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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: megújultak a nemzeti közösségek az elmúlt 12 évben 
2022. január 25. – MTI 

A kormány megújította a nemzeti közösségeket az elmúlt 12 évben - mondta a 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár kedden az M1 aktuális csatornán. Potápi Árpád János azt 

mondta, 2010-től 2014-ig meghozták azokat a "szimbolikus" törvényeket, amelyekre egy erős 

alapot tudtak építeni, majd az ezt követő években már a szülőföldön való boldogulást is 

támogatni tudták. Közölte azt is, a tematikus évek sorát 2012-ben kezdték: tavaly előtt a 

nemzeti összetartozás éve volt, tavaly a nemzeti megújulás éve, az idei pedig a cselekvő nemzet 

éve lesz. "Ez azt jelenti, hogy cselekvő nemzetként rengeteg eredményt tudhatunk magunk 

mögött, de most cselekednünk kell ahhoz, hogy az eredményeinket meg tudjuk védeni" - 

hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette, a legjobb nemzetpolitika egy - gazdaságilag és 

morálisan is - erős Magyarország felépítése, ahol a közösségek is megerősödnek.  

 

Kácsor Zsolt író-újságíró kapta a 2021. évi a Média a Családért-díjat  
2022. január 24. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Origo, 444, Székelyhon, Ma7, 

Magyar Szó 

Kácsor Zsolt író-újságírónak ítélte a Média a Családért Alapítvány a 2021. évi Média a 

Családért-díjat a Népszavában megjelent, Irigység című írásáért - derült ki a hétfői, 

Budapesten megtartott ünnepélyes díjátadón. Az írás azt örökíti meg, hogy miként rendel egy 

hatgyermekes család egy balatoni büfé előtt és a szülők hogyan kezelik a különböző korú 

gyermek folyton változó igényeit. Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége a 

díjátadón hangsúlyozta, hogy a Média a Családért Alapítvány olyan cselekvő közösség, amely 

építeni tud rombolás helyett, amely visszaadja a jóba vetett hitünket és amely segít szebbé tenni 

a világot. Közlése szerint hisz abban, hogy egy jobb világnak a legfontosabb alkotóeleme az a 

kicsi sejt, amelyet családnak nevezünk, mert ott éljük meg a szeretetet és ott érezzük magunkat 

biztonságban. A magyarországi szerzők mellett határon túli újságírókat is díjaztak. Ennek 

apropóján Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról szólt, hogy ma 

cselekvő együttműködés köti össze nemzetünk közösségét, ami a világ különböző pontjain élő 

magyar családok cselekvő együttműködése is egyben. Ez azt jelenti, hogy cselekvő nemzetté 

váltunk, amit a magyar intézményrendszer megerősödése tett lehetővé - tette hozzá. 

 

Kötetbemutató zárta a Benyovszky-emlékévet 
2022. január 24. – MTI, Híradó, Demokrata, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Csáky Imre: Benyovszky Móric grófi címeres levele - Mária Terézia királynő - 1778 című, latin-

magyar-angol nyelvű, díszkiadású kötetének ünnepélyes bemutatójával zárult hétfőn 

Budapesten a Benyovszky Móric világutazó előtt tisztelgő emlékév. A magyar kormány a 

Kiemelt Nemzeti Évfordulók Bizottság döntése alapján hirdette meg Benyovszky Móric 
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születésének 280. és halálának 235. évfordulója alkalmából 2021-re a Benyovszky-emlékévet - 

idézte fel a könyvbemutatón Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára, a Benyovszky-emlékév fővédnöke. Hozzátette azonban, hogy bár az emlékév 

véget ért, a Benyovszkyval kapcsolatos megemlékezések a jövőben is folytatódnak. Potápi 

Árpád János hangsúlyozta: Benyovszky Móric élete végéig hű volt hazájához, hitéhez és ahhoz 

a szabadságeszméhez, amely élete végéig vezérelte őt; az emlékév meghirdetésével pedig 

elsősorban a fiatalok elé szerettek volna példaképet állítani a világutazó személyében. Mint 

emlékeztetett, az emlékév során több nemzetközi tudományos tanácskozásra is sor került, 

Benyovszky, a szabadság szerelmese címmel új musical született és Benyovszky Móricnak 

köztéri szobrot is állítottak Józsefvárosban. 

 

Január végéig várják középiskolások jelentkezését az MCC képzésére 
2022. január 24. – MTI, Híradó, Mandiner, Demokrata, Index, Felvidék Ma 

Január 30-áig jelentkezhetnek magyarországi és külhoni magyar diákok a Mathias Corvinus 

Collegium (MCC) középiskolás programjára. Az iskola mellett végezhető, ingyenes képzéseken 

a diákok amellett, hogy tovább mélyíthetik tudásukat többek között a társadalomtudományok 

területén, olyan készségeiket is fejleszthetik, amelyek későbbi tanulmányaik és karrierjük 

során is hasznosak lehetnek - olvasható az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben. A 

programban kínált témák között megtalálható egyebek mellett a modern kori történelem, a 

közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint egy magyar és angol nyelvű 

íráskészség-fejlesztő kurzus is. A diákoknak havonta kétszer személyes készségfejlesztő napot 

tartanak, amikor lehetőségük nyílik ismert szakértők előadásain, különböző általános 

kommunikációs és érveléstechnikai, valamint tanulásmódszertani tréningeken részt venni.  

 

Romániai népszámlálás - Nem csitul a vita a székely identitásról 
2022. január 24. – MTI, Demokrata, 168, 444, Krónika, Maszol, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Romániában bő másfél hónappal a népszámlálás kezdete előtt nem csitul a vita a székely 

identitásról. Az erdélyi magyarság körében élénk vitát váltott ki, hogy a népszámlálás közvitára 

bocsátott kérdőívén a román nemzetiségnek hat, a német nemzetiségnek öt, a roma 

nemzetiségnek pedig 13 alkategóriája szerepelt, a magyar nemzetiségnek viszont nincsenek 

alkategóriái. Hétfői közleményében a Magyar Polgári Párt (MPP) kinyilvánította: 

elfogadhatatlannak tartja, hogy a 21. században, az Európai Unió egyik tagállama nem teszi 

lehetővé a területén élő nemzetiségek számára, hogy szabadon vállalhassák identitásukat előre 

látható negatív következmények nélkül. "Fontosnak tartjuk, hogy minden, Romániában élő 

magyar anyanyelvű ember, szabadon választhassa meg székely, csángó vagy egyéb identitását, 

mivel ezek történelmileg és kulturálisan is a magyar identitás pontosan meghatározható részét 

képezik. Jogosnak tartjuk mindazok félelmét, akik attól tartanak, hogy ha a magyar főcsoport 

mellett választható lesz a székely és a csángó, vagy épp több regionális identitás, ezt 
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későbbiekben az erdélyi magyarság megosztására és így nyelvi és kulturális jogainak 

megvonására használják fel" - fogalmazta meg a székely identitás vállalásával kapcsolatos 

aggodalmakat is az MPP.  

 

Az új marosvásárhelyi városvezetéshez is „bekopogtak” a korrupcióellenes 

ügyészek  
2022. január 24. – Krónika 

A „hosszú hétvége” után folytatja a marosvásárhelyi városházán elkezdett vizsgálatait az 

Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). A Krónika értesülései szerint a vádhatóság 

ügyészei néhány gyanúsnak vélt alkalmazás és kinevezés miatt szálltak ki a polgármesteri 

hivatalhoz. A marosvásárhelyi városháza egyelőre a Facebook közösségi oldalon közölt 

szűkszavú bejegyzésben reagált a DNA pénteken elkezdett vizsgálatára. Azon túl, hogy a 

polgármesteri hivatal kommunikációs munkatársai megerősítik, valóban felkeresték az 

önkormányzatot a vádhatóság képviselői, jóformán semmi lényegeset nem lehet megtudni a 

péntek esti közleményből. 

 

Tanítómester a természet a Pán Péter óvodában: a gyermekek igényeihez 

igazodik a Maros megyei erdei tanintézet 
2022. január 24. – Krónika 

Erdőre, mezőre járnak, kertészkednek és állatokat gondoznak az országban rendhagyónak 

számító Pán Péter erdei óvodában, ahol a tantervet a környezet és a gyermekek kíváncsisága 

alakítja. A Maros megyei Tófalván működő óvoda alapítójával, Gál Alizzal az alternatív oktatási 

módszer előnyeiről beszélgettek. Elmondta, hogy a különböző baba-mama túrákon 

megfigyelte, a gyermekek mennyivel nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak a természetben. 

Ezért két társával – Blizik Anita élménypedagógussal és Magdás Tünde drámapedagógussal – 

úgy döntöttek, létrehozzák az ország első magyar nyelű erdei óvodáját, hogy gyermekeik 

számára továbbra is elérhető legyen a természet kínálta gazdag élményvilág. 

 

Anyaországi támogatás a vöröscsárdai református gyülekezetnek 
2022. január 24. – Nyugati Jelen 

Kovács Ibolya lelkésznő arról számolt be a Nyugati Jelennek, hogy a vöröscsárdai református 

gyülekezet sikeresen pályázott a lelkészi hivatal elektronikai infrastruktúrájának fejlesztésére. 

A magyar kormány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatán keresztül, a tavalyi 

évben támogatást adott a gyülekezetnek, melynek segítségével sikerült a lelkészi hivatalt és a 

templomot korszerű berendezésekkel felszerelni. A támogatásból a gyülekezet laptopot 

vásárolt, a hozzá tartozó licenszekkel együtt (Windows 10-es és Office csomag), továbbá lézeres 

nyomtatót és kivetítőt. Ezen berendezések azt a célt szolgálják, hogy megkönnyítsék a 

gyülekezetben folyó munkát, a könyvvitelt, a gyermek és ifjúsági tevékenységeket, táborokat, 

valamint segítenek abban is, hogy az istentiszteleti és gyülekezeti alkalmak könnyebben 
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elérhetővé váljanak az online térben. A gyülekezet nevében a lelkésznő megköszöni a 

támogatást a Magyar Kormánynak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek. 

 

 

Biztató lendületet ad a kortárs kultúráért díj: megtisztelőnek tartják a rangos 

elismerést a frissen kitüntetett erdélyi alkotók 
2022. január 24. – Krónika 

Megerősítést jelent az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj – mondták el a Krónikának azok 

az alkotók, akiket a magyar kultúra napján tüntettek ki. Jánosi Andrea képzőművész, grafikus, 

Kató Emőke színművész és Balázs Imre József költő, irodalomtörténész is úgy értékelt: biztató 

lendületet ad nekik ez az elismerés.  

 

 

Vetró András és Deák Gyula kapta a Háromszék Kultúrájáért Díjat 
2022. január 24. – maszol.ro 

A magyar kultúra napja alkalmával 10. alkalommal adták át a Háromszék Kultúrájáért Díjat. 

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ a sepsiszentgyörgyi 

református vártemplomban az 50 éves Vox Humana kamarakórus koncertjével ünnepelte 

nemzeti imánk, a Himnusz keltezésének napját. Tamás Sándor háromszéki tanácselnök 

rámutatott: idén rendhagyó módon két díjat adnak át. 

 

Avar sírokat tártak fel Párkányban 
2022. január 24. – ma7.sk  

Az Ardis Kft. üzletközpontot és parkolót épít a párkányi rendelőintézet mellett a Duna-parton. 

A tereprendezési munkálatok közepette a munkagépek egy régi temetőre bukkantak. A 

munkásoktól megtudtuk, a sírokat elkezdték feltárni a régészek, akik megállapították, avar 

sírokról lehet szó, mert olyan leletek kerültek elő, amelyek erre a korra utalnak. Találtak 

különböző csattokat, eszközöket, egy tőrt és egy lovas sírt is feltártak. Sajnos, ez utóbbiban a 

csontok már összevissza voltak dobálva, ami sírrablók korábbi fosztogatására utal. 

 

Elöregedő magyarság, betelepülő szlovákok – Pozsony és a Szenci járás a 

népszámlálási adatok tükrében 
2022. január 24. – ma7.sk  

Közel háromezerrel lettek kevesebben a pozsonyi magyarok 10 év alatt. 2011-ben még 14 119 

volt a szlovák fővárosban élő, magukat magyarnak valló lakosok száma, ami 3,43 százalékot 

tett ki. Tíz év alatt ez a szám 11 297 főre csökkent, ennyi volt a magyart első nemzetiségként 

feltüntetők száma 2021-ben (2,3%). A magyart második nemzetiségként feltüntetők száma 2 

656 volt. A 2021-es népszámlálás során első helyen összesen 8 715-en vallották magukat 
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magyarnak, ami 9,01%-ot jelent. Ez azt mutatja, hogy a magyarok számának néhány száz fős 

fogyása a Szenci járásban a százalékarányos csökkenést tekintve lényegesen szembetűnőbb. A 

járásban összesen 990-en jelölték meg 2. helyen a magyar nemzetiséget, ezzel együtt is csak 

10,03%-ot tesznek ki a magyarok a járás összlakosságából. A Szenci járás legmagyarabb faluja 

Vők, ahol 60,48%-os a magyarok aránya, ez számszerűleg 251 magyart jelent. 

 

Szenc éke lesz a felújított zsinagóga  
2022. január 24. – ma7.sk  

Az orientális elemekkel díszített szecessziós épület Szenc Főterén hosszú évtizedekig az 

enyészeté volt, kihasználatlanul, üresen állt. Az állaga 1948-tól, amikor kikerült a zsidóság 

szolgálatából, folyamatosan romlott. Az 1825-ben épült, valaha szebb napokat megélt 

zsinagógát a szocialista csehszlovák államvezetés gabonaraktárrá minősítette le, de később 

vegyszereket is tároltak benne, s mindez alaposan rányomta a bélyegét az épület állapotára. 

Ám még romos állapotában is megkapó volt ez a méltóságteljes épület a város szívében. 2014-

ben Németh Gabriella, Pozsony megye akkori alelnöke kezdeményezésére a szenci zsinagóga 

felújítása is bekerült a megye prioritásai közé. Mindeközben a zsinagógához tartozó kertben 

végzett feltárás során egy rituális fürdő (mikve) maradványaira bukkantak a régészek, az 

udvaron pedig egy szinte teljesen megmaradt kemencére.  

 

Jelentősen fogy a szlovákiai magyar. Minden más önbecsapás 
2022. január 24. – ma7.sk  

A Statisztikai Hivatal közzétette a 2021-es népszámlálás adatait. Mint az már ismeretes, 

összesen 422 065 személy vallotta magát magyarnak, ők voltak azok, akik első helyen jelölték 

meg a magyar nemzetiséget. A második helyen további 34 089 személy jelölte meg a magyar 

nemzetiséget.  Ez összesen 456 154 magyart jelent, de az még nem világos, hogy a magyarság 

létszámába beszámítódik-e a második identitás. Vajon mit lehet ezekből az eredményekből 

leszűrni? Csalódásra, vagy enyhe bizakodásra adnak okot a népszámlálási adatok? Vajon azok 

is a magyar nemzet részét képezik, akik a második helyen jelölték meg a magyar nemzetiséget? 

A népszámlálás eredményeiről a magyar szervezetek népszámlálási kampányának a 

koordinátorát, Kovács Balázst kérdeztük. 

 

Bárdos Gyula a népszámlálásról. Cizellálva kell a számokhoz nyúlni 
2022. január 24. – ma7.sk  

Komoly feladatokat ró a felvidéki magyarságra a népszámlálás eredménye. Míg a közélet 

szereplői úgy kommunikálják a statisztikákat, örülni kell annak, hogy legalább nem csökkent 

nagy mértékben a felvidéki magyarság száma, addig mindenkinek tisztában kell lennie azzal, 

hogy nincs itt az ideje a pihenésnek, nem lehet hátradőlve nyugtázni az eredményeket. Bárdos 

Gyulát, a Csemadok országos elnökét kérdeztük. Bárdos szerint elemezni kell a számokat. Ami 

nagyon komoly gondot jelent, az az anyanyelv vállalásának eredménye. Azzal kapcsolatban én 

optimistább voltam. „A lényeg az, hogy mindenki a saját területén találja meg, mit kell tennie 
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annak érdekében, hogy az asszimiláció ne legyen ilyen gyors ütemű” – magyarázta a Csemadok 

elnöke. 

 

A zselízi Dulai Henrietta felkerült a 205 legjobban rangsorolt szlovákiai kutatók 

listájára 
2022. január 24. – felvidek.ma  

Közzétették a szlovákiai tudósok rangsorát. A 205 legmagasabb H-indexel rendelkező kutató 

között szerepel a zselízi származású Dulai Henrietta is, aki a Hawaii-szigeteken, Honoluluban 

él és tevékenykedik, óceánkutatóként dolgozik. A magyar pedagóguscsaládból származó 

oceanográfus szaktekintély a zselízi magyar tannyelvű alapiskolában kezdte tanulmányait, ahol 

már akkor a természettudományok érdekelték, ezért döntött úgy, hogy Nyitrán az élelmiszer-

ipari szakközépiskolában folytatja tanulmányait mégpedig sörfőzés és borkészítés szakon. Az 

érettségi után aztán Prágában szerzett diplomát nukleáris kémia szakon a Műszaki Egyetemen. 

Doktori tanulmányait bár ugyanitt kezdte egy rendkívüli lehetőségnek köszönhetően, mégis a 

floridai egyetem Óceánkutató Tanszékén fejezte be, ahol kémiai oceanográfiából írta doktori 

disszertációját. 

 

Petőfi Sándor költészete áll az SZMPSZ ma meghirdetett pályázatainak 

középpontjában 
2022. január 24. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége január 24-én hirdette meg a Kaszás Attila 

Versmondó Fesztivál, valamint a Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázat legújabb 

évfolyamait. Az igen közkedvelt, értéket közvetítő és tehetséget támogató rendezvények idei 

központi témája Petőfi Sándor költészete. Mint az SZMPSZ honlapján olvasható: A Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége, a komáromi Jókai Mór Alapiskola, Komárom városa és a 

Komáromi Városi Művelődési Központ június 11-én a Jókai Napok kísérő rendezvényeként 

meghirdeti a XV. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált, melynek megvalósítási formáját 

(személyes vagy online) az aktuális járványhelyzethez igazítjuk. A Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége a Szlovák Nemzeti Múzeum – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 

és a társszervezők a 2021/2022-es tanévben is meghirdetik a szlovákiai magyar iskolák és 

óvodák XIV. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázatát. 

 

Elismerték több évtizedes munkájukat 
2022. január 24. – Új Szó  

Egy év kihagyás után vasárnap tartotta a Csemadok hagyományos, a magyar kultúra napja 

alkalmából rendezett ünnepségét, ahol kiosztották a Csemadok-díjakat. A Galántai Városi 

Művelődési Központ színháztermében tartotta a Csemadok a magyar kultúra napja alkalmából 

rendezett országos emlékműsorát, ahol átadtál a Csemadok-díjakat. Bárdos Gyula, a Csemadok 

országos elnöke bevezetőjében elmondta, a világjárvány az elmúlt két évben minden tervet 

megváltoztatott, megnehezítette a rendezvények szervezését, de nagyon örül annak, hogy ismét 

megvalósul az országos gála. A szervezet minden tagjának megköszönte, hogy az elmúlt két 
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évben a rendkívül bonyolult feltételek ellenére sem állt meg a munka. A díjazottaknak gratulált, 

és azt kívánta, ők és a munkájuk legyen a többiek számára példa.  A Csemadok Életműdíjat 14. 

alkalommal osztották ki. Jókai Mária (Aha) a magyarságért és a Zoboraljáért végzett 

munkásságért kapta. Rajta kívül Lajos András (Dunamocs), aki 50,  Losonszky Margit 

(Feketenyék), aki 40 éve áll a Csemadok helyi alapszervezetének élén, valamint Tóth Miklós 

(Kecső) kapott életmű-díjat.  

  

Pásztor: A magyar és szerb nép közös érdeke a jelenleg kormányzó politikai erők 

választási győzelme mindkét országban  
2022. január 24. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Szerb-magyar kapcsolatok, újvidéki emlékmű, választások - egyebek között ezeket a témákat is 

érintette Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke a 

Vajdasági RTV Pravi ugao című műsorának vendégeként. Szavai szerint Újvidéken az 1944/45-

ös ártatlan áldozatok tiszteletére emelendő emlékmű megvalósítása a Vajdasági Magyar 

Szövetség és a Szerb Haladó Párt közös projektje, de valójában a két nép közötti megbékélést 

is szimbolizálja. Az áprilisban esedékes választásokkal kapcsolatban elmondta, a magyar és 

szerb nép közös érdeke, hogy mindkét országban a jelenleg hatalmon lévő politikai erők 

győzedelmeskedjenek. Hozzátette, az elnökválasztáson Aleksandar Vučićot fogják támogatni, 

amennyiben jelölteti magát, hiszen az öt évvel ezelőtt megkezdett munkát még nem fejezték 

be, továbbá szerinte szükséges azt a politikai stabilitást megtartani, ami az elmúlt időszakot 

jellemezte. Arra a kijelentésere válaszolva, miszerint a Magyarország és Szerbia közötti 

kapcsolatok Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vučić államfő jó viszonyán 

alapszanak, Pásztor elmondta, mindezt két ember kapcsolataként is lehet értelmezni, azonban 

a politikában a hangsúlyt a bizalomra és annak kiépítésére helyezik. 

 

Emlékezni az ártatlan áldozatokra 
2022. január 24. – Pannon RTV 

1942 januárjában a magyar katonai alakulatok razziát indítottak a visszafoglalt Bácska Sajkás-

vidékén. A túlkapásba torkolló akciónak több mint 1200 szerb, zsidó és roma nemzetiségű 

személy esett áldozatául, de magyar személyeket is kivégeztek. A Közügyekben Agyánszki Máté 

és Szabó Hunor történelemtanárok segítségével idéztük fel a 80 évvel ezelőtti eseményeket. 

 
Több mint 900 kifizetett pályázat segíti a szülőföldön maradást 
2022. január 24. – Kárpátalja 

A gazdasági nehézségek ellenére nem telt tétlenséggel az elmúlt év az „Egán Ede” Kárpátaljai 

Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány háza táján. Több mint 900 vissza nem 

térítendő támogatásnak örülhettek idén a sikeres pályázók. Mentorprogram indult 
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vállalkozóknak, segítették a gazdákat földjeik tulajdonjogának tisztázásában. A részletekről és 

a jövőbeli tervekről Berki Mariannát, az alapítvány vezetőjét kérdeztük. 

 

Kiállításmegnyitó és könyvbemutató a magyar kultúra napja alkalmából 

Beregszászban 
2022. január 24. – Kárpátalja 

A kultúra és művészet szerelmesei számos rendezvény közül válogathattak a magyar kultúra 

napja alkalmából megvalósuló programok közül Kárpátalja-szerte. A Beregszászi Keresztény 

Értelmiségiek Szövetsége (BKÉSZ) immáron hatodik alkalommal méltatja a magyar kultúra 

napját, melynek alkalmából tárlatmegnyitóval és könyvbemutatóval tisztelgett az 1823. január 

22-i események emléke előtt, amikor is – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc letisztázta 

és e dátummal jelölte meg nemzeti imádságunk, a Himnusz kéziratát. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 24. – Kossuth Rádió 

 

Hagyományosan a Magyar Kultúra Napja alkalmából díjazta a Csemadok a legjobbjait, s ezzel 

megkezdődött az év a kulturális szervezetben is. 14. alkalommal adták át az Életmű–, a 

Közművelődési–, a Gyurcsó– és a Fábry-díjakat.  

  

Kihirdették az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díj idei nyerteseit. A Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség 10 éve jutalmazza azokat a művészeket, akik kiemelten hozzájárulnak az 

erdélyi magyar kultúra átörökítéséhez, megismertetéséhez. 

 

A Tamási Áron 125 Emlékév hivatalos nyitórendezvényét a Magyar kultúra napján tartották 

Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában, ahol a Tündöklő Jeromos című drámát tekinthette meg 

a közönség, a Spectrum Színház és a Maros művészegyüttes előadásban. Tamási drámájának 

ma is érvényes üzenete, hogy az időtálló lelki-erkölcsi értékek felismerése és felvállalása a 

megmaradást szolgálja - vallják az előadás alkotói is. 

 

22 éve rendezi meg a Magyar Kultúra Ünnepét Nagyvárad és Berettyóújfalu önkormányzata. 

Ehhez 2015-ben csatlakozott Debrecen és Margitta városa is. A kezdeményezés annak idején 

úttörő volt és olyan sikernek örvendett, hogy hamarosan egyhetes rendezvénysorozattá nőtte 
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ki magát. A nagyváradi Szigligeti Színházban megtartott gálaesten átadták a Magyar Kultúráért 

díjakat azoknak, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a magyar 

kultúra terjesztésében. Életműdíjat kapott Tóth István nagyváradi fotóművész, aki öt évtizede 

kezdte pályafutását és több mint 1000 kiállítást szervezett. A Szigligeti Színházban megtartott 

gálaest Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde drámai költeményével zárult. 

 

Fülek és Szécsény, a két nógrádi kisváros Trianonnal az országhatár egyik, illetve másik 

oldalára került, de ahogy századokon át kapcsolatban voltak egymással, úgy most testvérvárosi 

kapcsolattal is erősítik az összetartozást. Legutóbb a hétvégén, a Magyra Kultúra Napja 

kapcsán kiállításokkal, hagyományőrző kézműves foglalkozásokkal, pódiumműsorokkal és 

kerekasztal-beszélgetéssel találtak egymásra. 

 

A Csíki Székely Múzeumban a magyar kultúra értékei előtt tisztelegve nyitották meg a Teleki 

László Alapítvány és a Magyarság Háza által készített, és a külhoni műemlék-felújítási program 

eredményeit bemutató kiállítást. 

 

Bognár Leventét, Arad korábbi RMDSZ-es alpolgármesterét tüntette ki az aradi Kölcsey 

Egyesület a 2021-es Kölcsey-díjjal, az aradi magyarság megmaradásáért, kulturális 

örökségének megóvásáért végzett több évtizedes munkájának elismeréseként. A díjat a Magyar 

Kultúra Napjának előestéjén, pénteken adták át az aradi Kultúrpalotában. A rendezvény 

egyben a Kölcsey Egyesület alapításának 140. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség is 

volt. 


