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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: az egyetemes magyarság csonkítatlanul csakis akkor tud megmaradni, 

ha minden nemzetrésze megmarad 
2022. január 27. – MTI, Híradó, Demokrata, Magyar Nemzet, Gondola, Magyar Szó, Pannon 

RTV, Vajdaság Ma 

Az egyetemes magyarság csonkítatlanul csakis akkor tud megmaradni, ha minden 

nemzetrésze megmarad, ha nem csak az anyaországi magyarság marad meg, hanem az 

erdélyi magyarság, a felvidéki magyarság, a vajdasági magyarság, a kárpátaljai magyarság, sőt 

a diaszpóra magyarsága is - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP 

elnöke csütörtökön Palicson, a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén, ahol 

átadták neki a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) Aranyplakettjét. A VMMSZ 

a díj odaítélésekor hangsúlyozta: SemjénZsolt "közösségszeretete, a keresztény alapokon 

tovább épülő és építkező magyarságért vállalt állhatatos szolgálata nélkül nem élnénk, nem 

élhetnénk ma azt a magyar világot, amely a cselekvő mindennapokban és mindennapoknak 

ad erőt, ad hitet s szívet". Semjén Zsolt beszédében rámutatott, hogy "a magyar megmaradás 

szempontjából fontos a magyar kultúrának, a magyar történelemtudatnak, a magyar 

nyelvnek a megmaradása, hiszen a magyar az kultúrnemzet, de a magyar nemzet nem csak 

kultúrnemzet, hanem a szónak egy nagyon széles értelmében, közjogi értelemben politikai 

nemzet is". 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: értékes hagyatékok érkeztek Magyarországra a 

Mikes Kelemen Program keretében 
2022. január 27. – MTI, Híradó, Demokrata, Magyar Nemzet, Felvidék Ma, Pannon RTV 

A végéhez közeledik a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által 2013-ban 

indított Mikes Kelemen Program, amelynek keretében különleges, egyedi értéket képviselő 

hagyatékok érkeztek Magyarországra. Az államtitkárság csütörtöki, MTI-hez eljuttatott 

közleményében felidézte, hogy a Magyar Diaszpóra Tanács kérésére életre hívott program 

célja a diaszpórában fennmaradt és az érintett közösségek, illetve magánszemélyek által 

felajánlott, megsemmisüléstől veszélyeztetett könyvtári, levéltári hagyatékok Magyarországra 

szállítása, elhelyezése, feldolgozása és méltó felhasználása.  2014-2019 között 8 országból 

összesen több mint 5466 doboz veszélyeztetett hagyaték érkezett haza, többségük az Amerikai 

Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából. Az adományok egy része a magyarországi 

közgyűjtemények anyagát gyarapítja, de az évek során hazaérkezett könyvekből - egy külön, 

erre a célra létrehozott kiajánlási felületen keresztül - a Kárpát-medencei magyar oktatási és 

kulturális intézmények is folyamatosan igényelhetnek. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/01/az-egyetemes-magyarsag-csak-akkor-tud-megmaradni-ha-minden-nemzetresze-megmarad?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/01/az-egyetemes-magyarsag-csak-akkor-tud-megmaradni-ha-minden-nemzetresze-megmarad?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
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Csáky Csongor: a szülőföldi magyar iskolák a magyar közösségek 

fennmaradásának zálogai 
2022. január 27. – MTI, Híradó, PestiSrácok, Gondola 

A szülőföldi magyar iskolák a magyar jövőt, a magyar közösségek fennmaradásának zálogát 

jelentik - jelentette ki Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke a felvidéki Nagysallón azon 

a sajtótájékoztatón, ahol bejelentették a szervezet új iskolabuszprogramjának elindítását 

csütörtökön. A nagyrészt magyar szórványvidéken, illetve a nyelvhatáron lévő településeken 

idén szeptembertől beinduló iskolabuszprogram célja, hogy segítsék az alapiskolák 

biztonságos elérését a kisiskolások részére, és ezáltal megkönnyítsék az iskolaválasztást a 

felvidéki magyar szülők számára. A Rákóczi Szövetség programja 16 iskolabusszal indul 

Nagyszarva, Hetény, Nagysalló, Léva, Ipolyság, Ipolyvisk, Ipolynyék, Ipolybalog, Ipolyvarbó, 

Losonc, Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Bodrogszerdahely és Nagykapos településeken. Forró 

Krisztián, az egyesült felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke, aki ugyancsak részt vett a 

sajtótájékoztatón, az iskolabuszprogramról azt mondta: az óvodaépítési program után a 

mostani egy következő lépés, amely segíti a felvidéki magyar oktatatásban-nevelésben 

részesülő gyermekeket, olyan eszköz, amely tovább növelheti a gyermeklétszámot a magyar 

oktatási intézményekben. 

 

Soltész Miklós iskolafelújítási támogatások adománylevelét adta át 

Székelyföldön 
2022. január 27. – MTI, Híradó, Krónika, Erdély Ma, Székelyhon 

Iskolafelújítási támogatások adománylevelét adta át Székelyföldön Soltész Miklós, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Amint az 

államtitkár az MTI-vel közölte: Gyergyószentmiklóson a Fogarassy Mihály Műszaki 

Szakközépiskola katolikus egyházi tulajdonban levő épületének felújítását 245 millió forinttal 

támogatja a magyar kormány, Székelyudvarhelyen pedig a Tamási Áron Gimnázium 

épületeinek a felújításához nyújt 720 millió forintos támogatást. Az adománylevelet mindkét 

helyszínen az épületek tulajdonosának, a római katolikus egyháznak a képviselője, Kerekes 

László segédpüspök vette át. Soltész Miklós a székelyudvarhelyi ceremónia után az MTI-nek 

elmondta: a gyergyószentmiklósi iskolafelújítást már korábban is támogatták 67 millió 

forinttal. Abból a pinceszintet és a tetőt újították meg. A mostani támogatásból folytatják a 

tetővel kapcsolatos munkálatokat, megújítják az épület utcai homlokzatát, és kicserélik a 

nyílászárókat. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/01/27/csaky-csongor-a-szulofoldi-magyar-iskolak-a-magyar-kozossegek-fennmaradasanak-zalogai
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/01/27/csaky-csongor-a-szulofoldi-magyar-iskolak-a-magyar-kozossegek-fennmaradasanak-zalogai
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/01/27/soltesz-miklos-iskolafelujitasi-tamogatasok-adomanylevelet-adta-at-szekelyfoldon
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/01/27/soltesz-miklos-iskolafelujitasi-tamogatasok-adomanylevelet-adta-at-szekelyfoldon
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Állatkínzásra bujtogat Székelyudvarhely címere? Nem tetszik az ügyészségnek a 

kardba szúrt medvefej 
2022. január 27. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Vizsgálatot indított a bukaresti legfőbb ügyészség Székelyudvarhelyi friss címere, mégpedig 

az azon megjelenő átszúrt medvefej ügyében – jelentette be csütörtökön Gálfi Árpád, a 

székely anyaváros polgármestere. A Szabad Emberek Pártja (POL) színeiben megválasztott, 

az alakulatból 2020 végén kilépett elöljáró a székelyudvarhelyi képviselő-testület csütörtöki 

ülésén számolt be arról a tanácsosoknak, hogy a főgyészség átiratban értesítette a 

polgármesteri hivatalt arról, miszerint eljárást kezdeményeztek a tavaly, törvényes úton 

elfogadott városcímerrel kapcsolatban. Gálfi Árpád polgármester szerint a nyomozó hatóság 

átirata arról tájékoztat, hogy nyomozást rendeltek el egy esetleges bűncselekmény 

kivizsgálása miatt. A bűncselekményt a dokumentum a következőképpen határozza meg: 

„állatok ellen elkövetett kegyetlenség bűncselekményére bujt fel a behunyt szemű medvefejet 

átszúró ezüst színű penge”. Az elöljáró által értelmezhetetlennek nevezett átiratban az 

ügyészség elrendelte a címer elfogadását lehetővé tevő valamennyi dokumentum átadását 

2022. február 25-éig. 

 

Megemelt tétek Marosvásárhelyen 
2022. január 27. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Soós Zoltán a botrány kirobbanása után a lehető legjobb 

döntést hozta, s ami ennél is fontosabb: azonnal lépett, megválva a két leginkább érintett 

munkatársától. Nem tagadott, nem ködösített. A kialakult helyzetben az egyetlen elfogadható 

hozzáállást tanúsította. Most az a kérdés: hogyan tovább? Soós Zoltán alapvető átvilágítást 

kellene végezzen szűk csapatában, de meg tudja-e ezt tenni? Egy ilyen lehallgatósdi után ki 

vállalja a tisztességes munkát a polgármester mellett? Rászáll-e a korrupcióellenes ügyészség 

(DNA) a marosvásárhelyi városházára? Mindeközben gyülekeznek a huhogók, akik „előre 

megmondták”. Pedig Soós Zoltán esetleges sikertelensége Marosvásárhely, a magyar 

közösség sikertelenségét is jelentené”. 

 

Bartis Attila író részvételével kezdődött meg a székelyföldi irodalmi karaván 
2022. január 27. – Krónika 

Bartis Attila marosvásárhelyi származású író és Bogdán Zsolt kolozsvári színművész volt az 

irodalmi karaván első székelyföldi állomásának meghívottja. A Petőfi Kulturális Ügynökség 

által szervezett turné csütörtökön, illetve pénteken Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen 

folytatódik.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/allatkinzasra-bujtogat-szekelyudvarhely-cimere-nem-tetszik-az-ugyeszsegnek-a-kardba-szurt-medvefej
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/allatkinzasra-bujtogat-szekelyudvarhely-cimere-nem-tetszik-az-ugyeszsegnek-a-kardba-szurt-medvefej
https://kronikaonline.ro/velemeny/megemelt-tetek-marosvasarhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bartis-attila-iro-reszvetelevel-kezdodott-meg-a-szekelyfoldi-irodalmi-karavan-sepsiszentgyorgyon
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A nevető harmadik: a koalíciós csörte közepette második politikai erővé 

avanzsált a szélsőséges AUR 
2022. január 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Miközben koalíciós csörte gyúr az energiaszámlák témájában és késnek a valós megoldások az 

országot sújtó társadalmi, gazdasági problémákra, a romániai lakosság egyre nagyobb 

hányada szimpatizál a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), amely 

üstökösként tör előre, és mára már a második politikai erővé avanzsált. Az Inscop által január 

11–18. között készített közvélemény-kutatás csütörtökön nyilvánosságra hozott eredményei 

szerint az AUR népszerűsége a tavaly októberi 18 százalékról 20,6 százalékra nőtt. A 

kormányon levő Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

népszerűsége egyaránt csökkent az elmúlt hónapokban. A PSD-re ma a lakosság 34,3 

százaléka voksolna, a PNL-nek alig 16,6 százalék szavazna bizalmat. A Mentsétek meg 

Romániát Szövetség (USR) eközben enyhe növekedéssel 12,5 százalékon áll, az RMDSZ-re 4,2 

százalék szavazna. 

 

Jogi lépéseket fontolgat a Brassai Sámuel Elméleti Líceum, ha a városháza nem 

oldja meg a buszmegálló kérdését  
2022. január 27. – transindex.ro 

Kedden egy írásos beadvánnyal fordult a kolozsvári városházához az iskola vezetősége, 

amelyben magyarázatot kérnek arra, hogy az eredeti bejelentések szerint máshova tervezett 

buszmegálló miért került végül mégis az iskola elé. A városháza urbanisztikai részlegének, 

Emil Boc polgármesternek és Oláh Emese alpolgármesternek címzett beadványból kiderül, 

hogy jóhiszeműen a helyzet gyors és kielégítő megoldása érdekében fogalmazták meg 

kéréseiket, ám ha ez elmarad, akkor nem marad más lehetőségük, mint akár a jogi úton való 

rendezés.  

 

Soós Zoltán a Recorder-ügyről: átvilágítjuk az elmúlt öt év alkalmazásait 
2022. január 27. – maszol.ro 

Kezdeményezni fogja az elmúlt öt év alkalmazásainak felülvizsgálatát a marosvásárhelyi 

városházán Soós Zoltán polgármester, aki az Erdélyi Magyar Televízió szerdai esti 24plusz 

című műsorában beszélt a közintézményeknél politikai alapon történt alkalmazásokról, amire 

a napokban derült fény. A polgármester arra a vádra is reagált, amely szerint az új 

adminisztráció semmiben sem különbözik a régi városvezetéstől. 

 

Kérték, hogy a nemzetbiztonsági okokból végzett lehallgatások ne legyenek 

használhatók bizonyítékként Borbolyék perében 
2022. január 27. – szekelyhon.ro 

A nemzetbiztonsági okokból elrendelt lehallgatások jegyzőkönyveire alapozott bizonyítékok 

kizárását kérte a bíróságtól Borboly Csaba ügyvédje a Hargita Megyei Tanács elnöke és 

tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper szerdai tárgyalásán. A kérés 
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https://kronikaonline.ro/belfold/a-neveto-harmadik-a-koalicios-csorte-kozepette-masodik-politikai-erove-avanzsalt-a-szelsoseges-aur
https://kronikaonline.ro/belfold/a-neveto-harmadik-a-koalicios-csorte-kozepette-masodik-politikai-erove-avanzsalt-a-szelsoseges-aur
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29377&jogi_lepeseket_fontolgat_a_brassai_samuel_elmeleti_liceum_ha_a_varoshaza_nem_oldja_meg_a_buszmegallo_kerdeset
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29377&jogi_lepeseket_fontolgat_a_brassai_samuel_elmeleti_liceum_ha_a_varoshaza_nem_oldja_meg_a_buszmegallo_kerdeset
https://maszol.ro/belfold/Soos-Zoltan-a-Recorder-ugyrol-atvilagitjuk-az-elmult-ot-ev-alkalmazasait
https://szekelyhon.ro/aktualis/kertek-hogy-a-nemzetbiztonsagi-okokbol-vegzett-lehallgatasok-ne-legyenek-hasznalhatok-bizonyitekkent-borbolyek-pereben
https://szekelyhon.ro/aktualis/kertek-hogy-a-nemzetbiztonsagi-okokbol-vegzett-lehallgatasok-ne-legyenek-hasznalhatok-bizonyitekkent-borbolyek-pereben
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megalapozására az alkotmánybíróság 2020-ban hozott 55-ös számú döntése szolgál, amely 

szerint ilyen esetben minden olyan bizonyíték, amelyet nemzetbiztonsági okokra való 

hivatkozással végzett a hírszerzés, a SRI-re vonatkozó törvény értelmében kizárandó az 

ügyből. „Nem azért, mert a SRI végezte a lehallgatást, ahogy máskor is tette, hanem mert ők 

kérték az engedélyt is erre” – magyarázta az ügyvéd. 

 

Kijelölték a Háromszéket átszelő autópálya nyomvonalát, megvan az 

urbanisztikai engedély 
2022. január 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kovászna megye tanácsa kibocsátotta a Brassó–Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely–Bákó 

közötti autópálya nyomvonalának háromszéki szakaszára vonatkozó urbanisztikai 

bizonylatot. Tamás Sándor tanácselnök tájékoztatása szerint miután többször egyeztettek a 

tervezőcéggel és minden érintett község és város polgármesterével, sikerült véglegesíteniük a 

jövendőbeli autópálya háromszéki nyomvonalát. Ezek szerint Kovászna megyében mintegy 76 

kilométeres autópálya-szakasz épül meg, Illyefalva területén, Aldobolynál éri el a megyét és 

Berecknél hagyja el Háromszéket. 

 

A világjárvány előtti szinten Háromszék turizmusa 
2022. január 27. – szekelyhon.ro, Krónika 

A világjárvány okozta bizonytalan helyzet ellenére is növekedett tavaly Háromszék turizmusa 

– derült ki a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület jelentéséből, amely az Országos 

Statisztikai Hivatal adataira alapoz. Az elmúlt év első kilenc hónapjáról érkeztek eddig 

adatok: míg 2019 első kilenc hónapjában 101 877 turistát regisztráltak, 2020-ban 57 648-at, 

2021-ben pedig ez a szám 102 601-re nőtt. Látható, hogy visszatért a 2019-es év, ami 

önmagában is kiemelkedő időszak volt. A vendégéjszakák számában, a megyében eltöltött 

üdülések időtartamát is figyelembe véve viszont továbbra is egy 15 százalékos visszaeséssel 

nézünk szembe a tavalyelőtti évhez képest, aminek oka elsősorban a kevesebb számú, 

hosszabb tartózkodást igénylő kovásznai szociális kezeléscsomagokban keresendő” – emelte 

ki Godra Árpád, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület igazgatója. 

 

Több új pályázattal és a már elkezdett munkálatokkal is haladnak 

Szilágybagoson idén 
2022. január 27. – maszol.ro 

Udvarrendezést, sportterem-építését, játszótér kialakítását tervezi erre az évre a szilágybagosi 

önkormányzat. Az elmúlt tanácsülésen a képviselők az elmaradt munkálatok folytatására 

szavaztak, illetve az idei költségvetés és a pályázatok sikerességének függvényében további 

fejlesztéseket tűztek célul. 
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https://maszol.ro/gazdasag/Kijeloltek-a-Haromszeket-atszelo-autopalya-nyomvonalat-megvan-az-urbanisztikai-engedely
https://maszol.ro/gazdasag/Kijeloltek-a-Haromszeket-atszelo-autopalya-nyomvonalat-megvan-az-urbanisztikai-engedely
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-vilagjarvany-elotti-szinten-haromszek-turizmusa
https://maszol.ro/belfold/Tobb-uj-palyazattal-es-a-mar-elkezdett-munkalatokkal-is-haladnak-Szilagybagoson-iden
https://maszol.ro/belfold/Tobb-uj-palyazattal-es-a-mar-elkezdett-munkalatokkal-is-haladnak-Szilagybagoson-iden
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Ferencz-Salamon Alpár: Legyen élmény az oktatás és a tanulás is 
2022. január 27. – maszol.ro 

Immár több mint egy éve tölti be a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza 

vezetői tisztségét Ferencz-Salamon Alpár, aki korábban volt főtanfelügyelő és iskolaigazgató 

is. Az elmúlt időszak kihívásairól, sikereiről és a jövőbeni tervekről kérdezték. 

 

Népszámlálás: szabadnap jár azoknak, akik online kitöltik a kérdőívet 
2022. január 27. – maszol.ro 

Népszámlálást tartanak idén Romániában, amelynek a magyarság szempontjából kiemelten 

fontos tétje van. Nemcsak az derül ki, hogy mennyien lakunk az országban, hanem az is, hogy 

ezen belül mekkora a romániai magyar közösség, illetve, hogy hol, milyen arányban nőtt, 

illetve csökkent a magyarság. Ez ugyanis nagyban befolyásolja a kisebbségi anyanyelv-

használati jog érvényesítését, beleértve a szimbólumhasználatot és az anyanyelvi oktatást is. 

Az idei népszámlálás a korábbiaktól eltérő módon négy hónapon át tart, az első szakaszban 

lehetőség lesz online is kitölteni a kérdőívet. A részletekről Barna Gergő szociológust 

kérdezték. 

 

Iskolabuszprogramot indít a Rákóczi Szövetség 15 felvidéki településen 
2022. január 27. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

A Rákóczi Szövetség, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szövetség párt közös 

sajtótájékoztatót tartott Nagysallón a magyar alapiskolába járást 2022. szeptemberétől segítő 

iskolabuszokról. A sajtótájékoztatót Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Forró 

Krisztián, a Szövetség párt elnöke, Lőrincz Katalin, a Lévai Juhász Gyula alapiskola 

igazgatónője és Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke nyitották meg. Külön örömhírnek 

nevezte azt is, hogy több mint 3600 új magyar elsőst írattak be a következő iskolaévre. Ez 

három százalékkal nagyobb arány, mint az előző évben. Elmondása szerint 2010 óta tud a 

határon túli közösség kapaszkodni az anyaországba, hiszen Magyarország soha nem hagyja 

őket cserben. Köszönetet mondott Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség korábbi 

elnökének,aki óriási munkával segítette a határon túli közösségek munkáját. 

 

Bukovszky László: A holokauszt a fékeveszett gyűlölet és a kollektív hallgatás 

eredménye volt 
2022. január 27. – bumm.sk 

„77 évvel ezelőtt érkeztek a szövetséges haderők katonái az oświęcimi haláltábor kapui elé. 

Ugyanakkor január 27. a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja is. A holokauszt a 

fékeveszett gyűlölet és a kollektív hallgatás eredménye volt. Ennek a napnak emlékeztetnie 

kell bennünket arra, hogy továbbra is össze kell fognunk a rosszal szemben, emlékeznünk kell 

a múltra, és mindenki számára jobb jövőt kell építenünk – emlékeztetett a Facebookon a 

kisebbségügyi kormánybiztos." – írta Bukovszky. 
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Párkány: a holokauszt nemzetközi emléknapján koszorúztak 
2022. január 27. – Új Szó  

Manapság különösen fontos a totális diktatúrák veszélyeire és az ipari méretű emberirtásra 

figyelmeztetni – hangzott el az emlékünnepségen. A Párkányból elhurcolt és deportált 

emberekre, családokra emlékeztek az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 

évfordulóján, a holokauszt nemzetközi emléknapján a városháza előtti parkban található 

emlékműnél, amelyre 333 áldozat nevét vésték fel. Eugen Szabó polgármester 

visszatekintésében felidézte a nemzetiszocializmus mint államszervező erő kialakulását, a 

náci Németország erősödését és agresszivitását a múlt század harmincas éveiben, amely 

törvényszerűen vezetett a világháború kirobbanásához és végső soron a náci haláltáborokhoz, 

a szinte ipari méretű tömeggyilkosságokhoz és megsemmisítéshez.  

 

Népszámlálási eredmények Füleken: a korábbinál jóval többen vállalták fel 

nemzetiségüket 
2022. január 27. – ma7.sk  

A népszámlálás eredménye szerint Füleken 9949 lakos él. A legtöbben magyar 

nemzetiségűnek vallották magukat (62,88%), a lakosság 29,76%-a szlovák, 137 állampolgár 

pedig roma. Újdonság volt a népszámlálás során egy második nemzetiség felvállalásának 

lehetősége, mellyel 1728 lakos élt. Ebből 985 füleki jelölte a roma, 322 a magyar és 261 a 

szlovák nemzetiséget. Az adatokról Agócs Attila polgármestert kérdeztük. „Füleken tízéves 

távlatban az országos átlaghoz képest kedvezőbben alakult a magyar lakosság lélekszáma. 

2011-hez képest több mint kilenc százalékpontnyi növekedést figyelhetünk meg az arányokat 

illetően 53,55%-ról 62,88%-ra emelkedve. A magyarság lélekszámát tekintve is gyarapodott 

több mint 460 fővel." – emelte ki Agócs.  

 

Losonci járás: a magyarság kevésbé csökkent, mint a szlovák, arányaiban 

viszont ugyanott vagyunk, mint 2011-ben 
2022. január 27. – ma7.sk  

A 2021-es népszámlálás adatai szerint a Losonci járásban nőtt a magyarok aránya. Míg 2011-

ben ez a szám 23,16 % volt, addig 2021-ben 23,54 %. Elégedettek lehetünk az eredménnyel? 

Csúsz Pétert, besztercebányai megyei képviselőt kérdeztük. „A Losonci járásnak tíz évvel 

ezelőtt 74 ezer lakosa volt, most 4400 lakossal kevesebb. Ez már magában is elrettentő adat. 

Sajnos látnunk kell, hogy Szlovákiában jelenleg ez nem érdekel egyetlen parlamenti pártot 

sem! Mintha elfelejtenék, hogy a fővároson kívül máshol is van élet, hogy itt is laknak 

emberek, akik a szülőföldön akarnak boldogulni. Megdöbbentő az infrastruktúra hiánya, a 

befektetések ösztönzésének ignorálása az elmaradott régiókban. Az adatok mutatják, hogy a 

régióból válogatás nélkül vándorol el szlovák és magyar egyaránt." – mondta Csúz.  
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Mennyit ér 15%? A népszámlálás tükrében sem tudni, mire lesz elég a 

nyelvhasználati küszöb 
2022. január 27. – Pomichal Krisztián – ma7.sk  

A 2021-es népszámlálás, eredményeitől függetlenül, mindenképpen különleges volt, hiszen a 

szlovákiai összeírások történetében most először lehetett második nemzetiséget is megjelölni. 

A téma jóval a népszámlálást megelőzően éles szakmai és közéleti vitákat váltott ki, de 

gyakorlati következményeiről kevés szó esett. A rend kedvéért vegyük át újra a népszámlálás 

vonatkozó adatait: magyar nemzetiségűnek első helyen 422 ezren, második helyen 34 ezren 

vallották magukat. Összeadva ezt a két számot a 2011-es 458 ezres adathoz képest egészen 

barátságos értéket kapunk, más kérdés, hogy az anyanyelvre vonatkozó adatok már sokkal 

elkeserítőbbek és sajnos reálisabbak is. Míg 2011-ben 508 ezer ember vallotta magát magyar 

anyanyelvűnek, addig 2021-re már csak 465 ezren. 

 

Szentély kint és bent – február negyedikén nyílik a Munkácsy-díjas Mayer Éva 

kiállítása Kassán 
2022. január 27. – felvidek.ma  

Február 4-én nyílik Mayer Éva Munkácsy-díjas grafikus és festőművész kiállítása a kassai 

MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában (Erzsébet utca 42.) A kiállított alkotások 

különleges nyomatok. Mayer Éva az elmúlt években kikísérletezett egyedi technikát használ: 

klasszikus vízfestéses eljárással üveglapokra viszi fel az alapmintákat, melyeket aztán 

beszkennel, digitálisan manipulálja, a színeket a visszájukra fordítva. Röntgenfelvételekre 

emlékeztető eljárása a mindennapi tárgyakat álomszerű derengésbe vonja. Mayer Éva 

munkásságában nem fél a társadalmi diskurzusban tabunak számító kérdéseket feltenni. 

 

Rigó Sándor Pozsonyperjesen felélesztené a bábozást és bevonná a fiatalokat 
2022. január 27. – felvidek.ma  

Rigó Sándor Pozsonyeperjes szülötte, aki évtizedek óta tevékenyen részt vesz Eperjes 

társadalmi és kulturális életében. A kultúra iránti szeretete már az alapiskolában 

megmutatkozott, ahol különböző színdarabokban szerepelt, középiskolásként sem vonta ki 

magát a kulturális életből. 1993 óta vezeti a Csemadok Pozsonyeperjesi Alapszervezetét, és a 

Kis-Duna Vegyes Kar lelkes tagja. A helyi bábcsoportnak is elkötelezett támogatója volt. 

 

A holokauszt áldozataira emlékeztek Nagybecskereken és Újvidéken 
2022. január 27. – Pannon RTV 

A második világháború kezdetén Bánát német megszállás alá került, aminek az lett a 

következménye, hogy a vidékről szinte teljesen eltűnt a zsidóság. Nagybecskereken 1941-ben 

lerombolták Vajdaság egyik legszebb zsinagógáját. Nagybecskereken az egykori zsinagóga 

helyén elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával emlékeztek meg a holokauszt 
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szörnyűségeiről, amely nem kerülte el a Bega-menti várost sem. Saša Santovac, 

alpolgármester, Nagybecskerek: „1941. augusztus 18-án a zsidó közösség 1280 tagját 

deportálták Belgrádba és sajnos legtöbben soha többé nem jöttek onnan vissza. Ezek az 

események arra figyelmeztetnek bennünket, hogy oda kell figyelnünk cselekedeteinkre. A mi 

feladatunk az, hogy emlékezzünk az áldozatokra és hogy olyan jövőt teremtsünk, amelyben 

ilyen dolgok soha nem ismétlődhetnek meg.” 

 

A magyar kultúra napjának közösségépítő szerepe van 
2022. január 27. – Pannon RTV 

Palicson tartották meg a magyar kultúra napja vajdasági központi ünnepségét. A 

rendezvényen átadták a 2020-as és 2021-es év Vajdasági Szép Magyar Könyv-pályázat díjait 

és elismeréseit, valamint a Plakettet, a Magyar Életfa díjat és az Aranyplakettet is. Az idei 

Aranyplakett díjazottja Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese. Immáron 33 

éve annak, hogy napja lett a magyar kultúránknak. Mindehhez az egymásra figyelés és az 

összefogás, az egymás segítése nélkülözhetetlen, és az is, hogy tudjuk, érezzük és tegyük: 

egymás testvérei vagyunk, egy sorsközösség, egy nemzet. Ennek a vállalásnak, a közösségek 

megteremtésének, felvirágoztatásának megannyi napszámosa él szerte a Kárpát-medencében 

és a diaszpórában. Most itt, Palicson, a mi értékteremtőinket és értékőrzőinket jöttünk össze 

ünnepelni - hangzott el az eseményen. 

 
A holokauszt áldozataira emlékeztek Beregszászban 
2022. január 27. – Karpat.in.ua 

Az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jei határozatával január 27-ét a holokauszt 

nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Az emléknap a legnagyobb második világháborús 

megsemmisítő tábor, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulója. A náci 

Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt végrehajtott, a 

nemzetiszocialista német kormány által eltervezett és irányított népirtásnak körülbelül 

hatmillió európai, zsidó származású ember esett áldozatul. 

 

Ukrajna miatt felhívta Szijjártó Péter államtitkárát az amerikai tanácsos 
2022. január 27. – Index.hu 

Hónapok óta egyre forróbb lesz a helyzet az orosz–ukrán konfliktus miatt Európa keleti 

részén. Míg az Egyesült Államok és az Európai Unió orosz agresszióról beszél, addig a Kreml 

határozottan állítja: nem terveznek támadást a szomszédos Ukrajna ellen. Washington 

telefonon egyeztetett a magyar külügyi államtitkárral az Ukrajna és Oroszország között 

kialakult helyzetről. 
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Megünnepeltük a magyar kultúra napját  
2022. január 27. – Képes Újság 

Kölcsey Ferenc 199 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én tisztázta le nemzeti imánk, a Himnusz 

kéziratát, erre emlékezve ünnepeljük e téli napon a magyar kultúra napját. A Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) központi ünnepségét ezúttal a pécsi székhelyű 

Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal, valamint a Pécs-Baranyai Kulturális 

Szövetséggel közösen tartotta, méghozzá kopácsi magyar egyesületünk pazar székházában. A 

fennmaradt források szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz 

kéziratát. Ennek tiszteletére 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját. Ez az 

ünnep arra szolgál, hogy felhívja figyelmünket kulturális hagyományainkra, gyökereinkre, 

összetartozásunkra, és erősítse nemzeti öntudatunkat. 

 

Megújult a magyarok otthona Nagypiszanicán 
2022. január 27. – Képes Újság 

Tavaly év végén kívül-belül megújult a nyugat-szlavóniai Nagypiszanicán a helyi magyarok 

otthona. Az épület új szigetelést, korszerű nyílászárókat és központi fűtést is kapott. A 

Bilogora lejtőin elterülő Nagypiszanicán él a nyugat-szlavóniai magyar szórvány egyik 

legaktívabb közössége, melynek tagjai a Nagypiszanicai Magyarok Közösségének égisze alatt 

tevékenykednek. Az egyesületnek van saját néptánccsoportja és zenekara is, melyek 

rendszeresen szerepelnek mind az anyaországi, mind a horvátországi különböző kulturális 

rendezvényeken. Emellett az egyesület tagjai magyar nyelvórákat is tartanak azok számára, 

akik már csak gyengén vagy egyáltalán nem beszélik a nyelvet. Mindezen tevékenységek 

helyszínéül az egykori református parókiából kialakított Nagypiszanicai Magyarok Otthona 

szolgál. Az épület állaga az évek során sokat romlott, ezért elengedhetetlenné vált a 

tatarozása. 

 

Ülésezett a Hungarikum Bizottság és megnyílt a Hungarikum kiállítóház 
2022. január 27. – Képes Újság 

Múlt szombaton délelőtt, a magyar kultúra napján Lakiteleken tartotta ülését a Hungarikum 

Bizottság. A testület döntése nyomán a Magyar Értéktárba került az ELTE Füvészkert, a 

szabolcsi almatermesztés hagyománya, a székely himnusz és a hetési férfi és női viselet. A 

bizottság ülése után megnyílt a Hungarikum kiállítóház. Az ülésen és a megnyitón részt vett a 

HMDK delegált tagja, a Horvátországi Magyar Nemzetrész Értéktár elnöke, Pajrok Andor is. 

A Hungarikum kiállítóházban a magyar géniuszok és az általuk alkotott csúcsteljesítmények 

előtti tiszteletadás hozzájárulhat a hagyományait számon tartó, egységes nemzeti tudattal 

rendelkező generációk neveléséhez, ugyanis minden egyes hungarikum híd az emberek között 

– fogalmazott Nagy István agrárminiszter szombaton a Lakitelek Népfőiskolán. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 27. – Kossuth Rádió 

 

Két napos hivatalos látogatásra érkezett Budapestre Grezsa István miniszteri biztos 

meghívására a Kárpátaljai Megyei Tanács küldöttsége. A képviselők elsőként Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettessel tárgyaltak. A találkozón Semjén Zsolt kiemelte: Magyarország 

mindig következetesen kiállt Ukrajna mellett, ennek bizonyítéka például, hogy Budapest az 

elsők között ismerte el 1991-ben Ukrajna függetlenségét. Magyarország továbbra is kész 

támogatni Ukrajnát, amennyiben Kijev ebben partner, Budapest ugyanis a kapcsolatok 

javulásában érdekelt - hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.  

 

Szlovákiában a készülő kisebbségvédelmi törvénybe bekerült az a javaslat, hogy a kisebbségi 

pártokra ne vonatkozzon a parlamentbe jutás öt százalékos feltétele - tájékoztatott a 

napokban Berényi József, a Szövetség MKP-platformjának elnöke. Ő ezzel az egyébként 

előremutató javaslattal a kormány mellett működő kisebbségi bizottság tagjaként találkozott.  

 

Megvan az építési engedély, nemsokára megkezdődik az 1911-ben épült nagyváradi 

Sonnenfeld palota teljes rekonstrukciója. A napokban nyilvánosságra hozták a felújítási 

terveket is. Az épületben Magyar Házat alakítanak ki.  

Az ingatlant a magyar kormány támogatásával a kolozsvári székhelyű Iskola Alapítvány 

vásárolta meg és újíttatja fel. A kiállítóterek mellett helyet kap benne könyvtár, kávézó, a 

Szigligeti Színház. Kialakítanak benne vendégszobákat és egy éttermet is. A Sonnenfeld 

család a XX század fordulóján jelentősen hozzájárult Nagyvárad nyomdaiparának 

fejlődéséhez.  

 

Vöröscsárda a 20. század elején alapított magyar falu Temesvár közelében. Nevét a hatalmas 

fogadóról kapta, amely akkoriban az országút szélén várta a betérőket. Eleinte Újmosnica 

községhez tartozott, majd 1951-ben a terjeszkedő Temesvárhoz csatolták. Alapítói az Alföldről 

érkezett reformátusok voltak. Önálló gyülekezetet a múlt század kilencvenes éveinek elején 

alapítottak, egy családi házból alakították ki az imaházat. Temesvár legkisebb református 

gyülekezetéről van szó, jelenleg mintegy 120-an alkotják. Kovács-Pap Ibolya 1996 óta 

szolgálja a gyülekezetet.  

 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-27_18-02-00&enddate=2022-01-27_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 28. 

 

Első világháborús nagybecskereki katonasírok kutatásának eredményeit tartalmazza 

Csömöre Zoltán nagykikindai történész könyve, amelynek a bemutatóját a napokban 

tartották meg a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben. A nagy háború 

katonái voltak című kötet szerzője az első világháborúban meghalt és Nagybecskereken 

eltemetett 583 katonának a nevét gyűjtötte össze. Sárdi zsidó portréi a címe annak a 

kiállításnak, amelyet a Holokauszt nemzetközi emléknapján, ma nyitottak meg a kolozsvári 

Muzeon múzeumban. 


