Jegyzéket készíttetett a kolozsvári RMDSZ-szervezet azokról a köztéri táblákról és feliratokról, 

amelyeken a magyarság számára sértő vagy történelmi szempontból pontatlan megállapítások 

szerepelnek. Rácz Béla Gergely, a helyi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője a Maszolnak 

elmondta: a listával a városvezetőség elé állnak és kérik, hogy cseréljék le vagy javítsák ki a 

dehonesztáló feliratokat.  

 

Novák Csaba Zoltán: úttörőként működhet a zsidóság történetének kötelező 

oktatása 
2022. január 18. – maszol.ro 

Egyértelmű, hogy a románok történelmének oktatására ráférne a reform, viszont a politikai és 

értelmiségi elit szintjén egyelőre nincs meg a szándék, hogy ez megtörténjen – véli Novák 

Csaba Zoltán. A történész-szenátor ugyanakkor úgy látja: a zsidóság történetének fakultatív 

tárgyból kötelező tárggyá emelése megnyithatja az utat a magyarság és a többi kisebbség 

történelmét is „rehabilitáló” változások előtt, amelyeket egyelőre főként a Román Akadémia 

fékez. 

 

Orvosolná a székelyudvarhelyi RMDSZ morális és szervezeti válságát Imre Gábor 
2022. január 18. – maszol.ro 

Konkrét lépésekkel vinné közelebb az udvarhelyiekhez az RMDSZ városi szervezetét Imre 

Gábor, aki elnökjelöltként száll harcba a szervezet elnöki tisztségéért. A volt UIET elnök örül 

annak, hogy az új elnököt február 27-én nyílt szavazással választják meg, ám mint mondta, 

aggályai is vannak. 

 

Ezekkel a programokkal készül a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ a 

magyar kultúra napjára 
2022. január 18. – szekelyhon.ro 

Három programot ajánl a magyar kultúra napjára a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ. 

Filmvetítést tartanak, majd „Kultúra és vers” címszó alatt beszélgetés lesz Bajna György íróval 

és ismét bemutatják Kolozsi Borsos Gábor egyéni előadását, a B.O.R.-t. 
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https://maszol.ro/belfold/Levetetne-a-kolozsvari-RMDSZ-a-serto-tablakat-ezert-mar-egy-emailt-is-megirtak
https://maszol.ro/belfold/Novak-Csaba-Zoltan-uttorokent-mukodhet-a-zsidosag-tortenetenek-kotelezo-oktatasa
https://maszol.ro/belfold/Novak-Csaba-Zoltan-uttorokent-mukodhet-a-zsidosag-tortenetenek-kotelezo-oktatasa
https://maszol.ro/belfold/Orvosolna-a-szekelyudvarhelyi-RMDSZ-moralis-es-szervezeti-valsagat-Imre-Gabor
https://szekelyhon.ro/aktualis/ezekkel-a-programokkal-keszul-a-gyergyoszentmiklosi-muvelodesi-kozpont-a-magyar-kultura-napjara
https://szekelyhon.ro/aktualis/ezekkel-a-programokkal-keszul-a-gyergyoszentmiklosi-muvelodesi-kozpont-a-magyar-kultura-napjara
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Miért nem akar (szinte) senki sem oltást Székelyföldön? 
2022. január 18. – transindex.ro 

Az egyházias vallásosság, elsősorban a katolikus egyházba vetett bizalom, illetve a 

családorvosok nem meggyőző viszonyulása lehet a kulcsa a székelyföldi alacsony oltási 

hajlandóságnak - derül ki a Bálványos Intézet tavalyi év végén készített felméréséből, amelyet 

hétfőn mutattak be a készítők, Toró Tibor politológus, a Bálványos Intézet kutatási vezetője és 

Kiss Tamás szociológus.  

 

Jogerősen két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Bölön volt 

polgármesterét 
2022. január 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Jogerősen két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a brassói táblabíróság a Kovászna 

megyei Bölön község volt polgármesterét, Sikó Imrét európai alapok jogtalan megszerzése 

miatt. A táblabíróság megalapozatlannak ítélte a vádlott fellebbezését, amelyet az a Kovászna 

megyei törvényszék tavaly februárban kimondott alapfokú ítélete ellen nyújtott be, és kötelezte 

a több mint 180 ezer lejes kár visszafizetésére. Sikó Imre ellen 2018 novemberében emelt vádat 

a korrupcióellenes ügyészség (DNA). 

 

Közel 150 millió lejből fejlesztik a marosvásárhelyi repülőteret 
2022. január 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

Aláírták kedden a bukaresti kormány, valamint a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 

képviselői a légi kikötő eddigi legnagyobb beruházásának elindításáról szóló dokumentumot. 

A megállapodást Sorin Grindeanu miniszterelnök-helyettes, szállításügyi miniszter és Peti 

András, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér igazgatója látta el kézjegyével. Európai 

uniós támogatásból, a nagy infrastruktúra operatív programon (POIM) keresztül közel 130 

millió lejből bővítik az utasterminált és a repülőgép-parkolót, 20 millió lejből pedig biztonsági 

berendezéseket szereznek be és tűzoltógarázst alakítanak ki. Az aláíráson jelen volt Kelemen 

Hunor miniszterelnök-helyettes és Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke is.  

 

Miklós Zoltán: idén napirendre kerülhet a kisebbségi törvény 
2022. január 18. – maszol.ro 

Az elmúlt esztendőben nem volt megfelelő az időpont a kisebbségi törvényről való tárgyalásra, 

mivel a nagypártok belső választásaikkal voltak elfoglalva – ami kormányválságot is előidézett 

–, ám az RMDSZ idén kiemelten szeretne foglalkozni a kisebbségi törvénnyel, amely a 

remények szerint a parlament napirendjére kerül, fogalmazta meg a Maszol érdeklődésére 

Miklós Zoltán. 
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https://eletmod.transindex.ro/?cikk=29364&miert_nem_akar_szinte_senki_sem_oltast_szekelyfoldon?
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jogerosen-ket-ev-felfuggesztett-bortonbuntetesre-iteltek-a-kovaszna-megyei-bolon-volt-polgarmesteret
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jogerosen-ket-ev-felfuggesztett-bortonbuntetesre-iteltek-a-kovaszna-megyei-bolon-volt-polgarmesteret
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozel-150-millio-lejbol-fejlesztik-a-marosvasarhelyi-repuloteret
https://maszol.ro/belfold/Miklos-Zoltan-iden-napirendre-kerulhet-a-kisebbsegi-torveny
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Munkás év elé néz a dévai önkormányzat 
2022. január 18. – Nyugati Jelen 

Déván meglehetősen felemás évet zárt a helyi önkormányzat. A sok merész fejlesztési terv 

mellett komoly gondok ütötték fel a fejüket, mint a távfűtés megszűnése, a hulladékszállítás 

akadozása. Ezek orvoslását követően a városvezetés újult erővel vág neki az új esztendőnek, 

állítja Pogocsán Ferdinánd dévai RMDSZ-es alpolgármester, akit éppen egy esztendeje 

erősíttetek meg e tisztségben.  

 

A következő tanévben sem indul képzőművészeti osztály a kolozsvári Apáczai-

líceumban 
2022. január 18. – maszol.ro 

A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum a következő tanévben sem indít 

képzőművészeti osztályt, hiába nyertek meg tavaly októberben egy öt évig húzódó pert. 2016-

ban ugyanis a Kolozs megyei tanfelügyelőség diszkriminatív módon elutasította a magyar 

tannyelvű képzőművészeti osztály elindítását az iskolában. Az októberi döntés értelmében a 

bukaresti ítélőtábla jogerősen, fejenként hatezer lejes kártérítést ítélt meg nyelvi 

diszkrimináció miatt tíz kolozsvári magyar diáknak.  A 2022–2023-as tanévben mégsem 

vezethetik vissza a képzőművészeti osztályt, hiszen a tanintézmény nem rendelkezik több 

osztályteremmel, így nincs elég hely a diákok számára. 

 

Nagyban készülnek az erdélyi magyar színházak a Magyar Kultúra Napjára 
2022. január 18. – transindex.ro 

Az erdélyi magyar színházak előadásokkal, kiállításokkal és könyvbemutatókkal ünneplik a 

magyar kultúra napját, amelynek alkalmából egyes településeken egyhetes 

rendezvénysorozatot is tartanak.  

 

A magyar nemzetpolitikáról egyeztetett Potápi Árpád János és Forró Krisztián 
2022. január 18. – ma7.sk  

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárával, Potápi Árpád Jánossal 

egyeztetett Forró Krisztián, a Szövetség elnöke hétfőn. A Forró által jó hangulatúnak és 

eredményesnek leírt találkozón a magyar kormány nemzetpolitikai célkitűzéseit, az eddigi 

eredményeket és a jövőbeni terveket tekintették át. A találkozón részt vett a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság főosztályvezetője, Czimbalmosné Molnár Éva is. 

 

Hetvenöt éve deportálták a taksonyi magyarokat Podbořany környékére 
2022. január 18. – ma7.sk  

A taksonyi családok deportálásról szóló utasítását 1947. január 15-én írta alá a Galántai Járási 

Munkavédelmi Hivatal (Okresný úrad ochrany práce) vezetője. A végzést január 16-án kapták 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/munkas_ev_ele_nez_a_devai_onkormanyzat.php
https://maszol.ro/belfold/A-kovetkezo-tanevben-sem-indul-kepzomuveszeti-osztaly-a-kolozsvari-Apaczai-liceumban
https://maszol.ro/belfold/A-kovetkezo-tanevben-sem-indul-kepzomuveszeti-osztaly-a-kolozsvari-Apaczai-liceumban
https://multikult.transindex.ro/?hir=11990&nagyban_keszulnek_az_erdelyi_magyar_szinhazak_a_magyar_kultura_napjara
https://ma7.sk/aktualis/a-magyar-nemzetpolitikarol-egyeztetett-potapi-arpad-janos-es-forro-krisztian
https://ma7.sk/tajaink/hetvenot-eve-deportaltak-a-taksonyi-magyarokat-podborany-kornyekere


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 19. 

 

meg az érintettek, és 17-én délelőtt 11 órakor már a falut körbekerítették a katonák és vitték el 

erőszakkal a családokat.  Két napon vitték el a deportáltakat, 1947. január 17-én és 18-án, 

három héttel a párizsi békeszerződés aláírása előtt. A katonák hermetikusan lezárták a falut. 

Szökni a faluból lehetetlen volt. A Galánta-Nádszeg között közlekedő autóbuszok nem állhattak 

meg a faluban. A deportáltakat teherautókon szállították a galántai vasútállomáson álló 

vagonokba. A községből Csehországba deportált családok száma 164, a személyeké pedig 765.  

 

„Amit nem ismerek, azt nem tudom védeni” - Pozsonypüspöki nyolcszáz éve 
2022. január 18. – ma7.sk  

Az 1221-es esztendő rendkívül fontos Pozsonypüspöki számára, ehhez az évszámhoz köthető 

első írásos említése. A település szülöttje, dr. Püspöki Nagy Péter történész elsőként tett 

említést erről az évszámról az 1968-ban megjelent „Püspöki mezőváros története” című 

terjedelmes helytörténeti monográfiájában, amely egy évvel később szlovák nyelven is 

megjelent. "Sikerült megjelentetnünk a Pozsonypüspöki a történelem forgatagában című 

négynyelvű (magyar–szlovák–német–angol) nagyon tartalmas és rengeteg képpel illusztrált 

kiadványt, amely tulajdonképpen egy képes útikalauz. Ezenkívül megjelent egy háromnyelvű 

kiadvány is a feltárt templomi freskókról magyar–szlovák–német nyelven, amelynek képi és 

szövegi részeit a régészeti feltárást vezető Pavol Paulíny állította össze a kutatások alapján, 

Régmúlt idők kőből épített tanúja címmel" – mondta Jégh Izabella, önkormányzati képviselő. 

 

Winter Lajos, a pöstyéni fürdő ipolysági alapítója 
2022. január 18. – ma7.sk  

A Winter család a fürdő kiépítésével jelentős mértékben hozzájárult Pöstyén fellendüléséhez. 

1890-től, a terület bérbe vételétől, az időközben kiépített gyógylétesítmény 1948-ban 

bekövetkezett államosításáig, a család igazgatta a pöstyéni fürdőt. A tardoskeddi születésű 

Winter Sándor (1829–1909) ipolysági vállalkozásait egy kis textilüzlet beindításával kezdte, 

később azonban az Ipolysági Takarékpénztár megalapítása is az ő nevéhez fűződött, és szintén 

az ő kezdeményezésére mész-égető, téglagyár és más kisüzem is létrejött. Az ipolysági zsidó 

elemi iskola alapítójaként is hivatkozhatunk rá. 1888-ban Pöstyén akkori földesurától, az 

anyagi gondokkal küszködő Erdődy Ferenc gróftól – évi 30 ezer forintért cserébe, 30 évre – 

vette bérbe a település fürdőjét. Ahogy azt a Honti Múzeum munkatársa, Kapusta Krisztina 

kiemelte, ekkor még csak a gróf által építtetett Napóleon-fürdőház állt, a forrásokra épített 

fedett medencével és két kádfürdővel.  

 

Felvidéki fejlesztő program: képzés zajlott a Selye Gimnáziumban 
2022. január 18. – bumm.sk  

A komáromi Selye János Gimnázium is csatlakozott a Közép-európai Alapítvány Felvidéki 

fejlesztő programjához. A módszertani megerősítő stratégiára fókuszáló képzést január 11-én 

hallgathatták meg a Selye János Gimnázium tanárai. Andruskó Imre, gimnáziumunk 

igazgatója reményét fejezte ki, hogy a módszertani programban való részvétel elősegíti az 

iskolában folyó sokrétű oktató-nevelő munka színvonalának további emelését. Kiss Beáta és 
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https://ma7.sk/tajaink/amit-nem-ismerek-azt-nem-tudom-vedeni-pozsonypuspoki-nyolcszaz-eve
https://ma7.sk/tajaink/winter-lajos-a-postyeni-furdo-ipolysagi-alapitoja
https://www.bumm.sk/regio/2022/01/18/felvideki-fejleszto-program-kepzes-zajlott-a-selye-gimnaziumban
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Menyhárt József, a program koordinátorai egy Csehországban megismert, illetve az ottani 

gimnáziumokban brit módszerek alapján alkalmazott modellt vázoltak fel a tanári karnak, 

melyet elsősorban a Felvidéken szeretnének megvalósítani. Ez a fejlesztő módszertani 

megerősítő stratégia olyan gyakorlati tantermi stratégiákat mutat be, amelyek képessé teszik a 

tanárokat arra, hogy megfeleljenek a különféle tanulási stílusok követelményeinek, 

ösztönözzék saját kreativitásukat, színessé tegyék tanítási gyakorlatukat, kihívások elé állítsák 

a nemcsak tehetséges, de a rendbontó tanulókat is. 

 

Újabb játszma a Szövetségen belül 
2022. január 18. – Új Szó, bumm.sk  

Nem szűnik a feszültség a Szövetség platformjai között. Az MKP „kártékony érzékenyítésnek" 

nevezte a szexuális kisebbségekről szóló oktatást, amitől Sólymos László (Híd-platform), a 

közös párt Országos Tanácsának (OT) az elnöke élesen elhatárolódott. A Szövetség MKP-

platformja a közösségi oldalán üdvözölte azt a lengyel törvényt, amely lényegében betiltja a 

szexuális kisebbségekről szóló nevelést az iskolákban. A bejegyzésben „kártékony globális 

érzékenyítés őrületének” nevezi az LMBTQ-témák oktatását az iskolákban. Erre ugyancsak a 

közösségi oldalán reagált Sólymos László (Híd-platform) OT-elnök, aki elhatárolódott az MKP 

álláspontjától, szerinte az ilyen kirekesztő és érzéketlen magatartás elfogadhatatlan. „Sajnos 

azt látom, hogy a párt egyik platformjában örülnek annak, ha más kisebbség(ek) jogait 

korlátozzák, és ezt büszkén világgá is kürtölik. Az MKP-platform mai bejegyzése erről szól” – 

írja Sólymos, és hozzáteszi, hogy a nemzeti kisebbségek érdekképviseletét felvállaló 

Szövetségnek is egymás tiszteletére kell építenie. Lapunknak adott nyilatkozatában arról 

beszél, bízik benne, hogy a kisebbségi lét mindenkit toleranciára tanít. „Én egy ilyen 

Szövetséget szeretnék” – teszi hozzá azzal, hogy a toleranciának ők mindig hangot fognak adni. 

 

A hit, a szeretet és az összefogás csodákra képes 
2022. január 18. – Magyar Szó 

A csantavéri Páduai Szent Antal-templomban tavaly október óta zajlik a felújítás. A közel 100 

éves, római bazilikára emlékeztető, háromkupolás templom nagy büszkesége a falu lakosainak. 

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a segítőkészség, a hit, a szeretet és az összefogás, ami ezúttal 

is megmutatkozott, ugyanis a hívők adományainak köszönhetően és Magyarország 

Kormányának támogatásával lehetővé vált a templom folyamatos renoválása, fejlesztése, 

valamint új eszközök beszerzése – tudtuk meg Balassa Miklóstól, a Plébániai Pasztorlális 

Tanács elnökétől. Pillanatnyilag hatalmas állványok állnak a templom közepén, mivel a kupola 

javítása folyik. A templom 1929-es felépülése óta csak az 1960-as évek során történt 

jelentősebb renoválás az épület belsejében. 
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https://ujszo.com/kozelet/ujabb-jatszma-a-szovetsegen-belul
https://www.magyarszo.rs/hu/4829/vajdasag_szabadka/257980/A-hit-a-szeretet-%C3%A9s-az-%C3%B6sszefog%C3%A1s-csod%C3%A1kra-k%C3%A9pes-templom-Csantav%C3%A9r.htm
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Hogyan támogatja Szabadka a családokat? 
2022. január 18. – Pannon RTV 

15 ezer dináros egyszeri támogatást kapnak a szabadkai várandós nők idén, míg az első 

gyermek születése után 10 ezer dinár értékű szülői támogatást biztosít az önkormányzat - erről 

döntött tegnap a szabadkai Városi Tanács. A támogatásokra fordított pénzt a szabadkai 

költségvetésből különítették el. A büdzsében egyébként idén 27,4 millió dinár van előlátva 

különböző családtámogatásokra, ebből például a mesterséges megtermékenyítést is 

finanszírozzák. 

 
Beregszászban találkoztak a kárpátaljai magyar nagycsaládosok összekötői 
2022. január 18. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) idei első összekötői 

találkozójára január 14-én került sor Beregszászban a Pásztor Ferenc Közösségi és 

Zarándokházban, ahová a szervezők közel 50 településről várták az egyesület összekötőit. Az 

összekötők dolga az egyesületen belül a hírlevelek eljuttatása a tagcsaládokhoz, az egyesület 

népszerűsítése, kisgyermek születése esetén a szervezet értesítése, tagsági díjak beszedése (ha 

szükséges), önrészek beszedése programok előtt (ha szükséges), programokról való értesítés, 

aktivitásra való buzdítás, folyamatos kapcsolattartás a családokkal, információcsere, 

együttműködés, valamint a kapcsolattartás KMNE munkatársaival. A rendezvény kezdetén 

Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi konzul köszöntötte a résztvevőket és tolmácsolta 

Bacskai József ungvári főkonzul, valamint Beke Mihály András beregszászi első beosztott 

konzul üdvözletét. Elmondása szerint példaértékű és példamutató az a munka, amely az 

egyesület berkeiben zajlik. „Kiválóan összekovácsolódott csapat, akiknek rendkívül fontos a 

szeretet, a közösségi együttlét és a csapatmunka. Sok sikert kívánok nekik mindehhez ebben az 

esztendőben is” – mondta a konzul asszony. 

 

150 000 forint értékű könyvadományt osztott szét Kárpátalján a HÖOK Külhoni 

Programja 
2022. január 18. – karpat.in.ua, Kiszó 

Kárpátaljai iskolák számára adományozott könyvcsomagot a magyarországi Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája Külhoni Programja keretében három oktatási 

intézmény, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Oroszi Gimnázium és a 

Kisgejőci Egry Ferenc Líceum között egy 150 000 forint értékű adományt osztottak szét. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/hogyan-tamogatja-szabadka-csaladokat
https://karpataljalap.net/2022/01/18/beregszaszban-talalkoztak-karpataljai-magyar-nagycsaladosok-osszekotoi
https://life.karpat.in.ua/?p=87248&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=87248&lang=hu
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Nagytalálkozó: 65 éves az Ady Endre Diákkör 
2022. január 18. – bumm.sk  

A prágai Ady Endre Diákkör 2022-ben ünnepli megalakulásának 65. évfordulóját. Ez 

alkalomból, a hagyományokhoz híven, 2022. április 28-30. között ismét megrendezésre kerül 

az AED Nagytalálkozó. Az Ady Endre Diákkör szeretettel vár minden diákot, öregdiákot, 

barátot, érdeklődőt az eseményre - tájékoztatott a diákszervezet. Egyúttal arra kérnek 

mindenkit, hogy terjessze a készülő rendezvény hírét. A szervezők hamarosan közzéteszik a 

részletes programmal, jegyárakkal, jegyvásárlással és támogatási lehetőségekkel kapcsolatos 

további információkat. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 18. – Kossuth Rádió 

 

Március 14-én kezdődik a népszámlálás Romániában. Nincs székely aletnikum a magyaron 

belül a népszámlálási űrlapon. A közösségi médiában többen szóvá tették, hogy miközben a 

németek is több alkategória közül választhatnak, például szász, vagy sváb, a romák esetében 14 

aletnikum van, és a románok is bejelölhetik, hogy románok és ezen belül például arománok, 

isztrorománok, stb. A magyarok esetében nincs székely aletnikum. A legutóbbi népszámláláson 

volt erre lehetőség, akkor 17oo-nál kevesebben jelölték meg a magyar mellett székely 

identitásukat is. Mások a csángó lehetőség megjelölését is hiányolják. A csángók esetében egész 

más a helyzet, ők eddig sem szerepeltek a magyarság aletnikumaként. A népszámlálási űrlap 

nem végleges, a székelység, a magyarság aletnikumaként még akár oda is kerülhet a 

népszámlálásig. Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, az országos népszámlálási 

munkacsoport vezetője szerint a pragmatikus, kockázatok kizárására törekvő szempontokat 

kell ütköztetni, a nemzeti identitás nagyhorderejű, szimbolikus töltetű szempontjaival, és ezek 

fényében kell a döntéseket meghozni.   

 

Kárpátalján tart a magyar vállalkozók számára novemberben indított Mentorprogram, 

melyben 50 vállalkozó vesz részt, akiket 15 mentor támogat. A képzést a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság, a budapesti Design Terminal és az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Központ közösen szervezi. 2016 óta közel 7000 vállalkozó pályázott sikeresen fejlesztésre és 

kapacitásbővítésre az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési programban – mondta a 

gazdaságélénkítő központ igazgatója, Berki Marianna. Ezzel sikerült lerakni  a kárpátaljai 

magyar gazdasági élet fundamentumát,  a következő lépés a szakmai fejlődés. 
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https://www.bumm.sk/regio/2022/01/18/nagytalalkozo-65-eves-az-ady-endre-diakkor
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-18_18-02-00&enddate=2022-01-18_18-40-00&ch=mr1
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Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Temes megyei szervezetének elnöke, Tasi Otilia 

,,Értéktöbblet és közösségépítés a szórványban” címmel tartott előadást. a temesvári Bartók 

Béla líceum tanítónője a Szövetség 30. évfordulója alkalmából szervezett székelyhídi regionális 

konferencián adott elő.  Az előadásban elhangzottak gyakorlati megvalósításáról kérdezte Tasi 

Ottiliát munkatársunk. 

 

Új titkára van december elsejétől a muzslyai Helyi közösségnek, a leköszönő tisztségviselő 

ugyanis nyugdíjba vonult. A helyi közösség munkája nagyban függ a városi döntéshozóitól, ám 

a pályázatokkal talán saját terveket is szőhetnek. Az interjú az új titkárral, Juhász Törköly 

Krisztinával készült. 

 

175 éve – 1847. január 16-án született Mikszáth Kálmán. Ebből az alkalomból több helyen 

tartottak megemlékezést. Szklabonyán, a Mikszáth emlékházban volt vezetett séta, rendhagyó 

tárlatvezetés, illetve Pásztor Éva könyvét is bemutatták. Rimaszombatban a Mikszáth által 

látogatott líceumnál koszorúztak. 

 

Nagyvárad és Berettyóújfalu önkormányzata 21. alkalommal szervezi meg közösen a Magyar 

Kultúra ünnepét, amelyhez 6 éve csatlakozott Debrecen és Margitta városa is.  –Idén a 4 

település programsorozata Nagyváradon, január 17-én délelőtt a Váradi Bibliáról szóló 

előadással kezdődött, Margittán a margittai fazekasságról kiállítást és mini konferenciát 

rendeztek, Berettyóújfaluban pedig este operett gálát. A hétfő délelőtt tartott sajtótájékoztatón 

online bekapcsolódó debreceni alpolgármester elmondta, hogy náluk az ünnepi programok 

legtöbbjét a kiállítások adják, mert idén kevesebb a személyes találkozás a járványhelyzet 

miatt. A programsorozat Debrecenben január 27-én Herczegh Ákos új Ady-

tanulmánykötetének bemutatójával fejeződik be. 


