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 Nyomtatott és online sajtó 
 

A horvátországi magyarság ügyeiről Budapesten és Zágrábban 
2022. január 20. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke, Jankovics Róbert a 

hét elején Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettessel tárgyalt a horvátországi 

magyarsággal kapcsolatos kérdésekről, szerdán pedig Horvátország külügyminisztere, Gordan 

Grlić Radman fogadta Zágrábban. Január 17-én, hétfőn a HMDK elnökét, magyarságunk 

parlamenti képviselőjét, Jankovics Róbertet budapesti irodájában fogadta Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős magyar miniszterelnök-helyettes. A baráti találkozón megvitatták a 

horvátországi magyarsággal kapcsolatos aktualitásokat, különös tekintettel a vírushelyzetre, 

valamint olyan időszerű eseményekről is szó volt, amelyek a horvátországi magyarság számára 

is fontosak. „Közösségünk nagyon sokat köszönhet a magyar kormánynak, hiszen az mindig is 

partnerként kezelte a HMDK-t. Semjén úr közösségünk igaz és őszinte barátja, beszélgetésünk 

most is rendkívül mélyenszántó és részletes volt, rendkívül optimista vagyok az idei terveinket 

illetően” – nyilatkozta a találkozót követően Jankovics Róbert. 

 

Potápi: a cselekvő nemzet éve lesz 2022 
2022. január 20. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Krónika, 

Felvidék Ma, Ma7, Pannon RTV, Magyar Szó 

A cselekvő nemzet éve lesz 2022 - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára az idei év tematikus programjait ismertetve csütörtökön Budapesten. Potápi 

Árpád János hangsúlyozta: a legfontosabb nemzetpolitikai alap egy erős Magyarország 

létezése, mert az a határon túli magyarság számára is egy biztos pont. Egy olyan 

érdekképviseletet jelent, amely ki tud állni a határon túli magyarok érdekében különböző 

fórumokon, a magyar Országgyűlésben, Brüsszelben és Közép-Európában is - tette hozzá. 

Hangsúlyozta: a kormány célja már 2010 óta az, hogy Magyarországot egy gyenge országból 

egy életerős, cselekvőképes és erős Magyarországgá tegyék. Az elért nemzetpolitikai 

eredményekről szólva Potápi Árpád János kiemelte: már 1 millió 172 ezer külhoni magyar vált 

közjogilag is a magyar nemzet részévé azzal, hogy megkapta az állampolgárságot. A kormány 

2010 óta megtízszerezte a külhoni magyarság támogatását, erős intézményrendszert építettek 

ki, gondoskodnak a magyar közösségekről, valamint növelték a szülőföld megtartó erejét - 

sorolta.  Beszámolt arról is, hogy Magyarország évente több mint ötezer intézményt és 

szervezetet támogatott, a minőségi anyanyelvi oktatást pedig 300 ezer gyermek számára tették 

lehetővé a Kárpát-medencében és a diaszpórában. Sportszer támogatásban 1500 iskola 

részesült, továbbá 1600 templomot vagy egyházi közösségi teret újítottak meg vagy építettek 

fel, az önkormányzatok közt pedig 2015 óta ezer új testvérkapcsolat jött létre - foglalta össze az 

eredményeket. 
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Potápi: a választás tétje, hogy valódi nemzetgyűlés, vagy csak országgyűlés fog 

működni a magyar parlamentben 
2022. január 20. – PestiSrácok 

Mi erős, magyar nemzetben, cselekvő közösségekben gondolkodunk, az ellenzék pedig 

magyarul beszélő egyének halmazában, akiknek teljesen mindegy, milyen identitásúak – 

fogalmazott portálunknak Potápi Árpád János, hozzátéve: a 2022. áprilisi választás tétje, hogy 

nemzetgyűlés, vagy csak országgyűlés fog működni a magyar parlamentben. A 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a 2022-es év tematikus programjait ismertető 

sajtótájékoztatón a PestiSrácok.hu kérdésére hozzátette: ha 2010-ben nem a polgári kormány 

került volna hatalomra, ma nem beszélhetnénk kettős állampolgárságról, ha pedig a választók 

a baloldalt segítik hatalomra, elveszik a külhoni magyarok szavazati jogát. A cselekvő nemzet 

éve lesz 2022  – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az idei 

év tematikus programjait ismertetve csütörtökön, Budapesten. Potápi Árpád János 

hangsúlyozta: a legfontosabb nemzetpolitikai alap egy erős Magyarország létezése, mert az a 

határon túli magyarság számára is egy biztos pont. 

 

Népszámlálás: 422 + 34 ezer magyar él az országban 
2022. január 20. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Nyilvánosságra hozták a 2021-es népszámlálás nemzetiségre vonatkozó adatait. Ebből 

kiderült, hogy az ország 422 ezer lakosa vallotta magát magyar nemzetiségűnek az erre 

vonatkozó első kérdésnél. További 34 ezer személy jelölte meg azonban a magyart a 

nemzetiségre vonatkozó második kérdésnél is. A Szlovák Statisztikai Hivatal csütörtökön 

délelőtt tette közzé azokat az adatokat, amelyeket a tavalyi népszámlálás nemzetiségre 

vonatkozó két kérdésére, valamint az anyanyelvre és a vallási hovatartozásra vonatkozó 

kérdésekre kapott válaszokból nyertek. Eszerint az ország lakosságának 83,8 százaléka vallotta 

magát szlovák nemzetiségűnek. 10,8 százalék valamilyen más identitást jelölt be a kérdőívben. 

Ezen belül a Szlovákiában élő személyek 7,75 százaléka magyarnak vallotta magát a 

nemzetiségre vonatkozó első kérdésnél. Ez összesen 422 065 személyt jelent. Ebbe a csoportba 

tartoznak azok is, akik az első kérdésnél magyart, a másodiknál valami mást jelöltek. Ez utóbbi 

csoport nagyságát azonban a Statisztikai Hivatal még nem közölte. Azt azonban már korábban 

nyilvánosságra hozták, hogy a népszámlálás szerint az országnak összesen 5 449 270 lakosa 

van. 

 

A magyar nemzetiség vállalására buzdítja a romániai magyarokat Potápi Árpád 

államtitkár 
2022. január 20. – MTI, Maszol, Krónika, Transindex, Vajdaság Ma 

A magyar nemzetiség megjelölésére kérte az idei romániai népszámlálás kapcsán az erdélyi 

magyarokat a téma kapcsán a Krónikának csütörtökön nyilatkozó Potápi Árpád János 

államtitkár. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint abból kell 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/a-magyar-nemzetiseg-vallalasara-buzditja-a-romaniai-magyarokat-potapi-arpad-allamtitkar


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 21. 

 

kiindulni, hogy minden magyar népcsoport az egységes magyar nemzet része. A Krónika a 

közelgő romániai népszámlálással kapcsolatban kérte ki a az államtitkár véleményét, miután 

élénk vitát váltott ki a nyilvántartási adatlapokon feltüntetett székely alkategória kérdése. 

„Ahhoz, hogy minden önkormányzatnál megfelelő súllyal tudjuk képviseltetni magunkat, 

élhessünk nyelvi jogainkkal, mindenhol, minden magyarnak vállalnia kell magyar 

nemzetiségét” – fogalmazott Potápi Árpád János az idei év tematikus nemzetpolitikai 

programjait ismertető csütörtöki sajtótájékoztatón, Budapesten. A politikus válaszában arra 

kérte azokat, akik több identitással rendelkeznek, vegyes házasságokban születtek, avagy 

azokban élnek, hogy a magyar identitást, nemzetiséget jelöljék meg, ezzel is segítve a korábbi 

népszámláláskor mért létszám megtartását. 

 

Kezdődik a nagyváradi Sonnenfeld-palota felújítása – magyar kulturális központ 

lesz az ikonikus épületből 
2022. január 20. – maszol.ro 

Hamarosan megkezdődhet a nagyváradi Sonnenfeld-palota felújítása, miután a tulajdonos 

Iskola Alapítvány megkapta a műemléképület tatarozásához és belső átalakításához szükséges 

építkezési engedélyt. A hatalmas ingatlanban Magyar Házat és a nagyváradi magyarok 

kulturális központját hozzák létre. Erről az Alapítvány képviseletében Nagy Zoltán elnök, 

továbbá Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető 

elnöke és Kim Attila építész számolt be csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján. 

 

Másodfokon is elveszítette Románia a Minority SafePack kapcsán indított pert 
2022. január 20. – Krónika, Nyugati Jelen, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

A fellebbviteli eljárás során is elveszítette Románia azt a pert, melyet az Európai Bizottság ellen 

indított a Minority SafePack kapcsán – adták hírül az európai polgári kezdeményezés 

koordinátorai. „Következetesen döntött az Európai Bíróság, így Románia a fellebbviteli eljárás 

során is elvesztette a Minority SafePack bejegyzése miatt az Európai Bizottság ellen indított 

pert” – tájékoztatott a csütörtöki döntésről közleményében Vincze Loránt, a kezdeményezés 

koordinátora. Mint ismeretes, Románia azért indított pert az Európai Bizottság ellen, mert 

szerinte az EB túllépte a hatáskörét akkor, amikor 2019-ben nyilvántartásba vette a nemzeti 

régiókról szóló európai polgári kezdeményezést (MSPI). 

 

Külhoni magyar állampolgárok már nem utazhatnak vízummentesen az Egyesült 

Államokba 
2022. január 20. – Krónika, maszol.ro, Vajdaság Ma 

Az amerikai hatóságok döntése nyomán nem mentesülnek már a vízumkötelezettség alól azok 

a magyar állampolgárok, akik Magyarország jelenlegi államhatárain kívül születtek; a 

rendelkezés elsősorban a határon túli magyarokat sújtja. z amerikai hatóságok erre vonatkozó 

döntése bizonyos információk szerint már tavaly februárban megszülethetett, ám sokáig nem 

tűnt fel. Mégpedig azért nem, mert a koronavírus-járvány miatt az USA utazási korlátozásokat 

vezetett be, és tavaly hónapokig megtiltotta a területére való beutazást a schengeni övezetbe 
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tartozó országokból, a korlátozás alól csak az amerikai állampolgárok, ezek családtagjai és a 

letelepedési engedéllyel rendelkezők mentesültek. Az Utazás a köbön című blog szerzője arra 

hívta fel a figyelmet, hogy tavaly február óta mindenkit automatikusan visszautasítanak, aki 

nem Magyarország területén született, nem számít, hogy olyan országban, amely a 

vízummentes program (Visa waiver) tagja (Németország, Horvátország, stb.), vagy olyanban, 

ahonnan az Amerikába való utazás vízumhoz kötött (például Románia). 

 

Simion Kolozsváron járt, Emil Bochoz, sőt a Paprika Rádióhoz is benézett, ahol az 

„RMDSZ-maffiát” kereste 
2022. január 20. – transindex.ro 

Az AUR vezetője, George Simion Kolozsvárra is eljutott az országjáró karavánjával, amelyet 

Klaus Johannis államelnök leváltására irányuló aláírásgyűjtés miatt indított. Az AUR 

társelnöke a látogatást követően egy olyan videót tett közzé Facebook-oldalán, amelyből az 

derül ki, hogy nemcsak aláírásgyűjtögetéssel foglalkozott, hanem váratlan látogatást tett a 

Paprika Rádió székhelyén is, ugyanis a kolozsvári magyar üzletemberek egyesülete, az Eureka, 

amely a rádiót is működteti, erre a címre van bejegyezve. A meglepett alkalamzottak alig tudtak 

válaszolni George Simion kérdéseire, aki gyakorlatilag névsorolvasást tartott, és arra várt 

választ, hogy a felolvasott nevek közül, kik azok a személyek, akik még mindig érdekeltek az 

egyesületben, mert szerinte néhányuk a magyar miniszterelnökkel áll kapcsolatban, és 

magyarországi kormánypénzekkel üzletel Kolozsváron.  

 

László Attila: Simion mellettem dicsekedett a repülőn a tettével, de nem rakta 

össze, hogy engem keresett a Paprikánál 
2022. január 20. – transindex.ro 

„Nem szívesen nyilatkozom erről, a hülyeségeket ignorálni szoktam. Nem akarok reklámot 

csinálni valamelyik parlamenti képviselő bandita hozzáállásához. A rendőrség majd megteszi 

a szükséges lépéseket ezzel kapcsolatosan” – mondta a Transindex érdeklődésére László Attila. 

László Attila kifejtette: Simion vélhetőleg a Hivatalos Közlönynek egy nagyon régi számát 

nézte, ennek alapján tartotta a névsorolvasást. Hozzátette: lista nagyon régi, olyan is szerepel 

rajta, aki már elhalálozott. Elmondta: ő maga az Eureka Egyesület tagja, ugyanakkor a rádió 

mögött álló kft. társtulajdonosa is. Az incidensről pedig beszámoltak neki.  

 

Szigligeti Ede halálának évfordulójára emlékezett az Erdélyi Magyar Néppárt 
2022. január 20. – Bihari Napló 

Az ezelőtt 144 évvel, 1878. január 19-én elhunyt Szigligeti Edére emlékezett halálának 

évfordulóján az Erdélyi Magyar Néppárt országos és helyi vezetése. A színész, drámaíró 

nagyváradi szobránál Csomortányi István, a párt országos elnöke, Zatykó Gyula, a párt 

országos alelnöke, polgármesteri tanácsadó, Habinyák István, az EMNP Bihar megyei, illetve 

Moldován Gellért Lajos, a párt nagyváradi szervezetének elnöke koszorúzott. 

 

E
rd

é
ly

 

https://itthon.transindex.ro/?hir=66666
https://itthon.transindex.ro/?hir=66666
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29370&laszlo_attila_simion_mellettem_dicsekedett_a_repulon_a_tettevel_de_nem_rakta_ossze_hogy_engem_keresett_a_paprikanal
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29370&laszlo_attila_simion_mellettem_dicsekedett_a_repulon_a_tettevel_de_nem_rakta_ossze_hogy_engem_keresett_a_paprikanal
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/01/szigligeti-ede-halalanak-evfordulojara-emlekezett-az-erdelyi-magyar-neppart


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 21. 

 

Kolozsvár: átköltöztették a Dávid Ferenc szobrát eltakaró buszmegállót 
2022. január 20. – maszol.ro, transindex.ro 

25 méterrel arrébb, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum elé költöztették a kolozsvári Magyar (ma 

1989. december 21.) utcai Sora buszmegállót, amely korábban eltakarja Dávid Ferenc szobrát. 

Az áthelyezett megállóról a Cluj24.ro közölt felvételeket. Mint a Maszol is beszámolt róla, Dan 

Tarcea alpolgármester már decemberben közölte, hogy a buszmegálló áthelyezése része az utca 

felújítási tervének. Az erdélyi unitárius egyház alapítójának szobrát az unitárius templom és a 

János Zsigmond Unitárius Kollégium közötti udvarból elkülönített részre állították fel 2019-

ben, és már akkor takarta a buszmegálló, annak áthelyezését az unitárius egyház és az RMDSz 

helyi szervezete is kérte a városvezetőségtől. 

 

Ezért fontos a közelgő népszámlálás a romániai magyarság számára 
2022. január 20. – szekelyhon.ro 

A magyar országgyűlési választásokon való részvételhez szükséges regisztráció fontosságát 

hangsúlyozta, illetve a közelgő népszámlálással kapcsolatos fontos információkat közölt 

csütörtöki sajtótájékoztatóján Barti Tihamér, az RMDSZ Gyergyó Területi szervezetének 

elnöke. A közelgő romániai népszámlálás kapcsán Barti Tihamér leszögezte, a román pártok 

egyikét sem érdekli igazán ez, de annál fontosabb a magyarságnak, hiszen a népszámlálási 

adatok alapján dől el többek között a támogatáspolitika a kulturális intézmények vagy az 

egyházak részére. 

 

Egyszeri, de hosszú távra szóló döntés: magyar iskolaválasztásra ösztönöznek 

Maros megye szórványtérségében 
2022. január 20. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Maros megye szórványtérségében is elindult a magyarországi Rákóczi Szövetség magyar 

iskolaválasztást ösztönző programja az RMDSZ együttműködésével. Csütörtökön elsőként a 

vámosgálfalvi óvoda magyar tagozatának nagycsoportosaihoz és szüleikhez vitték el a Rákóczi 

Szövetség és az RMDSZ közéleti képviselői az ösztönző üzenetet és érveket egy-egy 

meséskönyv, illetve egy kis édesség kíséretében. 

 

Továbbra is életképes közösség a felvidéki magyarság 
2022. január 20. –  ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

A Szövetség politikusai sajtótájékoztatón reagáltak a népszámlálás csütörtökön közzétett 

eredményeire. Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke mindenkinek köszönetet mondott, 

aki kitöltötte a népszámlálási ívet, s azoknak is, akik segítettek a cenzus lebonyolításában. Jó 

hírnek nevezte, hogy a magyar közösség továbbra is életképes, a korábbi népszámlálásokhoz 

képest kisebb ütemben fogyott a magyarság. A magyarság változatlanul a legnagyobb 

lélekszámú nemzeti kisebbség Szlovákiában. Nagyobb visszaesés mutatkozik a magyar 

anyanyelvet feltüntetők számában. Bonyolítja az adatok értelmezését, hogy a 2021-es 
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népszámláláson új elemként jelent meg a második nemzetiség lehetősége. Sólymos László, a 

Szövetség Országos Tanácsának elnöke arról beszélt a mérsékeltebb fogyásban szerepe lehet a 

korábban éles magyarellenes közhangulat enyhülésének is. Hozzátette, a második nemzetiség 

bevezetésével a népszámláláson lehetőségük volt a vegyes családokban élőknek is, hogy 

kifejezzék a magyarsághoz való tartozásukat. Sólymos összességében reménykeltőnek értékelte 

a népszámlálás eredményeit 

 

Bukovszky: A népszámlálás megerősítette, hogy Szlovákia soknemzetiségű 

ország 
2022. január 20. –  ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

A 2021-es népszámlálás megerősítette, hogy Szlovákia soknemzetiségű ország, ahol egymás 

mellett él a többségi szlovák lakosság a nemzeti kisebbségek tagjaival, közölte Bukovszky 

László kisebbségi kormánybiztos. „Rendkívül fontos, hogy a nemzeti kisebbségek tudják, 

hogyan fogalmazzák meg jogos igényeiket identitásuk fejlesztése és az asszimilációs trendekkel 

való szembenézés érdekében. Ez azonban az állam és az önkormányzatok hatékony részvétele 

nélkül nem hozza meg a várt hatást. Kormánybiztosként továbbra is aktívan részt veszek 

hivatalommal ezeknek a céloknak a megvalósításában” – fogalmazott a véleményben. Szerinte 

a népszámlálás közzétett eredményei sokat elárulnak az állampolgárok etnikai 

hovatartozásáról, és tükrözik a társadalom képét. 

 

Gyimesi a népszámlálásról: a magyarok elutasították a kettős identitást 
2022. január 20. – ma7.sk 

A népszámlálás eredményei azt bizonyítják, hogy csak egy nemzeti identitás létezik, jelentette 

ki Gyimesi György (OĽANO) parlamenti képviselő. A politikus már a népszámlálás előtt is 

kifogásolta, hogy az íveken két nemzetiség is bejelölhető. Úgy véli, a kettős identitás a 

magyarok számára idegen fogalom, és elutasítják azt. Egyben rámutatott, hogy csökkent a 

magukat magyar nemzetiségűnek valló lakosok száma. Gyimesi rámutatott, hogy a roma és a 

ruszin nemzetiségűek esetében problémás lehet az eredmények értelmezése. Feltette a kérdést, 

vajon összeadják-e az első és a második nemzetiség adatait. Ellenkező esetben szerinte az 

fenyeget, hogy néhány községben "elvesznek" a nyelvi jogok, például a kisebbségi nyelv hivatali 

használata. Az eredmények értelmezésével szerinte a kulturális minisztérium vagy a nemzeti 

kisebbségekért felelős kormánymegbízotti hivatal alá tartozó bizottságnak kellene 

foglalkoznia.   

 

Arányaiban szinte mindenhol kevesebben vagyunk: a Dunaszerdahelyi járásban 

már 70% alatt a magyarság 
2022. január 20. –  ma7.sk 

Csütörtök délelőtt a szlovák statisztikai hivatal nyilvánosságra hozta a 2021-es népszámlálás 

nemzetiségi szempontból fontos adatait. A témának, az azt megillető fontosság fényében, 

szerkesztőségünk külön cikksorozatot szentel. Ebben a részben a magyarlakta járások etnikai 

viszonyainak alakulásával foglalkozunk. Ami azonnal szembetűnő, hogy két járás kivételével 
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sajnos mindegyik magyarlakta járásban csökkent a számarányunk. Néhány helyen 

tulajdonképpen lélektani határ alá esett be a magyar nemzetiség aránya. Szencen például, 

köszönhetően az elképesztő mértékű bevándorlásnak (nézzük meg, mennyivel nőtt a járás 

lakossága egy évtized alatt), a magyarok aránya már nem éri el a 10%-ot. Hasonlóan fájdalmas 

adat, hogy a Dunaszerdahelyi járásban a magyarok aránya 70% alá csökkent, ráadásul itt a 

legnagyobb a csökkenés, 2011-ben még majdnem 75% volt a magyarok aránya. Miközben a 

járás lakossága nyolcezerrel nőtt, a magyarok lélekszáma csak kétezerrel. Ez az egyik 

legfontosabb és egyben legfájóbb tanúsága az adatsoroknak. Legalább ennyire aggasztó, hogy 

a másik nagy magyar járásban is csökken a magyarság aránya. A Komáromi járásban szintén 

kiugró a nemzetiségi arány változása, a korábbi 67,7%-ról 61,6%-ra csökkent a magyarok 

aránya.  

 

Nagyszombat megye lakosságának 20,46 százaléka magyar 
2022. január 20. – Új Szó, bumm.sk  

Nagyszombat megyében 566 008 lakos él. A lakosság 50,97 százaléka – 288 487 személy – nő, 

49,03 százaléka – 277 521 fő – férfi. A 2021-es népszámlálás részletes eredményeit csütörtökön 

tette közzé a Szlovák Statisztikai Hivatal. Nagyszombat megyében 413 620 lakos (73,08 %) 

szlovák, 115 831 lakos (20,46 %) magyar, 1958 lakos (0,35 %) roma, 3478 lakos (0,61 %) cseh, 

648 lakos (0,11 %) pedig ukrán nemzetiségűnek vallotta magát. Összesen 29 nemzetiség él a 

megyében, a felsoroltakon kívül még németek, morvák, lengyelek, szerbek, vietnamiak, 

bolgárok, horvátok, zsidók és mások.   

 

Sikeres szezon után a borsi Rákóczi-kastély 
2022. január 20. – ma7.sk  

Akik részt vettek 1998-ban a XXIV. Honismereti Kerékpártúrán, emlékeikben őrzik a 

borsiakhoz és a környékbeliekhez hasonlóan a Nagyságos Fejedelem szülőházának romos, 

roskadozó állapotát. A kerékpárosok sátrat is vertek éjszakára a vadregényes udvarrészen és 

arról álmodtak, hogy egy csoda folytán majd megújul Rákóczi szülőháza. – A korlátozások 

mindenképpen érzékenyen érintették a látogatottságot, de valóban nem panaszkodunk. Az, 

hogy a diákok az iskolán kívül családjukkal is eljöttek, arról tanúskodik, hogy nyitottak a tudás 

élményszerű elsajátítására. A modern vizualitású és koncepciójú interaktív kiállításanyagnak 

hamar híre ment és rögtön az első évadban mágnesként vonzott sokakat – mondta Nagy 

Zsuzsanna szakmai igazgató.  

 

Horváth László emléktúrát szerveznek Pozsonyeperjesen 
2022. január 20. – ma7.sk  

Horváth László, a Pozsonyeperjesi Turisztikai Egyesület alapítótagja volt még a '80-as 

években. Pozsonyeperjes polgármestere, Ribánszky Jarmila kérdésünkre, mióta szervezik meg 

a túrát, csak annyit tudott mondani, hogy már több mint harminc éve tisztelegnek a túrázni 

vágyók Horváth László emléke előtt. 1986-ban azonban László meghalt. A szervezet tagjai 

azonban továbbvitték a lángot, egészen a rendszerváltás utánig, majd pedig a '90-es években is 
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tovább folytattuk. Azután Laci emlékére szerveztük meg a különféle túráinkat, amelyeket főleg 

télen (január tájékán) tartunk meg. A Felsőszeli Turisztikai Szakosztállyal szoktunk közös 

programokat szervezni, akikkel jó barátság köt össze" – tette hozzá Csambal Ferenc.  

 

Korszerűsítették a komáromi Selye János Gimnázium edzőtermét 
2022. január 20. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Felvidék legnagyobb magyar gimnáziumában január 20-án ünnepélyes keretek között adták 

át rendeltetésének a harmadik tornateremben kialakított és korszerű eszközökkel felszerelt 

edzőtermet. Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium (SJG) igazgatója köszöntötte a 

vendégeket: Horváth Attila doktort, aki „öregdiákként“ az edzőterem felújítására kapott Nyitra 

megyei támogatást saját pénzadományával egészítette ki, továbbá a támogatásokért aktívan 

lobbizó Becse Norbert megyei képviselőt - az iskolatanács tagját, valamint Szüllő Bélát, a 

komáromi Komáromi Football Club-KFC alelnökét és Ferencz Dávidot, a VK Spartak UJS 

Komáromi Röplabda Klub képviseletében. 

 

Berényi az LMBTQ-vitáról: Alkotmányt sérthet az uniós nyomulás 
2022. január 20. – ma7.sk, felvidek.ma  

Berényi József a Szövetség MKP-s platformjának elnöke a Facebookon reagált az elmúlt 

napokban a párton belül kibontakozó LMBTQ-jogokkal kapcsolatos vitára. Mint ismeretes a 

platform közösségi oldalán néhány nappal ezelőtt egy párton belül is vitákat kiváltó bejegyzés 

látott napvilágot, amely üdvözölte, hogy a lengyel parlament tulajdonképpen kitiltotta az 

LMBTQ-propagandát az ország iskoláiból. A Híd-platform több politikusa, köztük az elődpárt 

elnöke, Solymos László és a platformelnök, Rigó Konrád is bírálta a bejegyzést, előhúzva a 

szokásos szólamokat kirekesztésről, jogtiprásról és toleranciáról.  

 

Újításokkal várják a diákokat a komáromi Marianumban 
2022. január 20. – felvidek.ma  

A tornaterem felújítása, a Szent Imre Kollégium felépítése és az alsósok oktatását szolgáló 

épületrész felújítása után tovább gyarapodik Észak-Komárom egyházi iskolája. A 2021-es év 

végére a Marianum Egyházi Iskolaközpont patinás főépületének átépítése az utolsó szakaszába 

lépett. Az épület már csaknem teljesen megújult, a külső csatornázási munkálatok és a 

tereprendezés várnak még a jobb időre, s a bútorzat elhelyezése és a technika beüzemelése 

zajlik éppen. A hivatalos átadás február végére várható. Ez azt jelenti, hogy a felső tagozatos és 

gimnazista diákok talán Komárom legmodernebb, s legjobban felszerelt iskolaépületét vehetik 

majd birtokba. Ki kell emelnünk, hogy a felújítással nem csupán egy kiválóan felszerelt oktatási 

intézmény lett a Marianum Egyházi Iskolaközpont, hanem Komárom városa is egy teljesen 

felújított műemléki épülettel gazdagodik. A munkálatokat Magyarország Kormánya támogatja. 
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Bukovszky: „a népszámlálás eredménye alapján a jogaink nem csorbulhatnak” 
2022. január 20. – felvidek.ma  

Mint korábban írtuk, a ma nyilvánosságra hozott 2021-es népszámlálási adatok alapján a 

nemzetiségre vonatkozó kérdésre 422 ezer fő válaszolta, hogy magyar. Az újdonságként 

bevezetett második nemzetiségnél további 34 ezren jelölték meg magukat magyarként. Milyen 

vonzata van ennek az eredménynek a kisebbségi jogok érvényesítésében – erről kérdeztük a 

kisebbségi kormánybiztost, Bukovszky Lászlót. "Leszögezte, az eredmény nem befolyásolja a 

kisebbségi oktatást, ahogy a kisebbségi kultúra támogatását szintén nem, mert az ezekről szóló 

törvényben (a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról) „még egy fél szóval sincs említve 

bármiféle népszámlálási adat”. A kormánybiztos úgy vélekedett, az eredmény nem ír felül 

semmit, mert nemcsak a magyar kisebbség, hanem a 13 elismert kisebbségből öt kivételével 

mindegyik arányszáma csökkent (az ukránok, lengyelek, oroszok, bolgárok és a szerbek 

mutatnak némi növekedést). „A többi kisebbség esetében az első kérdésre adott válasz 

mindenki esetében csökkenést mutat. Ugyanez érvényes az anyanyelvre leadott válaszok 

esetében is – csak a bolgár kisebbségnél látható enyhe növekedés, az összes többi nemzetiség 

esetében csökkent”.  

 

Téli tábor a művésztelepen  
2022. január 21. – Magyar Szó 

A topolyai Petőfi Sándor Cserkészcsapat megszervezte téli táborát, ahol tanító jellegű és egyben 

szórakoztató programokkal várták a tagságot. Fekete Editet, a cserkészcsapat törzstisztjét a 

tábor részleteiről, valamint a további tervekről kérdeztük. 

 

Ünnepi műsorok a magyar kultúra napja alkalmából 
2022. január 21. – Magyar Szó 

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben szombaton, január 22-én 19 órai kezdettel 

tartanak ünnepi műsort a magyar kultúra napja alkalmából Őrtüzek címmel. Ünnepi köszöntőt 

mond Postáné Pető Györgyi Csongrádról, a Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület 2000 tagja, 

a Batsányi János Gimnázium tanára. A produkcióban, amely a magyarországi Emberi 

Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg, a Petőfi kultúrkör Kiscimbora 

táncegyüttese és a törökbecsei Jókai Mór MME Csalogató táncegyüttese lép fel a Fokos zenekar 

kíséretében, illetve közreműködik Rókus Zoltán színművész, a szabadkai Népszínház Magyar 

Társulatának tagja. A produkció szerzői és rendezői Cseszák Korcsik Anikó és Cseszák Balázs. 

 

A kultúra jegyében 
2022. január 21. – Magyar Szó 

Topolya Község Művelődési Háza múlt év végén megszervezett adventi programjainak sikere 

arra mutatott rá, hogy nagy igény van a néphagyományaink éltetésére, őseink emlékének, 

értékeinek a továbbadására. Ezért ennek mentén szervezik meg a topolyai Tájház idei 
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gyermekprogramjait, kézműves-foglalkozásait – kezdte év eleji összefoglalóját Csípe Tímea, az 

intézmény igazgatónője. 

 
Évértékelő az Ungvári Nemzeti Egyetemen  
2022. január 20. – karpat.in.ua 

Az új év kezdetén az Ungvári Nemzeti Egyetemen ismét sor került az immár hagyományossá 

vált rektori beszámolóra. Az elért eredményekről a legjobban a felsőoktatási intézmények 

rangsora tanúskodik, mondta Volodimir Szmolanka, az egyetem rektora. 

 

Ivóvízszentelés a beregszászi Kishegyen 
2022. január 20. – karpat.in.ua 

Beregszász városának ivóvízkészletét – a hagyományokhoz híven – idén is január 19-én, az 

ortodox vízkereszt napján szentelték meg a görögkatolikus és a pravoszláv egyházak képviselői 

a beregszászi Kishegyen. A vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárónapja, ezután kezdődik a 

farsangi időszak. Az ünnep liturgiában használatos elnevezése a görög Epiphania Domini, azaz 

Urunk megjelenése, a magyar vízkereszt elnevezés a víz megszentelésének szertartásából 

származik. 

 

Harminc éve ismerte el Magyarország Horvátországot 
2022. január 19. – Képes Újság 

Magyarország több nyugati országgal egyetemben 1992. január 15-én ismerte el a 

Jugoszláviából kivált Horvátország függetlenségét. Az azóta eltelt 30 évben a két ország között 

mindig jó volt a kapcsolat, a két nemzet most is jószomszédi viszonyt ápol egymással. A 30. 

évfordulót január 18-án az eszéki Horvát Nemzeti Színház (HNSZ), Eszék városa és Eszék-

Baranya megye egy jubileumi koncerttel ünnepelte, ahol a Budapesti Operettszínház és az 

eszéki HNSZ zenészei és szólistái léptek föl. Az est során felcsendültek Kálmán Imre, Lehár 

Ferenc és Huszka Jenő remekműveinek részletei, kiegészülve a horvát operaszerző, Jakov 

Gotovac műveivel, melyek az eszéki HNSZ művészeinek előadásában hangzottak el. 

 

Split: Soltész Miklós is részt vett a Szent Margit emlékére tartott szentmisén 
2022. január 19. – Képes Újság 

Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára e hét elején Horvátországba látogatott, és Splitben részt vett a Szent Margit 

emlékére celebrált szentmisén. Az államtitkár a HMDK Split-dalmát megyei szervezetének az 

elnökségével is találkozott. A spliti esemény előtt Zágrábban is tárgyalt. Soltész Miklós először 

a horvát fővárosban tárgyalt Nina Obuljen Koržinek horvát művelődési miniszterrel, akivel a 

žažinai templom felújításáról egyeztetett. A 2020 decemberében történt közép-horvátországi 
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földrengés után a magyar kormány felajánlotta, hogy felújít egy iskolát Petrinjában és egy 

templomot Žažinában. 

 

„Éljenek a lehetőséggel, szavazzanak a magyarországi választásokon!” 
2022. január 19. – Képes Újság 

Április 3-án Magyarországon országgyűlési választásokat tartanak. A voksoláson minden 

magyar állampolgár részt vehet, függetlenül attól, hol él. A részletekről és a technikai 

tudnivalókról Fuzik János eszéki magyar főkonzul nyilatkozott a Képes Újságnak. A 2010-ben 

felállt Fidesz-KDNP-kormány egyik első döntéseként megalkotta az egyszerűsített honosításról 

szóló törvényt. Ennek köszönhetően közjogilag is megtörténhetett a nemzetegyesítés. Az 

elmúlt több mint egy évtized során 1,1 milliónál is több határon túli magyar élt az egyszerűsített 

honosítás lehetőségével és szerezte meg a magyar állampolgárságot. Ez különböző jogokkal és 

kötelezettségekkel is jár, előbbiek közül a soron következő országgyűlési választások 

közeledtével fontos megemlítenünk a szavazati jogot. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 20. – Kossuth Rádió 

 

A nemzeti újrakezdés éve után 2022-re a Cselekvő nemzet évét hirdette meg a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkársága. A részletekről Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárt kérdezte Benkei Ildikó a mai sajtótájékoztató után. 

 

Az a legbiztosabb, ha mindenki maga tölti ki a kérdőívet, a március 14-én kezdődő 

népszámláláskor, így a nemzetiségi hovatartozás is helyesen lesz kitöltve. Ezzel csak az a 

bökkenő, hogy az erdélyi magyarok körében viszonylag kevesen boldogulnak az online 

világban, segítségre lehet szükségük a kérdőív kitöltésekor. Ezért össztársadalmi hálózatot 

hozna létre az RMDSZ - mondta Horváth Anna az RMDSZ ügyvezető alelnöke és az országos 

népszámlálási munkacsoport vezetője. 

 

A Szlovák Statisztikai Hivatal közölte a lakosság nemzetiségi összetételére vonatkozó nyers 

adatokat. A tavalyi népszámlálás alkalmával nyílt először lehetőség arra, hogy mindenki két 

nemzetiséget jelölhetett meg. Eszerint első helyen 422 775 lakos vallotta magát magyarnak, 

további 34089-en a második helyre írták a magyar nemzetiséget.  
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Már tárgytalan pert vesztett Románia, mégis van jelentősége. Románia a fellebbviteli eljárás 

során is elvesztette a Minority SafePack bejegyzése miatt az Európai Bizottság ellen indított 

pert. Ez tárgytalan, hiszen a kezdeményezést rég bejegyezték, azóta egy egészen más per miatt 

toporog egy helyben a kisebbségvédelmi kezdeményezés. Vincze Loránt, RMDSZ-es EP 

képviselő, a FUEN elnöke szerint mégis fontos, hogy az Európai Bíróság következetesen 

döntött. Ennek folytatásaként a most zajló újabb perben is van remény az európai kisebbségek 

szempontjából jó döntésre. 

 

A délvidéki magyar művelődési egyesületek működtetéséhez az önkormányzati és anyaországi 

támogatások mellett Vajdaság tartomány művelődési titkársága is jelentősen hozzájárul. 

Pályázataikkal a szórványra próbálnak külön is odafigyelni, mondja Kudlik Zoltán, a 

tartományi művelődési titkárság segédtitkára. 

 

A gyakorlatiasság és a játékosság jellemzi a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ két 

nyelvtanárának nyelvoktatási módszereit. A bevált gyakorlatot már nem csak az angol- vagy a 

románnyelvoktatásban, de a csángó-magyarokat oktató, pedagógusoknak is átadják - 

szervezett képzések formájában. Ilyés Krisztina és Egyed Gergely nyelvtanárok rendkívül 

fontosnak tartják, hogy ne előre megírt forgatókönyv szerint működjön a magyarra tanítás, 

hanem érezzék és értsék a csángógyerekek igényeit, érdeklődési körüket. Több mint 700 

gyimesi gyereket érinthet az alternatív módszertan, amelyet már remélhetőleg alkalmaznak az 

önkéntes magyartanárok. 

 

Az aradi magyar iskolák megemlékezéssel, vetélkedőkkel vagy makett pályázattal készülnek a 

Magyar Kultúra Napjára. Nem mindenütt csak Kölcseyhez és a Himnusz születéséhez kötődnek 

a rendezvények, mert lesz, ahol más jeles személyiségre is emlékeznek a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából. Az iskolai rendezvények a jövő héten lesznek, de az aradi főrendezvényt január 21-

én, pénteken tartják az aradi Kultúrpalotában: ekkor adja át a Kölcsey Egyesület a 2021-es évi 

Kölcsey-díjat. 

 

 


