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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: 2022 a cselekvő nemzet éve  
2022. február 2. – MTI, Híradó, OrientPress, Gondola, Ma7, Hírek.sk, Vajdaság Ma, Pannon 

RTV 

A nemzetpolitikában 2022 a cselekvő nemzet éve, ez szól egyrészt a megmérettetésekről, 

ugyanakkor keretet ad a programoknak is - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerdán egy online konferencia keretében a 

magyar kormány által indított vállalkozói mentorprogram szlovéniai nyitórendezvényén. 

Kiemelte: Muravidéken a tapasztalatátadás magától értetődő dolog, hiszen ott a vállalkozások 

nagyon sok esetben családi vállalkozások, ahol az idősebb nemzedék átadja a tapasztalatait a 

fiatalabbaknak. Az államtitkár rámutatott: a most induló mentorprogramnak is az a célja, 

hogy a felhalmozott, akár több évtizedes tapasztalatot a rutinos vállalkozók megosszák a 

fiatalokkal. "Nagyon örülünk annak, hogy Muravidéken is elindul a program, hiszen a 

Kárpát-medencei viszonylatban a legkisebb magyar közösségéről beszélhetünk" - fogalmazott 

Potápi Árpád János, hozzátéve, hogy sok esetben azonban azt látják, hogy a kisebb 

közösségek példát tudnak mutatni a nagyobbaknak tenni akarásból, életerőből. A Muravidék 

a legnyugatibb, de a legkisebb magyar nemzeti közösség is, éppen ezért az identitás 

megőrzése nehézségbe ütközhet - vélekedett az államtitkár, melynek szerinte egyrészt oka a 

gazdasági jólét, másrészt a közösség kis létszáma. "Ezért mindent meg kell tennünk, akár 

gazdasági téren is, hogy meg tudjuk őket erősíteni" - húzta alá 

 

A kormány tagjait is vizsgálja a főügyészség Székelyudvarhely címere miatt 
2022. február 2. – MTI, Mandiner, Webrádió, 168, maszol.ro, Krónika 

A kormány tagjait és több állami intézmény képviselőit is vizsgálja a bukaresti főügyészség 

Székelyudvarhely címere miatt, mely – egy állatvédő szervezet feljelentése szerint – 

állatkínzásra buzdít. A főügyészség az MTI írásban feltett kérdéseire küldött válaszában árult 

el részleteket szerdán a román sajtóban is megütközést keltő ügyészségi vizsgálatról. A 

főügyészség az MTI-vel közölte: olyan civil szervezet panasza alapján indított vizsgálatot az 

ügyben, amelynek a tevékenységi körében az állatok védelme is szerepel. Az ügyészség azt is 

közölte, hogy a civil szervezet a kormány tagjait is feljelentette, valamint olyan állami 

hatóságokat is, mint a Román Akadémia heraldikai bizottsága és Hargita megye prefektusi 

hivatala. A főügyészség a nyomozás nem nyilvános voltára hivatkozva válasz nélkül hagyta azt 

a kérdést, hogy indult-e nyomozás más települések címerei ügyében is. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/02/potapi-2022-a-cselekvo-nemzet-eve
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/02/potapi-2022-a-cselekvo-nemzet-eve
https://mandiner.hu/cikk/20220128_romania_fougyeszseg_szekelyudvarhely_allatvedelem_kulfold_cimer
https://mandiner.hu/cikk/20220128_romania_fougyeszseg_szekelyudvarhely_allatvedelem_kulfold_cimer
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Népszámlálás: az online kitöltésre és nemzetiségünk vállalására buzdítanak 
2022. február 2. – maszol.ro 

Szatmárnémetiben ért véget kedden az a jó ideje tartó erdélyi körút, melynek során az 

RMDSZ csapata Horváth Anna, a szervezet önkormányzati ügyvezető alelnöke vezetésével, 

Barna Gergő szociológussal és Kapitány Balázs statisztikai szakemberrel kiegészülve a 

közelgő népszámlálással kapcsolatban osztotta meg a tudnivalókat önkormányzati 

vezetőkkel, civil-, ifjúsági és nőszervezetek képviselőivel, önkéntesekkel, 

véleményformálókkal, pedagógusokkal és más partnerszervezetek képviselőivel. 

 

Már csak a kültéri munkálatok vannak hátra a Márton Áron Kulturális 

Központnál 
2022. február 2. – szekelyhon.ro 

Már nem sok munka maradt hátra a csíkszeredai Márton Áron Kulturális Központ épületének 

teljes befejezéséig. Gyakorlatilag csak a külső térrendezést kell elvégezni, amelyhez tavasszal 

fog hozzá a kivitelező. Újdonság, hogy az épületben nemcsak tanároknak, hanem orvosok 

számára is biztosítanak majd lakásokat. 

 

Távfűtési számlák kifizetésére kapott pénzt Gyergyószentmiklós és 

Székelyudvarhely 
2022. február 2. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Gyergyószentmiklós, Arad, Brassó és Székelyudvarhely önkormányzata is részesül abban a 

támogatásban, amelynek kiutalásáról szerdán rendelkezett a fejlesztési minisztérium – 

tájékoztat hírlevelében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Mint írják, az 

összeget a megdrágult távfűtési számlák felének kifizetésére használhatják a helyi közösségek, 

a szaktárca összesen 12 önkormányzatnak utalt közel 19 millió lejt – jelentette be Cseke Attila 

miniszter. Arad önkormányzata 4,5 millió lejt, Brassó 133 ezer lejt, Gyergyószentmiklós 270 

ezer lejt, Székelyudvarhely 210 ezer lejes támogatást kapott. Mint ismeretes, 50 százalékos 

támogatásra jogosultak azok az önkormányzatok, ahol földgázzal működik a távfűtés.  

 

Csíkszentdomokos és Csíkszentkirály címerét is elfogadta a kormány 
2022. február 2. – szekelyhon.ro, Krónika 

Két Hargita megyei település címeréről döntött szerdai ülésén a kormány, az RMDSZ 

javaslatára hivatalosította Csíkszentdomokos és Csíkszentkirály címerét – jelentette be Cseke 

Attila fejlesztési és közigazgatási miniszterre hivatkozva az RMDSZ sajtóosztálya. Mint írják, 

Csíkszentdomokos címere zöld mezőben egy ezüst keresztet és három ezüst sziklást ábrázol, 

fölötte a székelyek jelképe: kék mezőben arany Nap és arany Hold. Csíkszentkirály címere a 

település nevét adó és a helyiek vallására emlékeztető ezüst kettős keresztet és koronát 

ábrázol. Fölötte kék mezőben arany Nap és ezüst Hold. 
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https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-az-online-kitoltesre-es-nemzetisegunk-vallalasara-buzditanak
https://szekelyhon.ro/aktualis/mar-csak-a-kulteri-munkalatok-vannak-hatra-a-marton-aron-kulturalis-kozpontnal
https://szekelyhon.ro/aktualis/mar-csak-a-kulteri-munkalatok-vannak-hatra-a-marton-aron-kulturalis-kozpontnal
https://szekelyhon.ro/aktualis/tavfutesi-szamlak-kifizetesere-kapott-penzt-gyergyoszentmiklos-es-szekelyudvarhely
https://szekelyhon.ro/aktualis/tavfutesi-szamlak-kifizetesere-kapott-penzt-gyergyoszentmiklos-es-szekelyudvarhely
https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszentdomokos-es-csikszentkiraly-cimeret-is-elfogadta-a-kormany
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Felújították a révi református templomot 
2022. február 2. – Bihari Napló 

Papp Csaba révi parókus lelkésszel és a hatszáz lelkes révi református gyülekezet 

gondnokával, Bucsai Sándorral beszélgetett a Bihari Napló. A lelkész és a gyülekezet 

gondnoka elmondták, hogy a mostani felújítást pályázatokkal (Bihar Megyei Tanács, Román 

Vallásügyi Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap) és a gyülekezeti tagok hozzájárulásával 

sikerült megvalósítani. A pályázatukat továbbították a Román Kulturális Minisztériumnak, 

ahol az kedvező elbírálásban részesült és múlt év végén megérkezett a 100.000 lej támogatás. 

 

Háromszéken az idén is megszervezik a #nemluxustáska-kampányt 
2022. február 2. – transindex.ro 

Az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete idén is meghirdeti a Nem 

luxustáska adománygyűjtési kampányát. Az alapvető tisztálkodási és szépségápolási cikkeket 

tartalmazó csomagokat február 25-ig várják az RMDSZ négy városi irodájában. Az RMDSZ 

Nőszervezete a programot a Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom (NEEEM) részeként 

indította el évekkel ezelőtt. 2019-ben Háromszéken is nagy népszerűségnek örvendett a 

kampány, közel 150 rászoruló vagy bántalmazott nőnek sikerült ezáltal örömet szerezni. A 

csomagokat idén is a Kovászna megyei anyás központok valamelyikében menedéket talált 

nőkhöz, valamint a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat programjaiban részt vevő 

hajléktalan, nagycsaládos, gyerekeiket egyedül nevelő nőkhöz juttatják el.  

 

Júniusig Aradnak nem lesz közvetlen vasúti összeköttetése Budapesttel 
2022. február 2. – Nyugati Jelen 

A CFR Vasúti társaság bejelentette, hogy február 2-ától június 17-éig járatai nem közlekednek 

az Arad–Budapest vasúti szakaszon, mivel Magyarországon a Békéscsaba–Lőkösháza vasúti 

szakaszon infrastrukturális munkálatokat végeznek. A Magyar Államvasutak (MÁV) kérésére 

a CFR az említett időszakban átirányítja egyes járatait, így az IR346-os Bukarest–Lőkösháza 

járat IR12346-os járatként Biharpüspökin keresztül fog közlekedni a bukaresti északi 

állomásról (14 órakor indul) Biharkeresztesre. Ugyanakkor az IR347-es járat, amely 

Lőkösháza és Bukarest között közlekedik IR12347-es járatként szintén Biharpüspökin 

keresztül fog közlekedni ideiglenesen a Biharkeszegről induló és Bukarest északi 

pályaudvarára érkező (17.13 órakor) járataként. 

 

A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Program 2022-es évre szóló 

pályázati felhívása 
2022. február 2. – Nyugati Jelen 

A Rákóczi Szövetség és az RMDSZ Arad Megyei Szervezete együttműködésének köszönhetően 

2022-ben is egész Arad megyére kiterjed az iskolaválasztási ösztöndíj program. A Rákóczi 

Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Programja keretében 10 000 Ft egyszeri ösztöndíjat 

adományoz mindazon Arad megyei családoknak, akik gyermekeiket a magyar iskola nulladik 
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https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/02/felujitottak-a-revi-reformatus-templomot
https://eletmod.transindex.ro/?hir=25719&haromszeken_az_iden_is_megszervezik_a_nemluxustaskakampanyt
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/juniusig_aradnak_nem_lesz_kozvetlen_vasuti_osszekottetese_budapesttel.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_rakoczi_szovetseg_magyar_iskolavalasztasi_program_2022_es_evre_szolo_palyazati_felhivasa.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_rakoczi_szovetseg_magyar_iskolavalasztasi_program_2022_es_evre_szolo_palyazati_felhivasa.php
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(előkészítő) osztályába íratják. A családok kérelmüket egy erre a célra készített ösztöndíj-

igénylőlap kitöltésével és pályázatuk online beküldésével adhatják le. 

 

Nem mindenki elégedett az elköltöztetett kolozsvári buszmegálló új helyével 
2022. február 2. – maszol.ro, transindex.ro 

Bár korábban is bántott egyeseket, hogy a kolozsvári Magyar utcai Sora-buszmegálló mögött 

alig látható Dávid Ferenc unitárius egyházalapító szobra, csak 2021 decemberében, miután a 

közösségi médiában is többen hangot adtak nemtetszésüknek, döntöttek a megálló 

áthelyezése mellett. A megállót ekkor 25 méterrel arrébb, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum 

elé költöztették, ám ezt a megoldást az iskola tanári kara és a szülők kifogásolták, hiszen így 

az amúgy is szűk járdán még kevesebb helyük lett a gyerekeikre várakozóknak, ráadásul a zaj 

is beszűrődött az iskolába. Rácz Béla Gergely, a kolozsvári képviselőtestület RMDSZ-

frakciójának vezetője elmondta: a megállót most néhány méterrel ismét arrébb költöztetik, az 

iskola sarkára, ám még ezzel a megoldással sincsenek megelégedve. 

 

Akadályok a kisvasút menti biciklisáv előtt, de nem mondanak le róla 
2022. február 2. – szekelyhon.ro 

Még mindig nem tűzte napirendre az alkotmánybíróság annak a törvénynek a tárgyalását, 

amely a Maros megyei önkormányzatnak adná a keskeny nyomtávú vasúti területet. Az 

alkotmánybíróság döntésére azért van szükség, mert a tulajdonjogot átruházó törvényt ugyan 

elfogadta a parlament, az államelnök azonban alkotmányellenesnek minősítette. 

 

Népszámlálás román módra – Ki a magyar, ki a székely? 
2022. február 3. – Veczán Zoltán – Mandiner 

Márciusban tizenegy év után újra megszámláltatik Románia lakossága; a jelek szerint ezúttal 

is sikerült román módra trükközni a kérdőívvel és magyar módra egymásnak esni. A nagy 

kérdés: legyen-e a magyaron belül megjelölhető székely identitás a népszámlálásban? Furcsa 

táblázat keringett az utóbbi hetekben a romániai magyar közösségek csoportjaiban, s olykor a 

sajtó ingerküszöbét is el-elérte. A táblázat valamiféleképpen a román népszavazás 

nemzetiségi önbevallásos részéhez kapcsolódott, fő- és alcsoportokat különböztetve meg. Így 

volt például a románon belül sima román, aromán, macedoromán, isztroromán és még 

három másik, a cigányon belül tizennégy verzió, a németen belül a sima németen kívül hat 

másik, és így tovább. Egyedül a „maghiar”, azaz a magyar árválkodott alkategóriák nélkül. 

Erre rátett egy lapáttal, hogy a legerősebb magyar párt, az RMDSZ részéről Kelemen Hunor – 

aki nem mellesleg miniszterelnök-helyettes is a bukaresti kabinetben – egy 

sajtóbeszélgetésen azt találta mondani, hogy fontos a regionális identitás, de nem lesznek 

alkategóriák, így bár ő is székely, egyszerűen magyarnak fogja magát vallani, és tegyen 

mindenki más is így. Tizenegy éve, amikor külön csoportokként kezelték őket, 1665-en 

székelynek, 1133-an „ungurnak” vallották magukat, de ennek ebben a formában semmi 

értelme – sugallta. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2022. február 3-i számában.) 
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https://maszol.ro/belfold/Nem-mindenki-elegedett-az-elkoltoztetett-kolozsvari-buszmegallo-uj-helyevel
https://szekelyhon.ro/aktualis/akadalyok-a-kisvasut-menti-biciklisav-elott-de-nem-mondanak-le-rola
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Megalakult a Szövetség helyi szervezete Füleken 
2022. február 2. – ma7.sk  

Füleken is megalakult a Szövetség párt helyi alapszervezete. Elnökéül a három platform 

(MKP, Híd, Összefogás) közös javaslata alapján Agócs Attilát választották. Az ülésen összesen 

35 fő vett részt a három pártból. Mindhárom platform beszámolt a létrejöttéről, az előzetes 

tárgyalások menetéről. Agócs Attila elmondta, a Hídnak 20 aktív tagja van a városban. 

Szerinte a legfontosabb cél az, hogy közösen fejlesszék Füleket. Hozzátette: a megyegyűlésben 

is létrejött a közös frakció, amit hét képviselő alkot.  Bálint Dániel az Összefogás 

tevékenységéről beszélt. Kiemelte: bíznak a közös munkában. Laboda Róbert, az MKP helyi 

elnöke beszédében hangsúlyozta: az egyeztető tárgyalásokon született megegyezés szerint a 

helyi elnökségben 3:2:1-es arányban lesz jelen az MKP-Híd-Összefogás. A helyi elnök a Híd, a 

járási elnök pedig az MKP színeiből kerül ki. 

 

Simon Attila: Botrányos, hogy a szlovák állam bíróságai ma is hivatkoznak a 

Beneš-dekrétumokra 
2022. február 2. – Új Szó  

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2020-ban elmarasztalta Szlovákiát egy, Beneš-

dekrétumokat érintő ügyben, mely során az Állami Erdőgazdaság a dekrétumokra hivatkozva 

akarja elkobozni Bosits Miklós magánszemély tulajdonában lévő erdőt, amelyet apjától 

örökölt. A D4-es autópálya alatti telkek ügyében szintén több eljárás van folyamatban, a 

Szlovák Földalap ugyanis a dekrétumokra hivatkozva akarja bevégezni az érintett telkek 

elkobzását. Simon Attila történészt, a Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetőjét a dekrétumok 

történelmi hátteréről, a múltbeli sérelmek feldolgozásáról, illetve a beneši törvények 

rendezésének lehetőségéről kérdeztük. 

 

A magyar állam jóvoltából szépül a szetei templom 
2022. február 2. – ma7.sk  

A lévai járási Szetén a Szent László király tiszteletére emelt templom külső részének felújítása 

már 2020-ban elkezdődött, a renoválás leglátványosabb szakasza 2021 második felében 

zajlott, s a felújítási munkálatok még mindig tartanak. A legnagyobb mértékű anyagi 

támogatás mégis az anyaországból érkezett: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül a 

magyar állam valamivel több mint 40 ezer eurót szánt a célra. A legfőbb munkálatok ugyan 

már befejeződtek, de a kivitelezők hosszan tartó betegsége okán még nem jelenthető ki, hogy 

véglegesen is befejeződött volna a templom felújítása” – tudtuk meg Miloš Kačánitól, a 

renoválás koordinátorától, aki a Honti Lapokban megjelent írásában így fogalmazott: „Az 

anyagilag támogatott projekt célja a templomkülső egységes felújítása, részeinek 

helyreállítása az eredeti vagy legalábbis az azt legjobban megközelítő állapotra, mégpedig a 

legautentikusabb forma elérésére törekedve.” 
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https://ma7.sk/tajaink/megalakult-a-szovetseg-helyi-szervezete-fuleken
https://ujszo.com/kozelet/simon-attila-botranyos-hogy-a-szlovak-allam-birosagai-ma-is-hivatkoznak-a-benes
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Sólymos László: Szükség van belső iránytűre 
2022. február 2. – bumm.sk  

A Szövetség közösen elfogadott alapelvei belső iránytűként szolgálnak, amiket mindenkinek 

szem előtt kell tartania – írja közösségi oldalán Sólymos László, a Szövetség Országos 

Tanácsának elnöke. „A hárompárti tárgyalásokon pontosan megfogalmaztuk azokat az 

alapelveket, amelyek mentén a Szövetség politizál. Ezek az elvek számomra és a HÍD 

platformja számára nem pontokba szedett hangzatos mondatok, amelyek azért készültek, 

hogy nyomtatott formában kiosszuk őket az első kongresszus küldötteinek, hogy aztán a 

kukában végezzék. Ezek a dokumentumok a választóinknak és a politikai partnereinknek is 

eligazítást adnak arról, kik vagyunk és merre megyünk." – írta Sólymos.  

 

Elhunyt Tarics Lőrincz Margit színművész 
2022. február 2. – felvidek.ma  

Nyolcvankilencedik életévében elhunyt Tarics Lőrincz Margit színművész, a Magyar Területi 

Színház alapító tagja. „Fájó szívvel tudatjuk, hogy Tarics Lőrincz Margit színművésznő, a 

Magyar Területi Színház alapító tagja, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja, a felvidéki 

kültéri Színészmúzeum megalkotója, életének 89. évében visszaadta lelkét a Teremtőnek” – 

olvasható fia, Tarics Péter szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében. Tarics Lőrincz 

Marhit alkotói pályáját számos díjjal tüntették ki. Az elhunyt színművésznő többek között a 

Komáromi Jókai Színház örökös tagja, a Literárny fond életműdíjasa, a Szlovák Köztársaság 

ezüstplakettjének tulajdonosa, Pro Cultura Hungarica díj kitüntetettje volt. 

 

Cél: a felvidéki magyar közösségek anyanyelven történő tájékoztatása 
2022. február 2. – felvidek.ma  

A csallóközcsütörtöki székhelyű Pro Civis társulás immár huzamosabb ideje tevékenyen részt 

vállal a felvidéki magyar közösség anyanyelvű tájékoztatásában. 

Fontos, sokszor akár életünk biztonsága szempontjából nélkülözhetetlen alapinformációkat 

fordítanak le anyanyelvünkre. A koronavírus-járvány kitörését követően fokozatosan 

fordították magyar nyelve az alapvető tájékoztatást szolgáló egyes anyagokat, ezzel is 

támogatva a magyar anyanyelvű tájékoztatást a Felvidéken. 

 

Megint módosítanák a KKA-törvényt 
2022. február 2. – Új Szó  

A kormány szerdán elfogadta azt a Kisebbségi Kulturális Alapról (KKA) szóló törvény azon 

módosítását, amely értelmében az intézmény éves keretösszegét 200 ezer euróval növelnék 

meg. Az alap így a jövőben összesen évente 8,2 millió euróval rendelkezne, ennek az 

összegnek az eddigi öt helyett hat százalékát, az az 492 000 eurót költhet a működésére. A 

módosítás értelmében a működési költségekre fordítható összeg a korábbi évekhez képest 92 

ezer euróval növekedne. A 200 ezer euró fennmaradó részét az egyes kisebbségek számára a 

vonatkozó törvényben meghatározott százalékok szerint kellene rendelkezésre bocsátani, így 

a működési költségek nagyobb aránya miatt az egyes nemzetiségek által megpályázható keret 
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lényegében nem változna. A magyar nemzetiséghez például az 53 százalékos, a romához pedig 

a 22,4 százalékos értéket rendelték. A többi 11 nemzetiséghez és a kultúrközi párbeszédre 

szánt forrásokhoz jóval kisebb százalékot rendel a KKA-ról szóló jogszabály.  

 

Vetter János csütörtökön kapja meg az újabb igazgatói kinevezését igazoló 

dekrétumot 
2022. február 2. – ma7.sk  

Az évfolyamonként öt, azaz négy magyar és egy szlovák tannyelvű osztállyal, illetve közel 500 

diákkal és 104 alkalmazottal rendelkező, komáromi Gépipari és Elektrotechnikai 

Szakközépiskola élén az ötödik igazgatói ciklusát kezdheti meg Vetter János, aki egyedüliként 

jelentkezett e posztra. Miután az iskolatanács meghallgatta, Milan Belica megyeelnöknek 

kinevezésre javasolta Vetter Jánost. A nyitrai felettesek a vonatkozó hivatalos dekrétumot 

február 3-án az iskolában adják majd át a régi-új direktornak. Az újabb sikeréhez a 

szerkesztőségünk és az olvasóink nevében is gratulálunk a gépészmérnöki végzettségű 

szaktanárnak-intézményvezetőnek, akinek pár kérdést tettünk fel. 

 

A véres gyertyaszentelő áldozataira emlékeztek Zentán 
2022. február 2. – Pannon RTV 

Az 1849 februárjában lezajló eseményeknek mintegy 2800 áldozata volt. Ma szentmisét és 

koszorúzást tartottak. Az 1849-es végzetes zentai eseményeket az elmondások szerint az 

robbantotta ki, hogy 1848 augusztusában halálra ítélték, majd kivégezték Arsenije Baderlica 

zentai ügyvédet, földbirtokost, amiért kémkedett a szerbeknek és anyagilag is támogatta őket. 

A délről érkező szerb haderők 1849. február elsején elérték Zenta határát. A település 

elfoglalása után 48 órás szabad rablást engedélyeztek katonáiknak a szerb csapatok vezetői. 

Végül két hétig folytatták az erőszakos cselekményeket Zentán. Az eseményeknek mintegy 

2800 áldozata volt. 

 

Szabadkán is megalakulhat a Nemzetiségi Viszonyok Tanácsa 
2022. február 2. – Magyar Szó 

A szabadkai városi képviselő-testület ma tartja meg idei második, sorrendben 19. rendes 

ülését, amelynek keretén belül tíz napirendi ponttal kapcsolatban fejthetik ki véleményüket a 

képviselők. A napirendi pontok közül kiemelkedik a nemzetek közötti viszonnyal foglalkozó 

tanács megalapítását lehetővé tevő pont. A képviselő-testület mai ülésének apropóján tegnap 

dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke sajtótájékoztatót tartott, 

amelyen ismertette a főbb napirendi pontokat. „Az ülésen megteremtjük a jogalapját annak, 

hogy 15 év után Szabadkán újra létrejöjjön a Nemzetiségi Viszonyok Tanácsa. Ez egy olyan 

testület, amelynek megalapítása kötelező a többnemzetiségű önkormányzatokban, ennek 

ellenére az elmúlt másfél évtizedben itt Szabadkán erre nem került sor, ami az önkormányzat 
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bizonyos hatáskörei gyakorlásának ellehetetlenítését, illetve lassítását okozta.” – jelentette ki 

Pásztor Bálint.  

 
„Szól a fülemüle!” – VIII. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutató 
2022. február 2. – Kárpátalja 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyolcadik alkalommal hirdet népzenei és néptánc-

tehetségkutatót Szól a fülemüle! címmel Kárpátalján. A tehetségkutatóra a 7 és 16 év közötti 

kárpátaljai tanintézményekben tanuló, hagyományápoló hangszeres szólisták, 

hangszeregyüttesek, szólótáncosok és néptáncegyüttesek jelentkezését várjuk legkésőbb 

2022. árpilis 11-ig. 

 

Közösségépítő téli tábor a cserkészet szellemében 
2022. február 2. – karpat.in.ua 

Közel harminc fiatal részvételével, a Beregszásztól néhány kilométerre található Bereg Camp 

épületében tartotta meg téli táborát a csapi 3. Sz. Gróf Széchenyi István Cserkészcsapat. Az 

anyaországi támogatással megvalósuló háromnapos program célja a közösségformálás, 

valamint a cserkész szellem népszerűsítése volt. Csapon több év kihagyás után 2011-ben 

indult újra a cserkészmozgalom. 

 

Tangazdaság Bánután, agrárpromóciós központ Lendván 
2022. február 2. – Népújság 

A magyar határmenti övezetbe 2022 és 2024 között 8 millió euró érkezik a terület 

mezőgazdasági termelőinek támogatására, képzésére és termékeik népszerűsítésére, azaz a 

tangazdaság és kísérőtevékenységei létrehozására. Az MMÖNK eddigi legfontosabb 

projektjének dokumentumait – melyek megalapozták a szerződéskötést a mezőgazdasági 

minisztériummal – január 27-én fogadta el a tanács. A közösség gazdasági alapjának 

serkentési programjában a mezőgazdasági tevékenység beindítását 2021-ben tervezték, a 

program négy évre szólt (2021–2024), de a projektek késése, a dokumentáció módosítása 

miatt idén kezdődik a megvalósítása. 

 

Díjátadó és jubileum 
2022. február 2. – Népújság 

Egy év után ismét nézők előtt lehetett megtartani Lendván az Év sportolója ünnepélyes 

díjátadót, melyen a Lendvai Sportszövetség 60. jubileuma kapcsán is elhangzottak méltató 

beszédek, köszöntők. A járvánnyal sújtott, a sportban is súlyos fennakadásokat hozó 2021-es 

évben a nőknél Bedič Nika tollaslabdázó, a férfiaknál Horvat Kristijan íjász lett az év 
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sportolója, míg a csapatok közül a Nafta U17-es gárdája érdemelte ki a címet. Mások mellett 

szövetségi emlékplakettet kapott lapunk munkatársa, Horvat Meštrovič Ferenc is. 

 

A radamosi központ az MNMI-hez kerül 
2022. február 2. – Népújság 

Mint már tudósítottunk róla, a szlovén kormány a magyar nemzeti közösség fejlesztési 

programjainak támogatása keretében tavaly 100 ezer eurót hagyott jóvá kézműves 

tevékenységre és további 150 ezer eurót a radamosi korai fejlesztő központra. Az MMÖNK 

Tanácsának decemberi ülésén már felmerült a kérdés, hogy a programbővítések kapcsán 

célszerű-e egy új intézet alapítása vagy inkább a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

(MNMI) bővítése indokolt? Most megszületett a döntés: a korai fejlesztő központ és a 

kézművesség fejlesztése (kézműves iskola az idriai csipkekészítés oktatásának példájára) 

szervezetileg az MNMI-hez kerül. A döntés mögött van nagymértékben a szaktárca kikötése, 

hogy a támogatási összegeket csak közintézet szervezeti formájú szervezetnek tudja 

folyósítani.   

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 2. – Kossuth Rádió 

 

Szerbiában április 3-án tartják az elnök, az előrehozott parlamenti és az önkormányzati 

választásokat. A kampány kezdetét megelőzően azonban még módosítják a választási 

törvényeket. Milyen módosításokról van szó és ez hogyan érinti a kisebbségi pártokat? A 

kérdést Kovács Elvirának, a szerb parlament VMSZ-es alelnökének tettük fel. 

 

Nem kompetens személyek szakmailag megalapozatlan döntései ellen tiltakoznak az 

önkormányzatok ma Pozsonyban, a kormányhivatal épülete előtt. További kifogásuk, hogy a 

kormány újabb és újabb terheket ró az önkormányzatokra, de nem rendel melléjük 

forrásokat. A tiltakozók között találtuk Nemeshodos polgármesterét, Balódi Lászlót.  

 

A jogszabályok kidolgozása, módosítása során fontos szempontot jelentenek a polgárok, az 

önkormányzati vezetők és a szakmai szervezetek észrevételei, javaslatai is. Ezt már Kolcsár 

Károly Maros megyei parlamenti képviselő mondta sajtótájékoztatóján, ahol beszámolt a 

múlt évi munkájáról.  
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Kijevben járt Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért 

felelős biztosa, hogy az ukrán kormány képviselői mellett a nemzetiségi kisebbségek 

képviselőivel is találkozzon. Az eseményre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség is meghívást kapott.  

 

A Szabadság-szobor Egyesület kezdeményezésére megalakult Aradon a helyi értéktár 

bizottság. A helytörténészekből, építészekből, kultúra-szervezőkből álló testület további 

önkéntesek jelentkezését várja, akikkel az aradi magyar épített, természeti és szellemi örökség 

egyfajta kataszterét szeretnék elkészíteni. A helyi értéktárba minden bekerül, ami fontos az 

aradi magyarságnak. Küldenek majd javaslatokat az erdélyi értéktárba, sőt a nemzeti 

értéktárba is az arra méltó értékek közül. A fő cél az aradi magyar örökség köztudatban 

tartása, a fiatalabb nemzedékkel való megismertetése – mondja a kezdeményező, Király 

András, a Szabadság-szobor Egyesület elnöke. 

 

Harminckilencedik alkalommal is fölment a függöny a magyarittabéi Deák Ferenc 

Kultúrotthon színpadán, és hagyományokhoz híven felcsendült a Káka tövén költ a ruca című 

népdal - ezennel megnyitották az Ittabéi Téli Találkozók rendezvénysorozatot. 


