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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Megnyitották a Tamási Áron-emlékévet Marosvásárhelyen 
2022. január 22. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, HírTV, Origo, Krónika, 

maszol.ro, szekelyhon.ro, Transindex, Felvidék Ma, Vajdaság Ma 

Marosvásárhelyen Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának a magyar kultúra napja 

alkalmából tartott rendezvényén nyitották meg a Tamási Áron-emlékévet, melynek 

rendezvényeivel a 125 éve született székely író előtt kívánnak tisztelegni. Az ünnepség 

keretében nyitották meg a Kultúrpalotában Bálint Zsigmond fotóművész Emberközelben című 

kiállítását, melyet az Erdélyi Hagyományok Háza szervezett, majd a Maros Művészegyüttes és 

a Spectrum Színház előadásában mutatták be Tamási Áron Tündöklő Jeromos című népi 

játékát. Ünnepi beszédében Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára a bátorságot és az iránymutatást emelte ki Tamási Áron jellemzői közül. Mint 

felidézte, Tamási saját élményeiből építette fel regényhőse, Ábel alakját, aki a világot bejárva 

érti meg, hogy haza kell térnie ahhoz, hogy valahol otthon lehessen. Az író bátorságának 

tulajdonította annak a kimondását, hogy az élet értelmét nem a távoli nagyvárosokban vagy 

külföldön, a messzeségben, hanem a szülőföldön, a szülőfölddel való bensőséges kapcsolatban 

kell keresni. "Az elmúlt 12 évben közösen építettük fel és erősítettük meg a külhoni magyarság 

megtartó intézményeit az élet minden területén: a politikában, a kultúrában, az oktatásban, az 

egyházakban, a sportban, a gazdaságban, megerősítettük a közösségeket és a közösségek 

közötti kapcsolatrendszert" - jelentette ki az államtitkár. Arra buzdította hallgatóságát, hogy a 

cselekvő nemzet évében közösen védjék meg az eddig elért eredményeket. 

 

A magyar kultúra napja - A bukovinai székelyek hazatelepítésének 80. 

évfordulójára emlékezett a Magyarság Háza 
2022. január 23. – MTI, Híradó, Demokrata, Webrádió, Maszol, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A bukovinai székelyek hazatelepítésének 80. évfordulójára emlékezett a magyar kultúra napja 

alkalmából megrendezett ünnepségén a Magyarság Háza vasárnap este a Nemzeti 

Táncszínházban. Csibi Krisztina, az intézmény igazgatója beszédében felidézte Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szavait, aki szombaton a Tamási Áron emlékév 

nyitórendezvényen, Marosvásárhelyen úgy fogalmazott: "iránymutatás és bátorság - ha meg 

akarjuk ragadni Tamási Áron munkásságának lényegét, akkor erre a két szóra biztosan 

szükségünk lesz". "Mindnyájunk, a ma este itt jelenlévő és a világon bármerre élő magyarok 

számára kiemelten, mondhatnám életbevágóan fontos és megszívlelendő két fogalom a 

közeljövőben" - mondta Csibi Krisztina. Az este során Blaskó Péter Kossuth- és Jászai Mari-

díjas érdemes művész, a nemzet művésze elszavalta Tamás Menyhért Temetetlen temetők 

című versét. A megemlékező előadás a bukovinai székelyek hazatelepítésének 80. 

évfordulójára jött létre Sebestyén István népművész ötlete nyomán. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/01/marosvasarhelyen-megnyitottak-a-tamasi-aron-emlekevet?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://demokrata.hu/magyarorszag/a-bukovinai-szekelyek-hazatelepitesenek-80-evfordulojara-emlekeztek-477740/
https://demokrata.hu/magyarorszag/a-bukovinai-szekelyek-hazatelepitesenek-80-evfordulojara-emlekeztek-477740/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 24. 

 

„A nemzet sorsáról dönthet, aki voksol” – Tóth László csíkszeredai főkonzul az 

országgyűlési választások előkészületeiről 
2022. január 22. – Krónika 

A magyarországi választásokon való részvételhez március 9-ig regisztrálni kell azoknak, akik 

nem vettek részt a 2014-es vagy 2018-as megmérettetésen. A levélszavazás az április 3-át 

megelőző két hétben zajlik. Tóth László csíkszeredai magyar főkonzul a Krónikának kiemelte: 

fontos, hogy a kitöltött szavazólapot tartalmazó zárt boríték időben visszaérjen a Nemzeti 

Választási Irodához, ezért azt javasolják mindenkinek, hogy juttassa azt el a főkonzulátusra. 

 

Sződemeter mai arcát bemutató kiállítás nyílik a magyar kultúra napján 
2022. január 21. – Krónika 

Kölcsey Ferencnek, a Himnusz szerzőjének a szülőhelyét, Sződemetert bemutató fotókiállítás 

nyílik szombaton, a magyar kultúra napján Debrecenben. A több mint 800 éves település Bihar 

és Szatmár megye szomszédságában, főutaktól távol található, mintegy 350 lélek lakja. A 17. 

században, a környéken dúló harcok miatt református magyar lakosságának nagy része 

elpusztult, helyükbe románokat és oroszokat telepítettek, azóta kisebbségben, egyre kisebb 

számban élnek magyarok – írták meghívójukban az MTI tájékoztatása szerint a rendezvény 

szervezői. A debreceni Partium házban Tóth István nemzetközi hírű nagyváradi fotóművész 

Sződemeter mai arcát bemutató, 20 nagyméretű, fekete-fehér alkotásából nyílik kiállítás, a 

megnyitón Thurzó Sándor József nagyváradi brácsaművész magyar zeneszerzők műveiből 

összeállított előadása kíséretében. 

 

Visszaszolgáltatják a kolozsvári Bánffy-palota háromnegyed részét egy Szeben 

megyei vállalkozó örököseinek 
2022. január 21. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Kolozs megyei önkormányzat felméri és feltérképezi a Kolozsvár főterén álló Bánffy-palotát, 

hogy az épület mintegy háromnegyed részét visszaszolgáltathassa Nicolae Roșca vállalkozó 

örököseinek. Amint az Actualdecluj.ro helyi hírportál közölte: az önkormányzat csütörtöki 

ülésén hozott határozatot az épület felméréséről és felosztásáról, hogy az egyes részek új 

tulajdonosait be lehessen vezetni a telekkönyvbe. A portál idézte Alin Tișét, a megyei 

önkormányzat elnökét, aki a tanácsülésen elmondta: az örökösök korábban elutasították az 

önkormányzat kártérítési javaslatát, és ragaszkodtak az ingatlanrész tényleges tulajdonba 

vételéhez. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ba-nemzet-sorsat-befolyasolo-dontesek-alakitoja-lehet-aki-voksolr-n-toth-laszlo-csikszeredai-fokonzul-az-orszaggyulesi-valaszta
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https://kronikaonline.ro/kultura/szodemeter-mai-arcat-bemutato-kiallitas-nyilik-a-magyar-kultura-napjan
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A Brassai-gimnázium vezetőségét is zavarja a Magyar utcai buszmegálló 

Kolozsváron 
2022. január 21. – Krónika, maszol.ro 

Beadványban kérte a kolozsvári Brassai Sámuel Gimnázium vezetősége a kolozsvári 

városvezetést, hogy ne költöztesse az iskola elé a Magyar utcai buszmegállót. Oláh Emese 

alpolgármester szerint „nincs optimális megoldás”. A jelenleg is felújítás alatt álló Magyar 

(Bulevardul 21 Decembrie 1989) utcai buszmegállót azért kellene elköltöztetni Kolozsváron, 

hogy láthatóvá váljék Dávid Ferenc egész alakos szobra, melyet jelenleg teljesen eltakar a 

létesítmény. A buszmegálló elköltöztetését még a szobor felállítása előtt kérte a városvezetéstől 

a Magyar Unitárius Egyház, a költöztetést végül a forgalmas belvárosi utca felújításával 

kapcsolták össze. Úgy tűnik azonban, az új helyszín is elégedetlenséget szül, ugyanis a 

menedéket épp a Brassai Sámuel Gimnázium elé költöztetné a városvezetés.  

 

Helyi tanácsos a Brassai-ügyről: nincs más megoldás, de nem lesz olyan zavaró, 

amint ahogy gondolják 
2022. január 21. – transindex.ro 

Egyrészt nincs más megoldás a kolozsvári Brassai líceum elé kerülő buszmegállóra, másrészt 

nem fog annyi gondot okozni, mint ahogy most sokak számára megjelenik – derült ki Rácz Béla 

helyi tanácsos nyilatkozatából. Rácz Béla helyi tanácsos elmondta, hogy a költöztetés 

elkerülhetetlen volt: „azt hiszem mindenki számára világos, hogy az egy nagyon méltatlan 

helyzet volt, hogy egy egyházi-történelmi személyiség szobrát egy buszmegálló kitakarja, így 

egyértelmű volt, hogy a buszmegállót el kell költöztetni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy már a 

Magyar utca felújítási munkálatai elkezdésekor jelezték, hogy mindent meg fognak tenni azért, 

hogy elkerüljön Dávid Ferenc szobra elől a megálló. Ugyanakkor jelezte, a költöztetés 

támogatásával nem az volt a céljuk, hogy a Brassai Sámuel Elméleti Líceum elé kerüljön a 

megálló, értékelése szerint az egy kellemetlen következménye lett az ügy rendezésének. 

Kiemelte, hogy az új helyzetre is próbáltak jó megoldást keresni. Például a megállóban az 

eredetileg tervezett három menedék helyett csak kettő kerül felépítésre. Így közvetlenül az 

iskola bejárata előtt nincsen és nem is lesz buszmegálló: „ha elmennek a Magyar utcábaa, akkor 

ez kiderül, a Brassai bejárata előtt nincsen megálló”. 

 

Székelyek a magyarok ellen? 
2022. január 21. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az erdélyi magyar közösség számára az a legégetőbb probléma, 

hogy vallhatja-e magát valaki székelynek, vagy sem. A vita további táplálásával pedig előállhat 

annak a veszélye, hogy szembeállítják a székelyeket a magyar nemzet többi részével. Ez pedig 

aligha lehet nemzeti érdek, függetlenül attól, hogy székelynek vagy „csak” magyarnak tartja 

magát valaki. Egyes román körök viszont lelkesen tapsolnak, sőt az is lehet, hogy a 

rendelkezésükre álló eszközökkel még tovább próbálják mélyíteni az ellentétet. Persze a 

regionális identitás fontos, és mindenki annak vallja magát, aminek akarja. Így aztán akár még 
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el is fogadható, hogy aki székelynek akarja vallani magát, tehesse meg – de előtte gondolkodjon 

el azon, hogy mit nyerhet vele székelyként, és mit veszíthet magyarként”. 

 

Évet értékelt a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete 
2022. január 21. – maszol.ro 

Kétnapos rendezvényen értékelte a 2021-es év tevékenységét a Székely Gazdaszervezetek 

Egyesülete (SZGE). Becze István, az SZGE elnöke és Bajkó Aliz falugazdász felvezetője után az 

egyesület programfelelősei szólaltak fel és értékelték az SZGE előző évi tevékenységeit. A 

találkozó második felében a 2022-es terveket ismertették a falugazdászok. Számos rendezvény 

és kezdeményezés folytatódik idén is, így az érdeklődők majd számíthatnak a Bio Székelyföld 

Program, a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program és a szakképzések folytatására is. 

Az SZGE éves programkínálatát pályázati felkészítők, tavaszi gazdarendezvények és fiatal 

gazdáknak szóló szakmai utakkal bővítik. 

 

Tájékoztató a népszámlálásról és a választásokról 
2022. január 21. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Arad megyei szervezeteinek helyi és kerületi elnökeivel, önkormányzati vezetőivel 

találkoztunk csütörtökön délután, ahol az MKT-tagok nevesítése mellett a közelgő 

népszámlálásról és a magyarországi országgyűlési választásokról is tájékoztattuk a 

jelenlevőket.  

 

Kiváló továbbtanulási lehetőség Nagyszalontán 
2022. január 21. – Bihari Napló 

Biztonságban, kényelemben telnek a mindennapok a nagyszalontai Arany János Elméleti 

Líceum kollégiumában. Az intézményben a környező települések magyar anyanyelvű diákjai 

kaphatnak szállást, étkezési lehetőséget. 

 

„Ki kell védeni azokat a bukaresti törekvéseket, amelyek megpróbálnák a magyar 

nemzetet megbontani” 
2022. január 21. – Bihari Napló, transindex.ro 

A megyeközpontban jegyzett demográfiai adatokról, valamint a népszámlálás körül kialakult 

vitáról is szó volt azon a sajtótájékoztatón, amelyet csütörtökön délután tartott Nagyváradon 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség 

társelnöke, és Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke. 

 

Nyárindító fesztiválra készülnek Csíkszeredában 
2022. január 21. – szekelyhon.ro 

Egész Erdélynek szóló, nyárindító fesztivál megszervezésére készül első alkalommal 

Csíkszereda önkormányzata június 9-12. között. A négynapos zenei rendezvényen olyan neves 

előadók lépnek majd fel többek között, mint Ákos, a Kiscsillag, a Budapest Bár, valamint a 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/tajekoztato_a_nepszamlalasrol_es_a_valasztasokrol.php
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/01/kivalo-tovabbtanulasi-lehetoseg-nagyszalontan
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/01/ki-kell-vedeni-azokat-a-bukaresti-torekveseket-amelyek-megprobalnak-a-magyar-nemzetet-megbontani
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/01/ki-kell-vedeni-azokat-a-bukaresti-torekveseket-amelyek-megprobalnak-a-magyar-nemzetet-megbontani
https://szekelyhon.ro/aktualis/nyarindito-fesztivalra-keszulnek-csikszeredaban


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 24. 

 

Magashegyi Underground. „Hagyományteremtően ettől az évtől mindig az iskolai tanévzáró 

hétvégéjén fogjuk megszervezni a nyárindító fesztivált Csíkszeredában, amely nemcsak a 

helyieknek, hanem egész Erdélynek szól”– vezette fel Korodi Attila, csíkszeredai polgármester 

az idei első rendezvényt ismertető sajtótájékoztatón, pénteken. Mint fogalmazott, szeretnék, 

ha egy magyar értéktárat megjelenítő zenei fesztivál honosodna meg Csíkszeredában, amely 

minden évben megnyitná a fesztiválidőszakot. 

 

Csoma Botond hibának tartja, hogy Emil Boc szóba állt George Simionnal 
2022. január 21. – Krónika, maszol.ro 

Nemtetszését fejezte ki Csoma Botond RMDSZ-es képviselő amiatt, hogy Emil Boc, Kolozsvár 

polgármestere a napokban fogadta hivatalában George Simion szélsőségesen nacionalista 

politikust. Csoma Botond pénteken közösségi oldalán posztolt bejegyzésében tette szóvá a 

történteket, hibának nevezve a kincses városi elöljáró gesztusát. Az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezetének elnöke felhívta Boc figyelmét, hogy az ellenzéki Románok Egyesüléséért 

Szövetség (AUR) elnöke, akivel „közös politikai támpontokat talált kolozsvári találkozójuk 

alkalmával”, a holokausztot jelentéktelen ügynek nevezte, ugyanakkor az Úzvölgyében súlyos 

magyarellenes akciók főszervezője volt, parlamenti és utcai tevékenységével pedig 

destabilizálja az országot. „Minden ilyen találkozó legitimitásbeli nyereség a bajkeverő 

szélsőséges számára. Ez hiba volt, polgármester úr!” – írta bejegyzésében az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetői tisztségét betöltő Csoma Botond. 

 

Versekkel, zenével, tárlatokkal tisztelegnek a hét végén a magyar kultúra napja 

előtt több erdélyi városban 
2022. január 22. – Krónika 

Számos erdélyi településen megünneplik a hét végén a magyar kultúra napját: színházi 

előadások, koncertek, kötetbemutatók és más rendezvények is várják a közönséget. A jeles 

napot 1989 óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – 

Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként, és 

jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. 

 

„Csupán szolgálok Istennek és embernek” – Gudor Kund Botond Magyar 

Örökség-díjas nagyenyedi esperessel beszélgettünk 
2022. január 22. – maszol.ro 

A csoda azzal kezdődik, hogy nem futamodunk meg, hanem komolyan végezzük munkánkat, 

azaz azt tesszük, amit remélve gondolunk, és amit beszédünk, életvitelünk is igazol – vallja 

Gudor Kund Botond történész, a Gyulafehérvári Református Egyházközség lelkésze és a 

Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese. A Magyar Örökség díjjal 2021. december 18-

án kitüntetett lelkésszel a magyar kultúra napja alkalmából beszélgettek. 
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Balázs Imre József, Jánosi Andrea és Kató Emőke kapják idén az Erdélyi Magyar 

Kortárs Kultúráért Díjat 
2022. január 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Irodalom kategóriában Balázs Imre József költő, irodalomkritikus, szerkesztő, 

irodalomtörténész; képzőművészet kategóriában Jánosi Andrea grafikus, illusztrátor; 

előadóművészet kategóriában Kató Emőke színművész kapja idén az Erdélyi Magyar Kortárs 

Kultúráért Díjat – közölte szombaton a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Az 

RMDSZ és a szövetség Communitas Alapítványa által alapított, idén tizedik alkalommal kiadott 

díjat hagyományosan a magyar kultúra napján adják át, de az RMDSZ – akárcsak tavaly – a 

koronavírus járvány miatt idén is az ünnepi könyvhétre halasztotta a ceremóniát. A díjátadó 

nem ragaszkodik a magyar kultúra zord januári napjához – ha a járvány ki is túrja, helyet 

követel magának egy szebb nyári napon, a kolozsvári ünnepi könyvhéten” – idézte a közlemény 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Facebook-bejegyzését. 

 

Kiemelt nemzeti érték lett a Székely himnusz 
2022. január 22. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

ASzékely himnusz Magyar Értéktárba való felvételéről döntött a Hungarikum Bizottság, így 

hatra növekedett az erdélyi kiemelt nemzeti értékek száma - tájékoztat az RMDSZ közleménye. 

A nagybányai művésztelep, az aradi Szabadság-szobor, Kós Károly életműve, Torockó épített 

öröksége és a Vallásszabadság törvénye mellett mostantól a Székely himnusz is a Magyar 

Értéktár részévé vált.  

 

Így ünnepelték a magyar kultúra napját Kölcsey szülőfalujában, Sződemeteren 
2022. január 22. – maszol.ro 

Sződemeteren, Kölcsey Ferenc szülőfalujában idén is megemlékeztek nemzeti imánk írójáról 

január 22-én, a magyar kultúra napján. A jeles napot 1989 óta ünneplik világszerte a magyar 

közösségek annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey 1823-ban ezen a 

napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Az istentiszteleten Csűry István, a Királyhágó-melléki 

Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, hangsúlyozva: a kultúra krízisben van, a 

magyar nyelvterületen és egész Európában is, ahol az egyetemes európai kultúra van 

veszélyben. A keresztény kultúrát fejlődni nem engedik, sőt, múltja eltiprására vannak 

próbálkozások. „Ki kell mondanunk: aggódnunk kell azért, hogy gyermekeinkre, unokáinkra 

mi vár” – mondta, hozzáfűzve: szomorú tény, de a magyar kultúrát nem csak külső ellenség, 

hanem maga a magyar is bántja. „Bíznunk kell Istenben, és az ő segítségében, mert ő a népét 

nem hagyta el soha” – bátorította az egybegyűlteket a püspök. 
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Vetró András és a nemrég elhunyt Deák Gyula Levente kapta a Háromszék 

kultúrájáért díjat 
2022. január 23. – transindex.ro 

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ, valamint a 

sepsiszentgyörgyi Vártemplomi Református Egyházközség közös szervezésében ünnepelték 

szombaton délután a magyar kultúra napját a megyeszékhelyi vártemplomban. Ez alkalommal 

került sor a Háromszék kultúrájáért díj átadására. A Kovászna Megyei Művelődési Központ 

javaslatára, a Kovászna Megye Tanácsa által alapított Háromszék kultúrájáért díjat idén tizedik 

alkalommal adták át. Az elismeréssel olyan háromszéki személyiségeket tüntetnek ki, akik több 

évtizeden keresztül meghatározták a térség kulturális életét, akiknek tevékenysége túlmutat a 

szakmájukon, hivatástudatukkal, kitartó munkájukkal egész közösségüket szolgálták. 

 

„A kultúra nem tart meg minket, ha elhagyjuk” 
2022. január 23. – Bihari Napló 

A nagyváradi Szigligeti Színházban megtartott hagyományos díjkiosztó gálával ért véget 

szombaton este az RMDSZ és partnerintézményei által szervezett idei A Magyar Kultúra Hete 

elnevezésű rendezvénysorozat. Ünnepi beszédet mondott Vitányi István fideszes országgyűlési 

képviselő, majd díjakat adtak át. 

 

Bűnügy lehet, ami még csak kihágásnak sem számít? A marosvásárhelyi 

rendőrségnek nem tetszik a „civil táblaszerelés” 
2022. január 23. – Krónika 

Bűncselekményt emleget a helyi rendőrség Marosvásárhelyen a természetes személyek által 

kifüggesztett kétnyelvű utcanévtáblák kapcsán. Mindezt annak dacára, hogy legutóbb a 

polgármesteri hivatal gratulált a kezdeményezőknek. Ráadásul 2016-ban jogerős törvényszéki 

ítélet született arról, hogy a városháza mulasztását pótló cselekedet még csak kihágásnak sem 

számít, nemhogy bűnténynek. 

 

Második Sikerkonferenciáját tartotta a Maros Megyei Magyar Diáktanács 
2022. január 23. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi Ariel Bábszínházban tartott rendezvényre olyan személyeket hívtak meg, 

akik valamilyen téren sikereket értek el, példaképekké válhatnak a fiatalok számára. „Ezen az 

eseményünkön olyan sikeres vállalkozókat, politikusokat, tanárokat mutattunk be, akik saját 

és a mostani generáció számára valami konstruktívat tudtak alkotni” - jelentette ki a sajtónak 

az eseményszervező, Forró-Bathó Eszter-Anna. Mint mondta, a bemutatott személyek saját 

történetüket, motivációjukat osztották meg az érdeklődőkkel. A középiskolások jelentős 

számban vettek részt az eseményen. 
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https://multikult.transindex.ro/?hir=11997&vetro_andras_es_a_nemreg_elhunyt_deak_gyula_levente_kapta_a_haromszek_kulturajaert_dijat
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https://www.erdon.ro/kozelet/2022/01/a-kultura-nem-tart-meg-minket-ha-elhagyjuk
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bunugy-lehet-ami-meg-csak-kihagasnak-sem-szamit-a-marosvasarhelyi-rendorsegnek-nem-tetszik-a-bcivil-tablaszerelesr
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bunugy-lehet-ami-meg-csak-kihagasnak-sem-szamit-a-marosvasarhelyi-rendorsegnek-nem-tetszik-a-bcivil-tablaszerelesr
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Leégett a kidei református parókia 
2022. január 23. – maszol.ro, tranimdex.ro 

Leégett a kidei református gyülekezet parókiája, ahol a helyi lelkész és családja is lakott, adta 

hírül a Kolozsvári Rádió. A szamosháti faluban történt tűzesetben senki sem sérült meg. 

„Abban az élményben volt ma részünk, amiről azt gondoljuk, hogy velünk nem történhet meg: 

leégett a gyülekezet parókiája, az az épület, amelyet közel másfél évtizede otthonunknak 

ismerünk. Az első bibliai ige, ami eszembe jutott ez volt: Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott 

legyen az ÚR neve!” - írta Nagy Tibor Sándor lelkész a Kidei Református Egyházközség 

Facebook oldalán. 

 

Őry Péter a népszámlálásról: Csalókák a számok, közösségünk fogyásának üteme 

alig változott! 
2022. január 21. – ma7.sk, felvidek.ma  

A felvidéki magyarságra vonatkozó társadalmi, nyelvhasználati és gazdasági kérdésekkel 

foglalkozó Pro Civis pénteken délelőtt tartott sajtótájékoztatóján értékelte a 2021-es 

népszámlálás nemzetiségi és nyelvhasználati adatainak legfontosabb tanulságait. Ugyanitt 

mutatták be a szervezet frissen elkészült, népszámlálási eredményeket összehasonlító 

interaktív adatbázisát. Őry Péter a PT elnöke, Csallóközcsütörtök polgármestere bevezetőjében 

leszögezte, az adatok előzetes elemzése után is világosan látszik, a helyzet jóval bonyolultabb 

annál, mint ahogy elsőre tűnt. Habár a magyart második nemzetiségként megjelölők számával 

együtt valóban elhanyagolhatónak tűnhet az elmúlt tíz év fogyása, más adatokat, például az 

anyanyelvre vonatkozó statisztikákat figyelembe véve a helyzet korántsem ilyen rózsás. 

 

Forró: Csak egymást segítve erősödhet a felvidéki magyarság 
2022. január 21. – ma7.sk  

A Szövetség elnöke szerint egy széleskörű, közös munka eredményének lehet tulajdonítani, 

hogy az előzetesen vártnál kisebb mértékű a felvidéki magyarság fogyása. A pártelnök a 

szociális hálón pénteken közzétett bejegyzésében úgy fogalmaz, „az egyik szemem sírt, a másik 

nevetett. Sírt azért, mert ismét kevesebben lettünk. Nevetett pedig azért, mert ez a csökkenés 

nem volt olyan mértékű, mint ahogyan az előző népszámlálási adatok alapján feltételezhettük 

volna". Forró szerint a vártnál kisebb ütemű csökkenést „csakis egy széleskörű, közös munka 

eredményének lehet tulajdonítani". A Szövetség elnöke szerint azonban „elfogadhatatlan, ha 

ezt az eredményt bárki is magának szeretné kisajátítani". „Ne feledjük, egymásra vagyunk 

utalva, csak közösen, egymást segítve erősödhet a felvidéki magyarság!" - szögezi le Forró. 
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https://maszol.ro/belfold/Leegett-a-kidei-reformatus-parokia
https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-a-nepszamlalasrol-csalokak-a-szamok-kozossegunk-fogyasanak-uteme-alig-valtozott
https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-a-nepszamlalasrol-csalokak-a-szamok-kozossegunk-fogyasanak-uteme-alig-valtozott
https://ma7.sk/aktualis/forro-csak-egymast-segitve-erosodhet-a-felvideki-magyarsag
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A borászat jövedelmező, a helyben maradást segítő, munkahelyeket teremtő 

ágazattá váljon 
2022. január 21. – ma7.sk  

A Szlovákiai Magyar Borászok Polgári Társulása közgyűlést és fórumot tartott Kürtön, melyre 

meghívást kaptak nemcsak az eddigi tagok, hanem a kisebb szőlészeket, bortermelőket 

tömörítő polgári társulások is. Geönczeöl Attila, a társulás elnöke kifejtette, belevonják a közös 

munkába és gondolkodásba a Felvidék minden borvidékét, bortermő helyét, ahol magyarok 

élnek és dolgoznak. A közgyűlés ennek megfelelően módosította az alapszabályt és lehetővé 

tette, hogy polgári társulások és intézmények is teljes jogú taggá váljanak. Első lépésben hat 

polgári társulás és egy intézmény (a karvai szakiskola) vált a szervezet tagjává, valamint újabb 

tucatnyi regisztrált borász is aláírta a belépési nyilatkozatot. 

 

Nádszeg, a mátyusföldi magyar bástya 
2022. január 21. – ma7.sk  

A népszámlálási adatok szerint a Galántai járásban Nádszeg faluja a „legmagyarabb”. Nádszeg 

86 százaléka magyar nemzetiségű polgár. A polgármester szerint nem a koszorúzások, 

emlékünnepségek miatt erős bástya Nádszeg – ezek javíthatják a magyarság minőségét, de a 

mennyiségét nem. A Galántai járás nem áll fényesen magyarság szempontjából. A 

népszámlálási adatok szerint a mátyusföldi járás mindössze 31 százaléka magyar, a lakosság 

63 százaléka vallja magát szlováknak. A járásban Nádszeg település érte el a „legmagyarabb” 

település rangot, a 86 százalékos magyarságával. Ürüm az örömben azonban, hogy a 2011-es 

adatokhoz képest Nádszeg lakossága nőtt, a magyarok kevesebben vannak. Tíz évvel ezelőtt a 

nádszegiek 92 százaléka vallotta magát magyarnak. 

 

Népszámlálás, 2021: nézzünk szét a „házunk tájékán”! 
2022. január 21. – felvidek.ma  

Szlovákiában tegnap közzétették a 2021-es népszámlálás nemzetiségi adatait. Mi most a 

magyarok helyzetét vesszük górcső alá, országos szinttől egészen a településekig. Az országos 

eredményeket összevetjük a korábbi adatokkal, ám itt mindenképpen tudatosítanunk kell, 

hogy a korábbi népszámlálásoknál nem volt lehetőség második nemzetiségi hovatartozás 

feltüntetésére. Szlovákia összlakossága egyébként 52 234-gyel emelkedett, most 5 449 270 volt, 

2011-ben pedig 5 397 036. Ebben a tájékoztatóban próbáljuk elkerülni az adatok értelmezését, 

a tények közlésére szorítkozunk. 

 

A SZAKC rimaszombati irodája húsz éve áll a közösség szolgálatában 
2022. január 21. – felvidek.ma  

Húsz évvel ezelőtt, 2002. január 21-én nyílt meg a Szövetség a Közös Célokért Rimaszombati 

Területi Irodája. A minap akadt a kezembe a Gömöri Hírlap 2002. június 18-i száma, melyben 

G. Kovács Gyula arról számol be, hogy Rimaszombatban is működik a közösségi ház és a 

lakosság szolgálatában áll. Húsz év nagy idő, s boldogság azt kimondani, hogy megélhette ezt 

a napot ez az iroda is. Szervezetünk tavaly november 19-én ünnepelte fennállásának 20. 
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évfordulóját Komáromban. A központi iroda után Felvidék-szerte sorra nyíltak meg a területi 

irodák. Az újságcikknek köszönhetjük, hogy ezt Rimaszombatban konkrét dátumhoz is tudjuk 

kötni. 

 

Dunaszerdahelyen mutatkozik be a Magyarság Háza 
2022. január 21. – felvidek.ma  

 Január 26-án, szerdán 17 órai kezdettel rendezik azt a kiállításmegnyitót, melyen a Magyarság 

Háza életébe pillanthatunk be.  Az első tíz év – Szemelvények a Magyarság Háza életéből  

elnevezésű interaktív kiállítás a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési 

Központban lesz megtekinthető. A 45. jubileumi évébe lépő Csaplár Benedek VMK egy másik 

jubiláns, a 10 éves Magyarság Háza kiállításával indítja a jubileumi év eseményeit és egyúttal 

ünnepli a magyar kultúra napját. Az interaktív kiállítás tíz tematikus egységből áll (Útikalauz, 

Gasztro, Zene füleimnek, Mesekuckó, Színház, Irodalmi szalon, Emlékévek, Mi magyarok, 

Rendhagyó órák, Galéria). 

 

Egy illúzió emléke, avagy mi nem történt 28 éve Komáromban? 
2022. január 22. – ma7.sk 

A komáromi városi sportcsarnok előtti üres zászlórudakon nincs amibe belekapjon a hideg 

januári szél. Nem leng itt semmilyen zászló, és az épület falán sem utal semmilyen felirat, 

emléktábla arra, hogy huszonnyolc éve itt majdnem megváltozott a történelem. Dicsőség 

helyett már az emlékezetből is kezd kikopni az akkori „komáromi nagygyűlés”, így legalább 

azzal járuljunk hozzá a daliás idők halványuló fényéhez, hogy kereteinkhez mérten helyt adunk 

a fő szervezőknek, mit tartanak ma legfontosabbnak elmondani az 1994. január 8-i eseményről. 

Kvarda József, az egykori Együttélés mozgalom alelnöke, komoly egészségi problémáját 

szerencsésen átvészelő politikus évek óta nem adott interjút, a Magyar7 megkeresésének 

viszont régi formájának megfelelően, dokumentumokkal is tökéletesen felkészülve tett eleget. 

A sok információ legfontosabbjának azt tartja, hogy Komáromban a szlovákiai magyar 

közösség forradalma játszódott le, és Petőfi sorait idézve azonnal hozzáteszi, hogy 

„Szabadságát nem vívta ki.”  

 

 

Csenger Tibort választották a Szövetség MKP platformjának elnökévé a Lévai 

járásban 
2022. január 22. – ma7.sk, felvidek.ma  

A lévai járási Szövetség MKP platformja 2022. január 21-én Szalatnyán tartotta tisztújító 

konferenciáját. A tisztújítás során az MKP platform járási elnökévé Csenger Tibort 

választották, míg a párt járási elnökévé Köpöncei Pétert jelölték. A lévai járási elnökségben 

Farkas Attila, Kiss Beáta, Bögi Pathó Melinda, Sál Attila, Bazsó Árpád, Kürthy Gábor és Kevély 

Mónika is helyet kapott. Csonka Ákos nem vállalt el új megbízatást, és lemondott minden 

korábbi MKP-s tisztségéről a Szövetségben. Csonka visszalépését azzal indokolta, hogy „az új 

Fe
lv

id
é

k
 

https://felvidek.ma/2022/01/dunaszerdahelyen-mutatkozik-be-a-magyarsag-haza/
https://ma7.sk/kozelet/egy-illuzio-emleke-avagy-mi-tortent-28-eve-komaromban
https://ma7.sk/tajaink/csenger-tibort-valasztottak-a-szovetseg-mkp-platformjanak-elnokeve-a-levai-jarasban
https://ma7.sk/tajaink/csenger-tibort-valasztottak-a-szovetseg-mkp-platformjanak-elnokeve-a-levai-jarasban


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 24. 

 

formáció egyelőre messze áll azoktól az értékektől, azoktól a politikai irányvonalaktól", 

amelyek az értékrendjét alkotják. 

 

Ismét az online térben ünneplik a magyar kultúra napját Dunaszerdahelyen 
2022. január 22. – ma7.sk  

1823. január 22-én született meg Kölcsey Ferenc Himnusza, a szerző magyar nemzeti 

imádsággá magasztosult műve. Ennek emlékére a magyarság világszerte megünnepli a Magyar 

Kultúra Napját, s hajt fejet a magyar kulturális értékek előtt.  A műsorban köszöntőt mond 

Karaffa Attila, a Pázmaneum Polgári Társulás elnöke és Fialka Tamás, Dunaszerdahely 

diákpolgármestere. Zsigmond Barna Pál, a Magyar Országgyűlés képviselője, miniszteri biztos 

pedig ünnepi gondolatait osztja meg a nézőkkel. 

 

A Za ľudí diszkriminatívnak tartja Gyimesi György javaslatát 
2022. január 22. – Új Szó, ma7.sk  

A Za ľudí szerint megvalósíthatatlan Gyimesi György (OĽaNO) azon javaslata, amely a 

nemzetiségeket képviselő pártok számára három százalékra csökkentené a parlamentbe jutás 

küszöbét. Gyimesi György csütörtökön, a népszámlálás eredményeinek közzététele után arról 

is beszélt, hogy a koalíción belül vita folyik a választási körzetek számának növeléséről. Az 

OĽaNO képviselője 12 körzet létrehozását javasolja, ez pedig lehetővé tenné, hogy az egyes 

régiókban nagy számban élő nemzetiségek könnyebben szerezzenek parlamenti képviseletet. 

Az SaS határozottan elutasítja a felvetést, és hibának tartja azt, ugyanakkor kész tárgyalni a 

preferenciális szavazatok súlyának változásáról, valamint a választási rendszer kiigazításáról. 

 

Pozsony: A nemzeti kisebbségek közül a magyarok aránya a legnagyobb 
2022. január 22. – Új Szó  

A főváros lakossága körében sziléziai, kanadai, görög, ír, olasz, török, albán, kínai és koreai 

nemzetiségűek is vannak. A szlovák többség után azonban a legnépesebb csoportot a magyar 

nemzetiségűek alkotják. A magyarok a Pozsonyi II. járásban élnek a legnagyobb arányban, 

Pozsonypüspöki városrészben. A számuk viszont Pozsonyligetfalu városrészben a legnagyobb. 

Ez a 2021-es népszámlálás nyilvánosságra hozott eredményeiből derül ki. A Pozsonyi II. 

járásban, ahová Főrév, Vereknye, és Pozsonypüspöki (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské 

Biskupice) tartozik, 4431-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek. Az egyes városrészek 

közül a legnagyobb arányban Pozsonypüpökin élnek magyarok (1197 fő), ahol az arányuk 8,21 

százalék.  

 

Csökkenés helyett létszámbeli stabilizációt hozott a népszámlálás nemzetiségre 

vonatkozó két kérdése 
2022. január 22. – Új Szó  

Közvetlenül a népszámlálás adatainak csütörtöki publikálása után megindult a nemzetiségre 

vonatkozó számok értelmezése is, hiszen ez volt az első ilyen felmérés, ahol két nemzetiséget is 

bejelölhettünk. Az már most kiderült, hogy a nagyvárosokban egyes magyar felmenőkkel 
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rendelkező szlovákok is felvállalták a magyar gyökereiket. Ahogy arról beszámoltunk, a 2021-

es népszámlálás nemzetiségre vonatkozó adataiból kiderült, hogy az ország 422 ezer lakosa 

vallotta magát magyar nemzetiségűnek az erre vonatkozó első kérdésnél, ez az ország 

lakosságának 7,75 százalékát jelenti. További 34 ezer személy jelölte meg azonban a magyart a 

nemzetiségre vonatkozó második kérdésnél is. Ők így együtt az ország lakosságának 8,37 

százalékát alkotják.  

 

Megvan az őszi helyhatósági és megyei választások időpontja 
2022. január 23. – ma7.sk  

Bár Boris Kollár házelnök még hivatalosan nem jelölte meg az ősszel esedékes, most először 

egyszerre megrendezésre kerülő helyhatósági és megyei választások időpontját, a hatályos 

törvények értelmében gyakorlatilag nincs más lehetősége, minthogy 2022. október 29-ére 

tűzze ki a választások napját. A törvény ugyanis mindkét választási típus esetén úgy 

rendelkezik, hogy az előző választás után négy évvel (jelen esetben, a meghosszabbított megyei 

mandátumok miatt öt), a választás napjától visszafelé számolva legfeljebb 14 napon belül kell 

sort keríteni rájuk. Mivel a legutóbbi, 2018-as helyhatósági választás november tizedikére 

esett, a 2017-es megyei választások pedig november negyedikére,  így egyetlen lehetséges 

időpont maradt, amely teljesíti a fenti feltételt, október 29-e. 

 

Becse Norbertet választották a Szövetség MKP platformjának elnökévé a 

Komáromi járásban 
2022. január 23. – ma7.sk  

A Komáromi járás MKP platformja a hétvégén a perbetei kultúrházban tartotta tisztújító 

konferenciáját. A platform járási elnökévé Becse Norbertet választották és a párt járási 

elnökének is őt jelölték. A tanácskozáson vendégként jelen volt Forró Krisztián, a Szövetség 

országos elnöke, Berényi József, az MKP platformjának elnöke, valamint Tóth Péter és 

Marcinkó Adrián a Híd és az Összefogás platformjainak képviseletében. 

 

Magyar kultúránk ünnepén Komáromban 
2022. január 23. – ma7.sk  

A kulturális intézmények újranyitása után, január 22-én este, a járványügyi szabályok 

betartásával megvalósulhatott a magyar kultúra napjának megünneplése a komáromi Tiszti 

Pavilon dísztermében. Az Egressy Béni Városi Művelődési Központ, a Komáromi Jókai Színház 

és Komárom város önkormányzata ingyenes dalos-zenés-táncos-irodalmi összeállítással 

kedveskedett a pandémia előtti időszakban megszokottnál kisebb létszámú közönségnek. 

Nagyszerű érzés volt ismét együtt lenni és a rendezvény végén közösen elénekelni a Himnuszt. 

 

Csemadok Gála és díjátadó ünnepség: vissza a magyar gyökerekhez 
2022. január 23. – ma7.sk, Új Szó  

Tizennegyedik alkalommal adták át a magyar kultúra napján a Csemadok Életműdíjakat. Az 

ünnepségre a hagyományokhoz híven idén is Galántán került sor. Az életműdíjakon kívül ismét 
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méltó helyre kerültek a Csemadok Közművelődési Díjak, a Gyurcsó István-díj és a Fábry 

Zoltán-díj is. A gálán elhangzott méltatások fő üzenete: fáklyaként kell a fiatalok előtt járni, 

hogy ne fogyjon tovább a magyar a Felvidéken, ki kell szakítani a gyermekeket a digitális 

világból és visszavezetni őket a magyar gyökerekhez, hagyományok szeretetéhez. 

Nyitóbeszédében Bárdos Gyula kifejtette, nagyon örül annak, hogy bár még nem a megszokott 

teltházas felállásban, de már legalább élőben lehet megrendezni a jeles gálát. Megemlékezett 

azokról a Csemadok tagokról, akiket a pandémia elragadott feladataiktól, közösségi szolgálatuk 

hiányzik. Emléküket úgy lehet biztosítani, ha mindent megteszünk a felvidéki magyarság 

megmaradásáért – hangsúlyozta a szervezet országos elnöke. 

 

Több problémát megold, de a tömbmagyarság feltöretésével járhat az építésügyi 

és területfejlesztési törvény elfogadása 
2022. január 23. – ma7.sk  

Január elején a kormány egyszerre fogadta el az új területfejlesztési, illetve az új építésügyi 

törvényt, amelyek, ha a parlamenti képviselők is rábólintanak, 2023 januárjától léphetnek 

életbe. A kabinet jelentős könnyebbséget ígér, a településvezetők azonban attól félnek, jogaik 

megkurtításával jár az új törvény elfogadása. Azzal, hogy az új törvény kiveszi az 

önkormányzatok kezéből a településfejlesztés irányítását és egy államilag meghatározott 

metodikához köti, azok a polgármesterek, akik eddig törvényadta eszközeikkel úgy-ahogy 

lassították, pontosabban normalizálták a betelepülést, most fegyver nélkül maradnak. Ez az 

olyan felső-csallóközi falvak esetében, mint amilyen Csallóközcsütörtök is, 

visszafordíthatatlanul átalakíthatja a település etnikai összetételét is. 

 

Az újvidéki razzia áldozataira emlékeztek 
2022. január 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az újvidéki razzia nyolcvanadik évfordulója alkalmából rótták le ma kegyeletüket a Duna-

parton, a Család nevet viselő emlékműnél ÚjvidékVáros, a zsidó és a roma közösség, a magyar 

nagykövetség, Izrael, az Egyesült Államok, Bulgária és Montenegró képviselői, valamint az 

áldozatok hozzátartozói. A szerbiai zsidó hitközség nevében Isaac Aziel szerbiai főrabbi 

emlékezett, a szerb pravoszláv egyház nevében pedig Damaskin és Jerotej püspökök. Porfirije 

szerb pátriárka üzenetét az emlékezés fontosságáról Jerotej püspök tolmácsolta. „Az újvidéki 

razzia nem csak számunka, újvidékiek számára szomorúság. Az újvidéki razzia figyelmeztetés 

az egész emberiség számára, hogy a fasizmus gaztettei soha többé ne történhessenek meg” – 

hangsúlyozta beszédében Miloš Vučević, Újvidék polgármestere. 

 

A nemzet alapja az összetartozás 
2022. január 23. – Magyar Szó 

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben szombaton este ünnepi műsort tartottak a 

magyar kultúra napja alkalmából Őrtüzek címmel. Postáné Pető Györgyi, a Csongrádi Múzsa 
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Művészeti Egyesület 2000 tagja, a Batsányi János Gimnázium tanára ünnepi köszöntőjében 

elmondta, hogy egy nép nem az országhatártól lesz nemzet, hiszen az csak területet jelöl, a 

nemzet alapja az összetartozás. Kiemelte: kultúránk, nyelvünk örökség, amit a múltból 

kaptunk, de a jövőnek tartozunk vele. 

 

A megismételt referendumon is igennel szavazott a többség 
2022. január 24. – Pannon RTV 

Kilenc szavazóhelyen lehetett újra voksolni. 18 százalékkal többen mondtak igent, mint egy 

hete, a tegnap hat városban, kilenc szavazóhelyen megismételt szerbiai népszavazáson. Január 

16-án a voksolók 60,6 százaléka erősítette meg az alkotmánymódosítást, most viszont 78,7 

százalékuk. A nemek aránya egy hete 39,4 százalék volt, egy héttel később pedig csak 21,3 

százalék. A részvétel 26,6 százalékos volt a megismételt referendumon. 

 

Ünnepek ünnepe 
2022. január 24. – Magyar Szó 

A XX. Tordai Művelődési Napok szombat esti megnyitójával mondhatni, hogy újra visszatért 

az élet a kilencszáz lakosú bánáti faluba. A tavaly elmaradt jubileumi rendezvénysorozat 

keretében ugyanis egészen március végéig, minden héten lesz valamilyen művelődési 

rendezvény. Az egybegyűlteket Dobai János, a tordai helyi közösség elnöke köszöntötte, a 

rendezvénysorozatot pedig mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg. 

 

Felbecsülhetetlen érték – Száznegyven könyvvel gazdagodott a magyarcsernyei 
József Attila Könyvtár 
2022. január 24. – Magyar Szó 

A szórványtelepüléseken mindig öröm azt hallani, ha egy könyvtár állománya bővül, főleg ha 

azok a könyvek magyar nyelvűek. Számomra ez azt jelenti, hogy az itteni magyarok olvasnak, 

fontosnak tartják anyanyelvük ápolását és szókincsük gyarapítását. A Magyarcsernyei 

Gasztronómiai és Hagyományápoló Csoport az elmúlt napokban 140 könyvet adományozott a 

helybeli József Attila Könyvtárnak. Szilágyi Sándor, az egyesület elnöke kiemelte, hogy a 

könyveket a magyarországi Szarvasról kapták. 

 
A 15 éves Kokas Banda adott ünnepi koncertet Ungváron 
2022. január 23. – Kárpátalja 

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet 2022-ben is hagyományosan a magyar 

kultúra napjának méltatásával indította rendezvénysorozatát. A 10 éves civil szervezet célja, 

hogy a kultúra segítségével hidat építsen a térségben élő nemzetiségek között, tovább erősítse 

és megőrizze a kárpátaljai magyar közösséget. 
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Babják Zoltán: „Legyünk többen, legyünk még erősebbek...” 
2022. január 23. – Kárpátalja 

A tavalyi év is rendkívül eseménydús volt a Beregszászban és a Beregszászi kistérségben élők 

számára. Mindezekről részletesebben a város és a kistérség polgármesterével, Babják Zoltánnal 

beszélgettünk. 

 

A Kárpátaljai márkacsalád bemutatása: Héder András kézműves famegmunkáló 
2022. január 23. – Kárpátalja 

A kárpátaljai ember leleményessége legendás. Híresen kitartó, a jég hátán is megél. Szereti a 

szülőföldjét, amely táplálja, a hegyeket, amelyek hűsítik, a folyókat, amelyek szomját oltják. 

Szívesen vállalkozik, mert megszokta, hogy abból lesz valami, amit magától megold. De a 

kárpátaljai ember is csak közösségben lehet sikeres, hiszen tudja: „A magányos farkas 

elpusztul, a falka életben marad.” Hiába a világszínvonalú termék, hiába a rengeteg munka, 

önmagában senki nem tud hosszantartóan sikeres maradni. 

 

„Én harminc év alatt mindenkitől csak jót kaptam” 
2022. január 22. – Kiszo.net 

Beszélgetés Lőrincz András vállalkozóval. Vannak emberek, akik igazi lokálpatrióták, akik 

egész életükben azon fáradoznak, hogy szebbé tegyék környezetüket, segítsenek 

embertársaiknak. Ezek egyike a sokak által ismert beregardói Lőrincz András (Bandi) 

vállalkozó, aki pályafutását a beregszászi bútorgyárban kezdte. A városi tanács képviselője is 

volt, fiatal kora óta megannyi vállalkozásba belevágott, ami bevallása szerint nem sikerült 

volna Isten segítsége nélkül. 

Évértékelő Soós Katalinnal: „Soha ennyi felvételiző diák nem nyert még hozzánk 

felvételt” 
2022. január 23. – Karpat.in.ua 

Felújított épületben kapott helyet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF 

KMF) Szakgimnáziuma, valamint az Egán Ede Szakképzési Centrum Beregszászi Képzési 

Központja, ugyanis 2021-ben a főiskola infrastruktúrája újabb épülettel bővült Beregszászban. 

Soós Katalint, az intézmény igazgatónőjét az intézmény életében bekövetkezett változásokról 

és a tanév alakulásáról kérdeztük. 

 

Könyvbemutató az Ungvári Magyar Házban 
2022. január 23. – Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) szervezésében mutatták be az Ungvári 

Magyar Házban Turák Angéla nyugalmazott pedagógus, festőművész, illusztrátor, író, költő 

Köszönet című új kötetét. A magyar kultúra napjának küszöbén megrendezett bemutatót 

megtisztelte jelenlétével Kuti László ungvári magyar konzul. 
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Beregszászon méltatta a magyar kultúra napját a KMKSZ 
2022. január 23. – Karpat.in.ua 

A magyar kultúra napját méltatta Beregszászon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. 

1823. január 22.-én tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát.  Ennek apropóján 1989 

óta a Kárpát-medence magyarsága, s benne a kárpátaljai magyarság is megemlékezik nemzeti 

imádságunk születésnapjáról. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 21. – Kossuth Rádió 

 

Lehetni lehet, de nem kell erőltetni - röviden így lehetne összefoglalni a székely identitás 

feltüntetésének kérdését a romániai népszámláláson. Kelemen Hunor miniszterelnök-

helyettes nemrég jelentette be, hogy hivatalosan is kérelmezi a kérdőív módosítását. A magyar 

mellett alkategóriaként a székely és a csángó regionális identitás is jelenjen meg! - kérelmezi 

az RMDSZ elnöke. De - teszi hozzá - van ennek kockázata: "hogy majd később, valakik 

valamikor, amikor olyan helyzet alakulhat ki, nem fogják beleszámolni a magyar népességbe a 

székelyeket” – közölte a politikus.  

 

A Székely Nemzeti Tanács is arra biztatja szimpatizánsait, hogy vallják magukat magyarnak a 

március 14-én kezdődő romániai népszámláláson. Állásfoglalást tett közzé, amelyben 

megismétli mindazt, amit az SZNT a legutóbbi - a tíz évvel ezelőtti -  romániai népszámláláskor 

megfogalmazott, hiszen az álláspontjuk azóta nem változott - nyilatkozta Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács elnöke. 

„Azt, hogy a székelység és Székelyföld létezik, nem a román közigazgatásnak kell 

bizonyítanunk, hanem az – Bukaresttől függetlenül – évezredes történelmi valóság!” – ezt már 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke mondta nagyváradi 

sajtótájékoztatóján, amelyet négy témában tartott.  

 

A 2021-es szlovákiai népszámlálás több tényt is megerősített: egyrészt azt, hogy Szlovákia 

többnemzetiségű ország, másrészt azt, hogy továbbra is a magyar a legnagyobb nemzetiség. 

Ahhoz azonban, hogy a jövőre vonatkoztatható stratégiákat tudjanak a kisebbségi közösségek 

kidolgozni, részletesebb adatokra lenne szükség, állítja Zachar Pál, a Szövetség Összefogás 

platformjának tagja.  
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https://life.karpat.in.ua/?p=87909&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-21_18-02-00&enddate=2022-01-21_18-40-00&ch=mr1
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A korábbi évekhez viszonyítva idén több magyar elsős kisdiák kezdte meg tanulmányait a 

délvidéki iskolákban. Ez jórészt a Vackor programnak, s a Magyar Nemzeti Tanács évtizedes 

kampányának köszönhető, bár lehet, hogy a járvány is besegített - mondja Jerasz Anikó, az 

Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának az elnöke. 

 

 

Otthonom Erdély címmel hirdetett az ősz folyamán esszé-, rajz- és fotópályázatot a Magyar 

Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége. A beérkező 114 pályamunkát szakmai zsűri bírálta el. A 

díjazásra szerdán – csakúgy, mint tavaly – az online térben került sor. A szövetség elnökét, 

Bodó Barnát kértük értékelésre, de megszólaltattuk a pályázat temesvári díjazottját is. 

 

A kárpátaljai magyarok Magyar Kultúra napi gáláját a beregszászi színházban tartják a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szervezésében. Sin Edina, a színházat működtető 

jótékonysági alapítvány igazgatója kiemelte: a színháznak kiemelt feladata és felelőssége van a 

vidéken: világító toronyként hirdeti a magyar kultúra identitást megtartó szerepét  

 

Műsorunk végén egy tv magazinműsorra szeretném felhívni figyelműket. Magyar világ címmel 

folytatódik január 22-én a korábban Térképként ismert, a Kárpát-medencében élő 

magyarokról szóló magazinműsor a Dunán. Az új névvel jelentkező műsor továbbra is 

figyelemreméltó témákkal, külhoni történetekkel várja a nézőket szombat reggelenként. A 

Magyar világ adásait a Duna Wordön megismétlik vasárnap reggel és kedd délután. 

 

Öt kontinens 

2022. január 23. – Duna World 

 

Mihályfy Kinga, festőművész 

A fiatal festőművész, Mihályfy Kinga magyar szülők gyermekeként Buenos Airesben született, 

ott él, és alkot jelenleg is. Habár Latin-Amerika a hazája, személyiségét és művészetét nagyban 

formálta magyar gyökereinek ápolása, annak tovább adása a fiatalabb generációnak.  

 

Jónás Gyula, cipőboltos 

Jónás Gyula sikertörténete egy magyarországi cipőboltból indult el, ami egészen Dubaig 

vezetett.  Szülei ugyan más jövőt szántak neki, ám ő tudta és érezte, hogy a megfelelő helyen 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2022-01-22-i-adas/
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van.  Néhány év európai munkavégzés után, ma már ő az egyik legnevesebb cipőmárka 

sportoktatásért felelős vezetője Dubajban. 

 

Nagy Bea, vállalkozó 

Gyermekkori álomból valóság - Nagy Bea sikeres vállalkozóként több országban vezetett már 

éttermet Ausztráliában, Dél-Koreában, Csehországban. Legutóbb Brisbane-ben, az örök nyár 

városában nyitotta meg üzletét, ami a régi magyar kávéházak és bisztrók sajátos ötvözete. A 

magyar hagyományoknak és vendégszeretetnek köszönhetően ételeiért, ízeiért nemcsak 

magyarok állnak sorba a kellemes nyári estéken. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2022. január 23. – M1  

Beszélgetés Jankovics Róberttel, a HMDK elnökével 

A drávaszögi Nagybodolya apró kis falu, alig 20 kilométerre Pélmonostortól. Története az 

Árpád-korig nyúlik vissza, lakói hosszú évszázadokon át csakis magyarok voltak. Itt született, 

és itt töltötte élete első öt évét a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, 

a Sabor vagyis a Horvát Köztársaság parlamentjének képviselője, Jankovics Róbert. 

 

A Don-kanyarban elesettekre emlékeztek Katrosában  4263 

A székelyföldi családok nagy részében, több mint hét évtizeddel a második világháború után is 

személyes emlékeket őriznek a leszármazottak. A háború, majd az azt követő orosz fogság 

ugyanis szinte minden családot érintett, s a megpróbáltatást szenvedők nem fukarkodtak az 

emlékek felelevenítésével, és meséltek gyermekeiknek az átélt borzalmakról. Fejér Enikő 

nyugalmazott tanító torjai otthonában édesapja, néhai Áda Dezső háborúból megmaradt tárgyi 

emlékeit mutatja. 

 

Lemberg magyar szemmel 

Kelet Bécse, vagy Nyugat-Ukrajna kulturális fővárosa – Lemberg esetében mindkét állítás 

megállja a helyét. Túlzás nélkül állítható, hogy ebbe a történelmi városba nem csupán az ország 

különböző területeiről, de a világ számos pontjáról érkeznek turisták, hisz a város központja 

ma is őrzi régi arculatát. Az egykori kereskedővárosban, ahogy évszázadokon keresztül, úgy ma 

is számos nemzetiség él békésen egymás mellett. A XIX. század második felében és a XX. 

század elején emelt gyönyörű középületek, bérpaloták, a hangulatos kávézók ma is az Osztrák-

Magyar Monarchia világát idézik. 
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Hargita Megyei Vámszer Géza Művészeti Népiskola 

A Csíkszeredában működő, nagy múltú, Vámszer Géza Művészeti Népiskola folyosóján 

majdnem mindig hallani zeneszót. De hogy nem csak muzsikálni lehet itt megtanulni, az látszik 

a népiskola tanulóinak kiállított munkáiból. A fafaragás oktatója maga is diákként kezdte 

tanulni a mesterséget az 1977-ben megalakult népiskolában. 


