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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Egy családként a cselekvő nemzet évében 
2022. február 1. – Deme Dániel – Magyar Hírlap 

Magyarország elemi érdeke, hogy közösségeink a környező országokban is sikeresek 

lehessenek, nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Potápi Árpád János államtitkár. A külhoni magyar 

gyermekek, idősek és vállalkozók számára tervezett támogatásokról beszélt lapunknak a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Potápi Árpád János. Az államtitkár 

rámutatott, az a Gyurcsány Ferenc akarja visszaszerezni a hatalmat, akinek politikai öröksége 

a kisebbségi magyarság elleni hergelés és az ország csőd szélére juttatása maradt. „A baloldal 

sohasem nemzetben gondolkodott. Számukra a magyar nemzet magyarul beszélő emberek 

halmazát jelenti. Mi ezzel szemben azt valljuk, hogy minden magyar számít, éljen bárhol a 

világon. Nincs A és B típusú magyar állampolgár. Egy családhoz tudnám ezt hasonlítani: ha 

leülünk vacsorázni, nem tesszük meg azt, hogy az egyik testvérnek vagy épp a nagymamának 

nem szolgálunk fel ételt. Amellett hogy a külhoni magyarságért való felelősségvállalás 

Alaptörvényben rögzített kötelességünk, Magyarországnak elemi érdeke, hogy a környező 

országokban mindenhol erős magyar közösségek éljenek, akik – megőrizve magyar 

identitásukat és kultúrájukat – a szülőföldjükön tudnak boldogulni, családot alapítani, jövőt 

tervezni. Mi ezért dolgozunk tizenkét éve, és mára óriási eredményeket értünk el.” – 

nyilatkozta az államtitkár.  

 

Romániai népszámlálás - A magyar nemzetiség alkategóriájaként jelölhető be a 

székely identitás 
2022. január 31. – MTI, Demokrata, Index, Krónika, Székelyhon, Maszol, Erdély Ma, 

Transindex, Szabadság, Vajdaság Ma 

Véglegesítette a román kormány hétfőn a március közepén kezdődő népszámlálás kérdőívét, 

amelybe - a kormányülés előtt közzétett tervezet szerint - a magyar nemzetiség 

alkategóriájaként bekerült a székely identitás is. A csángó identitás továbbra is az "egyéb 

nemzetiségek" választható alkategóriájaként szerepel, tehát aki csángónak vallja magát, azt 

nem számolják a magyar nemzeti kisebbséghez. A kérdőív kitöltésekor húsz meghatározott 

nemzetiség közül lehet választani. A bukaresti nagykoalíciós kormányban részt vevő Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) azonban arra az - előző népszámlálásoknál is felmerült 

- aggodalomra hivatkozott, amely szerint a többféle regionális identitás etnikai identitásként 

történő "felkínálása" lehetővé teszi azt, hogy az adatok összesítésénél vagy későbbi 

"rosszindulatú értelmezésénél" a székelyeket ne számolják bele a magyar identitásba. Tíz napja 

kiadott felhívásában a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) is arra bíztatta szimpatizánsait, hogy 

vallják magukat magyarnak a népszámláláson, hozzátéve, hogy az SZNT által bevezetendő 

székely személyi kártya majd lehetőséget teremt arra, hogy a székelyek számolják meg 

önmagukat, "nem a román állam hatóságai". 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20220201-egy-csaladkent-a-cselekvo-nemzet-eveben
https://demokrata.hu/magyarorszag/veglegesitette-a-roman-kormany-a-nepszamlalas-kerdoivet-481435/
https://demokrata.hu/magyarorszag/veglegesitette-a-roman-kormany-a-nepszamlalas-kerdoivet-481435/
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Szülőföldön magyarul – Megkezdődött a támogatások átutalása 
2022. január 31. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesíti a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága szakmai irányításával működő 

„Szülőföldön magyarul” program keretében a tavalyi, 2020/2021-es tanévre szóló nevelési, 

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatást igénylő érintetteket, hogy megkezdődik 

a támogatás átutalása a jogosult pályázók számlájára. Az 1. körben azok az érintettek kapják 

meg a támogatást, akik hiánytalanul nyújtották be a pályázatot. A további kört azok képezik 

majd, akiknek adatlapja hiánypótlásra szorult. A megítélt támogatás összege személyenként: 

61 EUR. A támogatás kifizetése 2022. január 31-én kezdődik meg. 

 

Média a családokért: újra Erdélyben a rangos szakmai elismerés. Péter Beáta a 

Krónika Live-ban 
2022. január 31. – Krónika, szekelyhon.ro 

Zsinórban a második évben ítélték oda a Média a Családért díj külhoni fődíját a Liget portál 

valamelyik munkatársának. Míg 2021-ben megosztva D. Balázs Ildikó volt a kitüntetett, ezúttal 

Péter Beátának járt az egymillió forintos pénzdíjjal is járó rangos szakmai elismerés. Az 

újságírónak január 24-én a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában megrendezett 

gálán Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár adta át a díjat azért a cikkéért, 

amelyben a koronavírus-járvány okozta elszigetelődés, az ebből fakadó, a gyerekeknél 

tapasztalható szorongás, depresszió témáját járta körbe. 

 

Újabb nyolc bölcsőde megépítését hagyta jóvá a fejlesztési minisztérium 
2022. január 31. – maszol.ro 

Újabb 8 korszerű és környezetbarát bölcsőde megépítését finanszírozza a szaktárca, erről 

döntött rendeletben Cseke Attila fejlesztési miniszter, ezek közül négy erdélyi városokban épül 

– írja közleményében az RMDSZ. A jóváhagyás értelmében kisméretű, 40 gyermek 

befogadására alkalmas bölcsőde épül Nagykárolyban, Szászsebesen és kettő Konstancán. 

Temesvár és Karácsonkő (Piatra Neamţ) számára közepes méretű bölcsődét hagyott jóvá a 

minisztérium, Zilahon és Bákóban pedig nagy, 100-110 gyermek befogadására alkalmas 

bölcsőde épülhet. 

 

A városépítő polgármesterre emlékeztek Aradon 
2022. január 31. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az aradi polgármesteri tisztséget 26 éven át betöltő Salacz Gyulára emlékeztek születésének 

190. évfordulóján, hétfőn kora délután Aradon az RMDSZ szervezésében. Az utókor tíz évvel 

ezelőtt, 2012 novemberében állított mellszobrot – Kocsis Rudolf aradi művész alkotását – a 

néhai polgármesternek, a bronz műalkotás a régi Salacz és a mostani Salacz uták találkozásánál 

lévő kis belvárosi téren áll. Bognár Levente RMDSZ-es önkormányzati képviselőnek, korábbi 
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https://ma7.sk/hethatar/szulofoldon-magyarul-megkezdodott-a-tamogatasok-atutalasa
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/media-a-csaladokert-ujra-erdelyben-a-rangos-szakmai-elismeres-peter-beata-a-kronika-live-ban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/media-a-csaladokert-ujra-erdelyben-a-rangos-szakmai-elismeres-peter-beata-a-kronika-live-ban
https://maszol.ro/belfold/Ujabb-nyolc-bolcsode-megepiteset-hagyta-jova-a-fejlesztesi-miniszterium
https://maszol.ro/belfold/A-varosepito-polgarmesterre-emlekeztek-Aradon
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alpolgármesternek elévülhetetlen érdemei vannak a szoborállításban. A hétfői ünnepségen 

emlékeztettek arra, hogy Salacz Gyulára szülővárosában, Gyulán is megemlékeznek az aradi 

ünnepséggel egy időben. Călin Bibarț aradi polgármester olyan személyiségnek nevezte Salacz 

Gyulát, aki példaképe lehet az összes őt követő polgármesternek és alpolgármesternek. A 

beszédek után elhelyezték az emlékezés koszorút az önkormányzat, a pártok és a civil 

szervezetek képviselői. 

 

Tovább gyűrűzik a kiszivárogtatott hangfelvételek okozta botrány 
2022. január 31. – szekelyhon.ro 

Egy újabb, közel tízperces hangfelvételrészlet jelent meg hétfőre virradóan az egyik közösségi 

oldalon, egy marosvásárhelyi csoportban, amelyben többek között a városháza személyzeti 

igazgatója, Soós Erika szólal meg, és többek között a Víkendtelep vezetőiről egyeztetnek. 

Marius Kirdac, aki a hangfelvétel-részletet közzétette, azt ígéri, hogy lesz ennek még folytatása. 

Azt állítja, hogy a felvételeket Hermann Mark Christian készítette és osztotta meg barátaival, 

ezek egyikétől jutott az ő tulajdonába. Hermann Mark Christian, Soós Zoltán polgármester 

személyes tanácsadója szerint ez csak egy újabb szánalmas, erőltetett próbálkozás a 

polgármesternek és csapatának a besározására, egységének megbontására. 

 

RMDSZ-tisztújító Székelyudvarhelyen: négyes verseny az elnöki tisztségért 
2022. január 31. – szekelyhon.ro 

Óvások nem voltak, viszont a tizenkilencből csak tizennyolc választmányitag-jelölt 

dokumentációját hitelesítette az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének városi tisztújító 

bizottsága. Az elnökjelöltek közül mind a négyen részt vehetnek a február 27-i nyílt, állóurnás 

választásokon.  

 

A helyi adottságokat is figyelembe kellene venni az EU-s pénzek szétosztásánál 
2022. január 31. – szekelyhon.ro 

A pályázatokról, az oktatásban való lemorzsolódásról, valamint a medvekérdésről is szót ejtett 

Kolcsár Károly RMDSZ-es parlamenti képviselő. A Maros megyei politikus az egy éves 

parlamenti munkája kapcsán tartott sajtótájékoztatót.  

 

Hagyományőrzés csallóközi és szigetközi módra 
2022. január 31. – ma7.sk  

Nagymegyer város és Dunaszentpál Község Önkormányzata (Szigetköz) pályázati 

támogatásban részesült az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, 

Kisprojekt Alapjától a PT4 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének 

javítása és az állampolgárok közötti együttműködés kiszélesítése programban. Nagymegyer és 

Dunaszentpál együttműködését mutatja be közös pályázatuk, amelynek célja a két település 

közötti együttműködés kiszélesítése. A program keretében több közös aktivitást, rendezvényt Fe
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tovabb-gyuruzik-a-kiszivarogtatott-hangfelvetelek-okozta-botrany
https://szekelyhon.ro/aktualis/rmdsz-tisztujito-szekelyudvarhelyen-negyes-verseny-az-elnoki-tisztsegert
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-helyi-adottsagokat-is-figyelembe-kellene-venni-az-eu-s-penzek-szetosztasanat
https://ma7.sk/tajaink/hagyomanyorzes-csallokozi-es-szigetkozi-modra
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szeretnének megvalósítani minden korosztály számára. Mindkét településen erős tendenciát 

mutat a kézművesek és őstermelők számának növekedése, így az aktivitások egyik része közös 

rendezvényekre, kézműves bemutatókra és egy közös gasztronómiai kiadványra összpontosul, 

amelyben a helyi hagyományos ételek receptjeit gyűjtik össze. A kiadvány a határ menti térség 

lakosságának tudás bővítésére szolgál majd. 

 

Nem állnak le a magyar nővérképzés népszerűsítésével 
2022. január 31. – ma7.sk  

Az érsekújvári Egészségügyi Középiskola egy újabb pályázata lett sikeres az „Irány az újvári 

egészségügyi” hosszú távú programból. Mérőeszközöket, anatómiai modellt, szórólapokat 

szereztek be és emléktábla kihelyezésére is sor került. A két éve életre hívott „Irány az újvári 

egyészségügyi” hosszútávú program célja az iskola magyar tanítási nyelvű gyakorló nővér 

szakjának népszerűsítése, melyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogat. „A 2021-es évben 

a hosszú távú program egyik részpályázatát nyújtottuk be. A megítélt támogatási összeg 

lehetővé tette, hogy olyan eszközöket vásároljunk (testzsírmérő, vércukorszint-mérő, 

vérnyomásmérő, szétszedhető anatómiai modell), amelyeket felhasználhatunk az iskolát 

propagáló rendezvényeken, toborzó körútjainkon, illetve a jelen helyzetben online 

találkozóinkon az alapiskolák nyolcadikos és kilencedikes diákjaival. A projekt keretén belül 

egy emléktábla elhelyezésére is sor került abból az alkalomból, hogy iskolánkon 55 éve, az 

1966/1967-es tanévben kezdődött a magyar nyelvű nővérképzés." 

 

Az osgyáni kastély újjáépítése – madártávlatból 
2022. január 31. – ma7.sk  

Amint az a mellékelt légi felvételeken is látható, jó ütemben halad az osgyáni kastély leégett 

tetőszerkezetének helyreállítása. A műemléképület 2019 októberében megsemmisült 

tetőzetének helyreállítását egy évvel a pusztító tűzvész után, 2020 októberében kezdték el. Az 

első szakaszban a legjobb statikai állapotban lévő északnyugati szárnyat és az ahhoz tartozó 

bástyát fedték le. Erre a kulturális minisztérium 70 ezer eurós állami támogatást hagyott jóvá, 

amit a tulajdonos saját forrásból 35 ezer euróval egészített ki. Tomáš Privitzer, a kastély 

tulajdonosának számító Besztercei Közlekedési Vállalat (Bystrická dopravná spoločnosť) 

projektmenedzsere elmondta, az újabb támogatásnak köszönhetően tavaly ősszel 

továbbfolytatták a munkálatokat. A második szakaszban a kastély északkeleti és délkeleti 

szárnyán (az ún. Korponay-szárnyon) is helyreállították a tetőt. 

 

Városnapot ünnepel az újvidéki magyarság 
2022. január 31. – Pannon RTV 

Az újvidéki magyarság ma este emlékezik meg a város napjáról. A Vajdasági Magyar Szövetség 

Újvidéki Városi Szervezete este 7 órától az Újvidéki Színházban tart városnapi ünnepséget. A 

város napja alkalmából odaítélik az Újvidéki Magyar Kiválóság Díját is. Az egyik díjazott, Ótos 

Annabella fotókiállításának megnyitója 18 óra 15 perckor lesz a színház előcsarnokában. A V
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https://ma7.sk/tajaink/nem-allnak-le-a-magyar-noverkepzes-nepszerusitesevel
https://ma7.sk/tajaink/az-osgyani-kastely-ujjaepitese-madartavlatbol
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/varosnapot-unnepel-az-ujvideki-magyarsag
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Vajdasági Múzeum és a Városi Múzeum innovatív tárlatokkal emlékezik meg február 1-jéről, 

Újvidék születésnapjáról. A Duna menti katonai helyőrségből városi rangra 1748. február 1-jén 

emelték a települést, az alapítói oklevelet Mária Terézia írta alá. Az idén, amikor a város egyben 

Európa kulturális fővárosa is, a születésnapi programsorozatot számos kiállítás egészíti ki. A 

Pannon televízió élőben közvetíti a műsort. 

 

Téli Találkozók Magyarittabén 
2022. január 31. – Magyar Szó 

A bánáti Magyarittabén – a felújított Művelődési Otthonban – szombaton megtartották a 39. 

Téli Találkozók rendezvénysorozat nyitóműsorát. A következő két hónapban lesz a faluban 

farsangi felvonulás, kolbászfesztivál, színelőadás, ezenkívül művelődési esteket is tartanak. 

Deák Ferenc írónak, a falu szülöttének a kezdeményezésére 1976-ban szervezték meg az első 

Magyarittabéi Téli Találkozókat. A cél pedig az volt, hogy a téli estékre szórakozást nyújtsanak 

a falusi embereknek. Aztán az évek során – a falunap mellett – ez lett a bánáti település 

legfontosabb rendezvénye. A kényszerszünet után már mindenki várta az újraindulást.

 
Ukrán válság - Benkő Tibor: békés úton kell rendezni az orosz-ukrán helyzetet 
2022. január 31. – MTI, Hirado.hu, HVG, PestiSrácok, Kárpátalja.ma 

Tárgyalások útján kell megtalálni a megoldást az orosz-ukrán konfliktusra, ez Magyarország 

érdeke is - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna hétfő esti 

műsorában. Hozzátette: ebben a rendkívül komoly konfliktusban nem az erőszakhoz, a 

fegyverekhez kell fordulni, hanem tárgyalások útján kell megtalálni a megoldást. Nem szabad 

a hidegháborús retorikát előtérbe helyezni - hangsúlyozta, kifejezve meggyőződését, hogy a 

helyzetet igenis lehet diplomáciai úton, tárgyalással rendezni. 

 

Szomáliai menekültek próbáltak meg az EU-ba jutni Kárpátaljáról 
2022. január 31. – Karpat.in.ua 

A csapi határőregység munkatársai letartóztattak egy menekültcsoportot, akik illegális úton 

akartak az Európai Unió területére jutni. Az információk szerint a migránsok vonattal érkeztek 

Ungvárra, ezt követően pedig azonnal a határvonal felé vették az irányt. A hatóságok 100 

méterre a határtól tartóztatták le őket. Állításuk szerint szomáliai állampolgárok, 

diákvízummal érkeztek Ukrajnába. 

 

Ember és ló kapcsolatáról szóló előadások Nagyszőlősön 
2022. január 31. – Karpat.in.ua 

VarázsLó – Az ember és a lovak kapcsolata címmel szerveztek előadás-sorozatot a kárpátaljai 

lovasok és lószerető emberek számára január 29-én a nagyszőlősi Szelíd Lovasközpontban. Az 

esemény kezdetén Margitics Erik, a Szelíd Lovasközpont vezetője köszöntötte az 

egybegyűlteket, majd bemutatta az előadókat: Vajda Rudolf hagyományőrző huszárt és Wirth 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4840/vajdasag/258703/T%C3%A9li-Tal%C3%A1lkoz%C3%B3k-Magyarittab%C3%A9n-magyarittab%C3%A9.htm
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Róbert Európa-bajnok westernlovast. A központ megújult fedett lovardájában immár 

komfortos körülmények között, télen is lehetőség van egész napos programokra. 

 

Kárpátalján is felálltak az önkéntes területvédelmi egységek 
2022. január 31. – Kiszo.net 

A 2022. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi rendelkezés alapján a megyében is 

megalakult a 101. különálló önkéntes területvédelmi dandár és hét további tartalékosokból álló 

zászlóalj minden járásban – hangzott el a nemzeti ellenállásról szóló törvény részleteit 

ismertető sajtótájékoztatón Ungváron. 

 

Mérsékelten csökkent a magyarok száma Csehországban a 2021-es népszámlálás 

eredményei alapján 
2022. január 31. – ma7.sk, felvidek.ma  

A 2021-es csehországi népszámláláson 8472 állampolgár vallotta magát magyarnak - derült ki 

azokból a statisztikai kimutatásokból, amelyeket a Cseh Statisztikai Hivatal (CSÚ) hozott 

nyilvánosságra honlapján. Tíz évvel ezelőtt, a 2011-es cenzuson, 8920-an vallották magukat 

magyar nemzetiségűnek Csehországban. A csökkenés tehát 448 fős. A két népszámlálás közti 

jelentős eltérés, hogy míg 2011-ben csak egy nemzetiséget és egy anyanyelvet, addig 2022-ben 

már két nemzetiséget, és ehhez hasonlóan két anyanyelvet lehetett megadni a kérdőívekben. 

Míg a nemzetiségi rovat kitöltése nem volt kötelező, az anyanyelvi rovaté igen. A statisztikai 

hivatal egyelőre csak a nemzetiségre vonatkozó első adatokat hozta nyilvánosságra. A CSÚ 

kimutatásai szerint a nemzetiségi rovat első helyén 5969 személy jelölte be a magyart mint 

kizárólagos nemzetiséget, nem adva meg semmilyen másodikat. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 31. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség január 29-i beregszászi választmányi ülése végén 

nyilatkozatot fogadott el, amely szerint az ukrán illetékes szervek által közzétett, a 

Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről és ukrajnai végrehajtásával kapcsolatos 

ötödik időszakos jelentés számos pontatlanságot és a tényeknek nem megfelelő elemet 
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https://kiszo.net/2022/01/31/karpataljan-is-felalltak-az-onkentes-teruletvedelmi-egysegek/
https://ma7.sk/nagyvilag/mersekelten-csokkent-a-magyarok-szama-csehorszagban-a-2021-es-nepszamlalas-eredmenyei
https://ma7.sk/nagyvilag/mersekelten-csokkent-a-magyarok-szama-csehorszagban-a-2021-es-nepszamlalas-eredmenyei
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20220201-egy-csaladkent-a-cselekvo-nemzet-eveben
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tartalmaz. Ebből adódóan a KMKSZ a kárpátaljai magyar szakmai és érdekvédelmi szervezetek, 

illetve szakértők bevonásával árnyékjelentést készít, melyet közzétesz, illetve megküld az 

Európa Tanács illetékes szerveinek.  

 

Szó sincs állatkínzásról, csupán a bátorság jelképe a medvefej az ötszáz éves székelyudvarhelyi 

címeren – mondja a háromszéki heraldikus, aki az Erdélyi Címer és Zászlótudományi 

Egyesület elnöke is. A szervezet közleményben tiltakozik a történelmi jelképeket ért támadás 

miatt. Egy román természetvédő szervezet feljelentése miatt pattant ki ugyanis a napok óta 

tartó székelyudvarhelyi címerügy. Mint ismert, a román ügyészség Székelyudvarhely városa 

ellen indított bűnvádi eljárást, miután az átszúrt medvefejet állatkínzásra való felbujtásként 

értékelte egy állatvédő egyesület. Az Erdélyi Címer és Zászlótudományi Egyesület elnöke úgy 

véli, ez csupán ürügy, hogy elutasítsák a több évszázados jelképeinket.  

 

A magyar kormány jelentős támogatást nyújt a külhoni egyházaknak, amelyek a felekezeti  

iskolák fenntartását, közösségi házak építését, felújítását  és működtetését, illetve olyan 

programok szervezését segítik, amelyek  a magyar közösségek  megmaradását, megerősödését 

szolgálják. Összeállításunk Csíkszeredában készült.  

 

Az unitárius egyház püspökévé szentelték szombaton Kolozsváron Kovács Istvánt. Az erdélyi 

alapítású protestáns egyház 32. püspökét tavaly júniusban választották meg, ünnepélyes 

beiktatására azonban csak most került sor.  

 

Értékes hagyatékok érkeztek Magyarországra a Mikes Kelemen Program jóvoltából.  

A Nemzetpolitikai államtitkárság által, 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. A részleteket 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól halljuk. 

 

Gyurcsó István - díjat kapott a magyar kultúra napján Dunajszky Géza, aki hosszú évtizedekig 

a Csemadok alkalmazottjaként országos versenyeket, kórustalálkozókat szervezett. Nyugdíjas 

korában a felvidéki magyarsággal kapcsolatos, a második világháború utáni időszakhoz kötődő 

visszaéléseket kutatja. Mint mondta, a mai napig hálás a Csemdoknak, mert egy óvó burkot 

képezett a magyar közösségek köré.  

 

Január 31-én 120 éve, hogy Aradon megszületett minden idők egyik legismertebb és 

legkedveltebb magyar férfi színésze, Jávor Pál (születési nevén Jermann Pál). Szombathelyi 
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iskolai éveit leszámítva 17 éves koráig élt Aradon. Szülővárosában négy évvel ezelőtt 

emléktáblát avattak azon a házon, amelyről nemrégiben derítették ki, hogy a szülőháza lehet, 

vagy legalábbis arra a címre anyakönyvezték a kis Palit. Bognár Levente volt aradi 

alpolgármester kezdeményezésére 2018-ban és az azt követő években Jávor-filmnapokat 

tartottak a színész születésének évfordulóján, de tavaly, a koronavírus-járvány miatt ez 

elmaradt. Idén ismét lesz Jávor-filmvetítés. Összeállításunk Jávor Pál születésének 120. 

évfordulójára készült. 

 

A magyar hangosfilm első férfisztárjára, a 120 éve született Jávor Pálra emlékeztek a közmédia 

csatornái. A Dankó Rádió január 31-én tematikus nappal tiszteleg a színészóriás előtt: archív 

felvételről hallható a Jávor Pállal készült utolsó interjú, valamint művészbarátokkal, 

családtagokkal készült korábbi beszélgetések. A legendás Jávor Pál filmek közül a Dunán 

látható február 6-án az Egy csók és más semmi, de a Duna World is több filmjét műsorra tűzi 

a héten.  

 


