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 Nyomtatott és online sajtó 
 

„A külpolitikát ma már nem szimbólumok alapján kell folytatni” 
2022. január 26. – Magyar Nemzet 

Ha az ukránok nem lépnek vissza kisebbségellenes politikájuktól, az nagyon erőteljesen 

korlátozni fogja a magyar kormány lehetőségét arra nézve, hogy Ukrajnának bármiféle 

támogatást biztosítsunk, akár ebben a konfliktusban is – mondta a Magyar Nemzetnek adott 

exkluzív interjúban Szijjártó Péter szerdán az orosz–ukrán válsággal kapcsolatban. A 

külgazdasági és külügyminiszter szerint miközben a nyilvánosság előtt háborús retorika zajlik, 

a színfalak mögött korrekt, olykor szívélyes hangvételű tárgyalások folynak az amerikaiak és az 

oroszok között. „Azt is rendre el kell mondanom a nyugati kollégáimnak, hogy a kárpátaljai 

magyarsággal kapcsolatos fellépésünknek nincs semmilyen orosz dimenziója. Próbálkoztunk 

már mindennel. Felajánlottam, hogy a magyar közösséget sorolják az őshonos kisebbségek 

közé, ezáltal minden jogfosztás semmissé válna. Erre se voltak hajlandók. Pedig nem az utóbbi 

tíz évben költözött 150 ezer magyar Kárpátaljára. Ha valaki őshonos, ők aztán azok. Tehát 

alapvető történelmi tényadatok elismeréséig nem tudunk eljutni, ami azért nagy baj.” – 

nyilatkozta a miniszter.  

 

Egy portál tényfeltárását követően megválik tanácsadóitól Marosvásárhely 

polgármestere 
2022. január 25. – MTI, PestiSrácok, Gondola, Webrádió, Krónika, transindex.ro, 

szekelyhon.ro, maszol.ro 

A Recorder.ro román tényfeltáró portál kedden közzétett marosvásárhelyi videoriportja után 

Soós Zoltán polgármester a közösségi oldalán bejelentette: megválik két tanácsadójától. A 

Recorder.ro félórás videoriportjában felidézte, hogy a 2020-ban függetlenként polgármesterré 

választott Soós Zoltán a korrupció és a politikai klánok fölötti győzelemnek tekintette 

megválasztását, és azt ígérte, hogy mandátuma idején a város érdeke fog győzedelmeskedni a 

pártérdekek és a csoportérdekek fölött. A portál ugyanakkor a polgármesteri hivatalban 

titokban rögzített beszélgetések hangfelvételeit mutatta be. Ezekben a polgármester két 

tanácsadója: Marius Libeg és Ionela Ciotlaus próbálja rávenni a hivatal különböző osztályainak 

a vezetőit, hogy alkalmazzanak minél magasabb tisztségben két, a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) kötelékébe tartozó politikust. Egyikük a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatói 

tisztségébe, másikuk a szociális osztály referensi tisztségébe került versenyvizsgával. Az irodai 

beszélgetések során elhangzott, hogy a jelöltek profilja szerint alakítják a versenyvizsga-kiírást. 

A Recorder.ro szembesítette a hangfelvételekkel az érintetteket is, akik láthatóan zavarba 

estek. Előbb tagadták, hogy politikai megrendelésre intézkedtek volna, majd azt mondták, hogy 

tulajdonképpen "fejvadász" feladatokat végeztek. Soós Zoltán a Recorder kamerája előtt azt 

nyilatkozta, hogy nem volt tudomása tanácsadói eljárásairól. 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/a-kulpolitikat-ma-mar-nem-szimbolumok-alapjan-kell-folytatni
https://www.webradio.hu/hirek/kulfold/egy-portal-tenyfeltarasat-kovetoen-megvalik-tanacsadoitol-marosvasarhely-polgarmestere
https://www.webradio.hu/hirek/kulfold/egy-portal-tenyfeltarasat-kovetoen-megvalik-tanacsadoitol-marosvasarhely-polgarmestere
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„A nemzetiséget nem lehet csak úgy megváltoztatni” – Zakariás Zoltán a 

romániai gyermekvédelmi törvény módosításáról 
2022. január 25. – Krónika 

Elsősorban a gyermekek születési önazonosságát védené az Erdélyi Magyar Szövetség RMDSZ-

es színekben mandátumot szerzett parlamenti képviselőinek – Kulcsár-Terza Józsefnek és 

Zakariás Zoltánnak – a gyermekvédelmi törvény módosításáról szóló törvénykezdeményezése. 

Ennek lényegét Zakariás Zoltán ismertette a Krónikával. 

 

Román értelmiségiek bírálják Bocot, amiért elkezdetett közeledni az AUR-hoz: 

„Stratégiai hiba!”  
2022. január 25. – transindex.ro 

Az AUR vezetőjének Emil Boc kolozsvári polgármesternél tett látogatása, illetve az elöljáró 

George Simionhoz való hozzáállása heves reakciókat váltott ki néhány kolozsvári értelmiségi 

részéről - írja az rfi.ro. Ciprian Mihali és Sergiu Mișcoiu (mindketten a BTTE oktatói) szerint 

stratégiai hiba volt Boc részéről, hogy kijelentette: közös dolgai is vannak Simionnal, illetve az 

AUR-ral. Kommentálták azt a nacionalista diskurzust is, melyet a PNL folytat.  

 

Kommandói tűzvész: példaértékű szolidaritás a károsultak megsegítésére 
2022. január 25. – maszol.ro 

Példaértékű összefogás körvonalazódik a hétvégi kommandói tűzvész károsultjainak 

támogatására. Magánemberek, vállalkozások, civil, ifjúsági és sport szervezetek, egyházak és 

önkormányzatok dolgoznak azért, hogy segítsenek kommandói tűzvész károsultjain. 

„Óránként cseng a telefon és érkeznek a felajánlások” – számolt be Kocsis Béla. Kommandó 

polgármestere szerint vasárnap még égett a tűz amikor az első meleg ruhákból és meleg ételből 

álló adományokkal megérkezett a helyszínre a Caritas és a Vöröskereszt. Azóta több szervezet 

is indított gyűjtést a tűzkárosultak számára. Kocsis Béla polgármester Facebook- oldalán 

gyűjtötte össze és közölte mindazokat a szervezeteket és számlákat, amelyekre a kommandói 

tűzkárosultaknak gyűjtenek. 

 

Csapatmunka a javából 
2022. január 25. – Nyugati Jelen 

Hunyad megyében a magyarságnak nem sikerült ugyan parlamenti képviselői mandátumot 

szereznie a 2020-as decemberi választáson, a szomszédos Krassó-Szörényben viszont igen. A 

visszaosztásnál a fiatal dévai mérnöknek, Kelemen Attilának mosolygott a szerencse, a 

szomszéd megyében megszerzett RMDSZ-es parlamenti képviselői mandátum neki jutott. 

Egyéves országgyűlési tapasztalatairól dévai irodájában beszélgettek. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ba-nemzetiseget-nem-lehet-csak-ugy-megvaltoztatnir-n-zakarias-zoltan-kepviselo-a-romaniai-gyermekvedelmi-torveny-modositasarol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ba-nemzetiseget-nem-lehet-csak-ugy-megvaltoztatnir-n-zakarias-zoltan-kepviselo-a-romaniai-gyermekvedelmi-torveny-modositasarol
https://itthon.transindex.ro/?hir=66722
https://itthon.transindex.ro/?hir=66722
https://maszol.ro/belfold/Kommandoi-tuzvesz-peldaerteku-szolidaritas-a-karosultak-megsegitesere
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/csapatmunka_a_javabol.php
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Két címerváltozat a bögözieknek: de vajon melyiket választják? 
2022. január 25. – szekelyhon.ro 

A helyiek javaslatait meghallgatva, szakembert bevonva két címerváltozatot állítottak össze 

Bögöz községben, ezek közül választják ki a legmegfelelőbbet hamarosan az önkormányzati 

képviselők. Ezután az új címert hivatalosan is jóvá kell hagyják.  

 

Čaputová: A népszámlálás eredményeit a nemzeti kisebbségek javára kell 

értelmezni 
2022. január 25. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Zuzana Čaputová köztársasági elnök kommentálta a népszámlálás eredményeit. Leszögezte, 

azt szeretné, ha a törvények a nemzeti kisebbségek számára lehető legkedvezőbb mutatókat 

vennék figyelembe.  Čaputová ezzel nyilván arra céloz, hogy a második nemzetiség feltűntetése 

kapcsán még mindig nem tisztázott, vajon azzal együtt vagy az nélkül, csak az első nemzetiséget 

figyelembe véve húzzák-e meg a 15%-os nemzetiségi küszöböt, amely a vizuális kétnyelvűség 

és a kisebbségi nyelvhasználati törvény szempontjából is kulcsfontosságú. „Ami a kisebbségi 

jogokat illeti, a két nemzetiségi kategória összegéből kellene kiindulni, amelyeket a Statisztikai 

Hivatal módszertana egyenértékűnek ismert el. Az aggodalmak eloszlatása érdekében 

szükségesnek tartom azt is, hogy a lehető leghamarabb stabilizálódjon a vonatkozó jogi normák 

egységes értelmezése, és ezt kommunikáljuk a nemzeti kisebbségek képviselői felé" - jelentette 

ki az elnök asszony. 

 

Szövetség: Több forrás kell a csatornahálózatok építésére 
2022. január 25. – Új Szó, felvidek.ma, bumm.sk  

A Szövetség arra szeretné felhívni a kormány figyelmét, hogy a déli régiók jelentős részében 

hiányzik a megfelelő a szennyvízgazdálkodási-infrastruktúra, az erről szóló sajtótájékoztatón 

azonban a külföldi tulajdonú sertéstelepek problémája is szóba került. Farkas Iván, a párt 

elnökségi tagja, arról beszélt a déli országrész településein a hiányzó csatornaművek és 

szennyvíztisztító-állomások finanszírozására Szlovákia 2027-ig meríthet uniós forrásokat. 

„Ketyeg az óra” - utalt Farkas arra, hogy a támogatások merítésére meghatározott időszak már 

jelenleg is telik. A sajtótájékoztatón Farkas azt ígérte, hogy a problémára való 

figyelemfelhíváson túl az érintett szaktárcákkal, így a környezetvédelmi minisztériummal, 

illetve a régiófejlesztési minisztériummal is felveszik a kapcsolatot, de azt tervezik, hogy a 

regionális vízművekkel is kommunikációba kezdenek. 

 

Népszámlálás: Damoklész kardja lebeg Szenc és Vágsellye felett 
2022. január 25. – Új Szó  

A 2021-es népszámlálás megmutatta, hogy a nagyvárosokban sokan élnek, akik a nemzetiségre 

vonatkozó második kérdésnél vallották magukat magyarnak. Most még egy település sem kerül 

le a magyar hivatali nyelvhasználatra jogosultak listájáról, de Vágsellye és Szenc már tartósan 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ket-cimervaltozat-a-bogozieknek-de-vajon-melyiket-valasztjak
https://ma7.sk/aktualis/caputova-a-nepszamlalas-eredmenyeit-a-nemzeti-kisebbsegek-javara-kell-ertelmezni
https://ma7.sk/aktualis/caputova-a-nepszamlalas-eredmenyeit-a-nemzeti-kisebbsegek-javara-kell-ertelmezni
https://ujszo.com/szovetseg-tobb-forras-kell-a-csatornahalozatok-epitesere
https://ujszo.com/kozelet/nepszamlalas-damoklesz-kardja-lebeg-szenc-es-vagsellye-felett
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a 15 százalékos nyelvhasználati küszöb alatt van. A magyarlakta városok közül Szenc és 

Vágsellye esetében immáron egymást követő második népszámlálás alkalmával mutatkozott 

meg, hogy a kritikus 15 százalék alatt van a helyi magyarok aránya. Még akkor is így van ez, ha 

a nemzetiségre vonatkozó első és a második kérdésnél magukat magyarnak valló személyek 

számát összeadjuk. A kisebbséginyelv-használati törvény ugyanakkor azt mondja ki, ha egy 

faluban vagy egy városban három egymást követő népszámláláson 15 százalék alatt marad az 

adott kisebbség aránya, akkor elveszik a nemzetiségi nyelvű hivatali nyelvhasználathoz való 

jog. Fontos megjegyezni, hogy a 2031-ben esedékes következő népszámlálásig még változhat a 

jogszabályi környezet. 

 

Emelkedett a magyarok száma Rimaszombatban és Füleken 
2022. január 25. – Új Szó  

A 2021-es népszámlálás eredményei alapján a további nemzetiség megjelölésének 

köszönhetően Rimaszombatban, Füleken és Tornalján enyhén növekedett a magyar 

nemzetiségű lakosok száma 2011-hez képest. Fülek 9949 lakosából 6256 magyar (62,88%), 

2961 szlovák (29,76%) 137 pedig roma (1,38%) nemzetiségűnek vallotta magát. További 

nemzetiségként 985 személy a romát jelölte meg, 322 pedig a magyart. Magyar anyanyelvűnek 

6862 személy vallotta magát a városban. A Szlovákiai Magyar Adatbank szerint a város 

lakossága 2011-ben 10 817 főt számlált és 5792-en vallották magukat magyarnak. Ha a 2021-

es népszámlálás két nemzetiségi kérdésére adott válaszokat összeadjuk, kijelenthetjük, hogy a 

magyarok száma Füleken is nőtt (6256+322=6578). 

 

Tovább szépül az ipolyviski alapiskola 
2022. január 25. – ma7.sk  

Az ipolyviski alapiskola még 2021 decemberében azzal a céllal hirdetett meg egy online 

jótékonysági vásárt, hogy a befolyt összeget az intézmény belső tereinek felújítására fordítsa. 

Az így összegyűlt 500 euróból két tanterem padlóburkolatát is sikerült kicserélniük. Amint azt 

az ipolyviski alapiskola igazgatónőjétől, Szabó Balázs Szabinától megtudtuk, az iskola belső 

tereinek felújítását szerették volna tovább folytatni. Valamennyi pénzösszeggel már 

rendelkeztek, ehhez szerették volna hozzátenni a vásárból befolyó pénzt: „A legsürgetőbb 

felújítási munkálatok közé tartozott két osztályterem padlóburkolatának a cseréje. Mivel a 

rendelkezésünkre álló összegből csupán egy tantermet sikerült volna felújítanunk, így a 

kitűzött cél az volt, hogy mindkét tanterem padlóburkolatának a cseréje megvalósulhasson. Így 

utólag örömmel jelenthetem, hogy a kitűzött célt elértük, a felújítás mindkét osztályteremben 

sikeresen megvalósult. Ezért nagy hálával és köszönettel tartozunk minden lelkes 

támogatónak! Összesen 500 eurót sikerült összegyűjtenünk. Az adományozók nagy része 

ipolyviski lakos volt, de akadtak más községekből is.” 
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https://ujszo.com/regio/emelkedett-a-magyarok-szama-rimaszombatban-es-fuleken
https://ma7.sk/tajaink/tovabb-szepul-az-ipolyviski-alapiskola
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Családias kultúra napi megemlékezés Füleken 
2022. január 25. – ma7.sk  

 A Magyar Kultúra Napja alkalmából Füleken zártkörű rendezvényen emlékeztek meg a 

Himnusz születésének évfordulójáról és levetítették a Márai–Madách c. dokumentumfilmet. 

Az ünnepség elején Szvorák Zsuzsa, a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnöke gratulált a 

Varga házaspárnak a Csemadok országos Közművelődési Díjhoz, melyet vasárnap Galántán 

adtak át ünnepélyes keretek között. Majd Szekeres Éva és Lichtmanegger László alkotókat 

köszöntve a közönség megtekintette a Márai-Madách című dokumentumfilmet. A Szlovákiai 

Magyar Kultúra Múzeuma által ösztökélt kutatás és dokumentumfilm nagyon érdekfeszítőre 

és kerekre sikeredett. A közös leszármazottal, Grosschmid Péterrel is készült beszélgetés, 

amely remélhetőleg eljuttatja a köztudatba a két családfa összeérését, így a megfilmesített 

valóságában különlegesnek számított. 

 

Emlékezés és emlékeztetés a Selye János Gimnáziumban 
2022. január 25. – felvidek.ma  

A Komáromi Zsidó Hitközség megalapításának 230. évfordulója alkalmából kültéri kiállítással, 

rövid műsorral és zsidó ínyencségek kóstolójával egybekötött megemlékezésre került sor 

november 11-én a Tiszti Pavilonban. Január 21-én e kerek évforduló alkalmából a Selye János 

Gimnáziumba került az egyik szabadtéri tárlat. A nagyméretű tablók a komáromi zsidóság 

történetét mutatják be. A megnyitón iskolánk igazgatója, Andruskó Imre és a Komáromi Zsidó 

Hitközség elnöke, Paszternák Antal osztották meg gondolataikat a jelenlevőkkel és a diákokkal. 

Ezt követően dr. Novák Tamás jogász, a jubiláló hitközség vezetőségi tagja nyújtott alapos 

történeti áttekintést.  1791-től a helyi zsidóság a megmaradás és a polgárosodás rögös útján 

építette ki fokozatosan intézményeit, templomait, temetőjét. 1944 áprilisától a helyi zsidóságot 

rövid idő alatt megfosztották jogaitól és vagyonától, június 1-re kialakították a komáromi 

gettót, ahonnan az összegyűjtött zsidókat a Monostori erődbe, majd pedig az Auschwitz-

Birkenau koncentrációs táborba szállították. 

 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából „Örökség serleg” díjban részesült az 

Ipolybalogi Bukréta Hagyományőrző Csoport 

2022. január 25. – felvidek.ma  

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, január 22-én, a budapesti Stefánia Palotában 26. 

alkalommal rendezték meg a Magyar Kultúra Napja Gálát, mely a magyar kultúra szűkebb és 

tágabb közösségükért önzetlenül tevékenykedők nemzetközi ünnepe. Az ünnepség keretében 

adták át a Kultúra Lovagja címet és az Örökség serlegeket. A kitüntetett elismerés azoknak jár, 

akik nemcsak az egyetemes és a magyar kultúrát őrizik, de munkásságukkal sokat tesznek a 

közösségért is. Az Örökség serleg díjat 2005-ben a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a 

Magyarország Felfedezői Szövetség alapította. Az idei díjazottak között volt az Ipolybalogi 

Bukréta Hagyományőrző Csoport, ők az Örökség serleg díjat kapták. 
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https://ma7.sk/tajaink/csaladias-kultura-napi-megemlekezes-fuleken
https://felvidek.ma/2022/01/emlekezes-es-emlekeztetes-a-selye-janos-gimnaziumban/
https://felvidek.ma/2022/01/a-magyar-kultura-napja-alkalmabol-orokseg-serleg-dijban-reszesult-az-ipolybalogi-bukreta-hagyomanyorzo-csoport/
https://felvidek.ma/2022/01/a-magyar-kultura-napja-alkalmabol-orokseg-serleg-dijban-reszesult-az-ipolybalogi-bukreta-hagyomanyorzo-csoport/
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A magyarországi és a szerbiai választásban is érdekelt a VMSZ 
2022. január 25. – Vajdaság Ma 

A magyarországi és a szerbiai megmérettetésekben is érdekelt a Vajdasági Magyar Szövetség, 

amely már javában készül a kampányra – ezt mondta a VMSZ elnöke reggel a Szabadkai 

Magyar Rádió Napindító című műsorában. Várhatóan április 3-án lesz minden aktuális 

szavazás dátuma. A VMSZ a magyarországi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP-t 

támogatja, a szerbiai előrehozott választáson pedig önálló listája lesz, az egyetlen magyar lista 

Szerbiában. 

 

Összefogtak a kúlaiak 
2022. január 25. – Magyar Szó 

Mint azt a Magyar Szó közölte, január 8-án kéménytűz miatt kigyulladt a kúlai Kanyó család 

háza, aminek következtében az egész tető és tetőtér a tűz martalékává vált. A család, a rokonok, 

ismerősök és ismeretlenek segítségével tíz nap alatt új tető került a házra, a segélygyűjtésbe az 

önkormányzat, a római katolikus plébánia, a Népkör MMK és a VMSZ helyi szervezete is 

bekapcsolódott. A tetőcserepet adományként kapta a család, az anyagi támogatásoknak 

köszönhetően pedig sikerült megvásárolni a szükséges fa- és szigetelőanyagot. 

 

Ne hagyjátok a templomot! 
2022. január 25. – Magyar Szó 

Nagykikindán az Egység Művelődési Egyesület alkalmi műsor keretében emlékezett meg a 

magyar kultúra napjáról. Az egyesület elnöke, Tóth Ramóna kiemelte, hogy számukra fontos 

az, hogy megemlékezzenek erről a napról. „Az Egységben január 22-e körül minden évben 

megemlékezünk a magyar kultúra napjáról. Fontosnak tartjuk, mert még vannak magyarok 

Nagykikindán, és amíg lesznek magyarok a városban, és amíg működni fog az Egység, addig 

meg is fogunk emlékezni erről az ünnepről” – hangsúlyozta Ramóna. 

 
Fotókiállítás a V4-ek természeti kincseiből 
2022. január 25. – Karpat.in.ua 

A magyar kultúra napja alkalmából a Visegrádi Négyek természeti kincseit bemutató 

fotókiállítást szervezett Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a Munkácsy Mihály Magyar 

Házban január 20-án. A kiállításon február 20-ig tekinthetők meg Magyarország, Szlovákia, 

Csehország és Lengyelország lehengerlő természeti csodái. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27336/A-magyarorszagi-es-a-szerbiai-valasztasban-is-erdekelt-a-VMSZ.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4835/vajdasag/258387/%C3%96sszefogtak-a-k%C3%BAlaiak-j%C3%B3t%C3%A9konys%C3%A1g-k%C3%BAla.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4835/vajdasag/258381/Ne-hagyj%C3%A1tok-a-templomot!-Nagykikinda-magyar-kult%C3%BAra-napja.htm
https://life.karpat.in.ua/?p=88098&lang=hu
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A munkácsi városháza 
2022. január 25. – Kárpátalja 

Munkács lenyűgöző épületeinek sorában kiemelkedő helyet foglal el a 118 éves városháza, 

melynek története sokkal korábbra nyúlik vissza, mint azt gondolnánk. A város történetének 

évszázadai alatt a törvénykezési szabályozások és jogkörök folyamatosan bővültek. Egy 1579-

ben keletkezett oklevél bizonyítékul szolgál arra, hogy a bíróság és a városi hatóság 

tevékenysége a mindenkori bíró otthonában történt. Egy 1777-ből származó irat szerint akkor 

már külön városháza volt a hivatalnokok számára kialakítva. 

 

Áthelyezik a Mennyei Század emlékművét Beregszászban 
2022. január 25. – Kárpátalja 

Új helyre kerül át a kelet-ukrajnai harcok során elesettek tiszteletére állított emlékmű – 

jelentette be Facebook-oldalán Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere január 

24-án. A Mennyei Század hőseinek emlékművét a sportkomplexum melletti térre helyezik át. 

A városi tanács már megkezdte a projekt koncepciójának kidolgozását az esztétikai és etikai 

szempontok figyelembevételével. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 25. – Kossuth Rádió 

 

Kommandó csodálatos fekvésű hegyvidéki település a Háromszéki-havasokban, ezer méter 

tengerszint feletti magasságban. Bár beszélhetnénk a nagyszerű téli turisztikai kínálatáról, a 

téli táj szépségéről, neve ismét tűzvész kapcsán került a sajtóba. Öt lakóház teljesen 

megsemmisült, további háromnak pedig a teteje égett a vasárnapi tűzben. Történt azután, hogy 

a néhány éve leégett iskolájának újjáépítése még mindig nem fejeződött be. Telefonon hívtuk 

fel Kocsis Béla kommandói polgármestert. 

 

Egy tavalyi felmérés szerint kiugróan nagyok a különbségek Szlovákiában az északi és a déli 

járások között az ivóvíz-, a szennyvízelvezetés és a víztisztító állomások számában. A kormány 

sem a felújítási, sem a kohéziós alapokból nem biztosít elegendő forrást erre a célra, pedig a 

kormányprogram egyik kiemelt célja a közszolgáltatások színvonalának a javítása. A Szövetség 

javaslatot is megfogalmazott a kormány számára.  
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https://karpataljalap.net/2022/01/25/munkacsi-varoshaza
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/athelyezik-a-mennyei-szazad-emlekmuvet-beregszaszban/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-25_18-02-00&enddate=2022-01-25_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-25_18-02-00&enddate=2022-01-25_18-40-00&ch=mr1
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A hegyközszentmiklósi Gyógyfürdő szomszédságában egy újabb fürdőt épít a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület.  A kivitelezést uniós pályázatból fedezi az 

egyház. A fürdő környezetének kiépítésére, szálláshelyek létrehozására és az egyéb felmerülő 

költségekre a magyar kormány nyújt támogatást. A fürdőt a tervek szerint májusban nyitják 

meg a nagyközönség előtt.  

 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet 2020-ban indította el szakkör programját, amelyen 

hagyományos mesterségek fortélyait tanulhatják meg az érdeklődők. Tavaly, az év végén a 

Vajdaságban is elindulnak a népi kézműves mesterségek szakkörei. Magyarkanizsán a 

Felnőttképzők Regionális Hálózata a Pannon Forrás Kárpát-medencei Felnőttképzési és 

Szolgáltató Hálózaton keresztül csatlakozott a kezdeményezéshez. Horgoló-tanfolyamot 

indítottak, amelynek vezetője Nádi Baráth Mária.  

 

A Zentai Magyar Kamaraszínház Muzslyán is bemutatta Hedry Mária: Tündér Míra című 

előadását Krizsán Szilvia rendezésében. A táncos, dalos előadás egy ökomese, amely a 

természet megóvására kívánja felhívni a figyelmet.  

 

Ökumenikus imahetet tartottak Beregszászon a kárpátaljai egyházak. Az eseményen magyar, 

ukrán, orosz, de még örmény hívek is részt vettek. 


