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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: erősíti egy közösség identitását, ha erősödnek a gazdasági szereplői 

közti kapcsolatok 
2022. február 3. – MTI, Híradó, Demokrata, PestiSrácok, ma7.sk, felvidek.ma, Körkép, 

Vajdaság Ma, Kárpátalja  

Egy közösségen belül a gazdasági élet szereplői közti kapcsolatok szorosabbra fűzése ezeknek 

a közösségeknek az identitását is erősíti - jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Komáromszentpéteren, ahol a 

Felvidéki Mentorprogram záróeseményén mondott köszöntőt csütörtökön. A Felvidéken a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Design Terminal és a Szlovákiai 

Magyar Vállalkozók Szövetsége együttműködésével megvalósult mentorprogram kiemelt 

feladata az volt, hogy tapasztalt nagyvállalkozók mentorrá képzése révén vállalkozókat segítő 

szakmai környezetet alakítson ki ebben a külhoni magyar régióban is, illetve, hogy fejlessze és 

bővítse a programban részt vevő vállalkozók kapcsolati és tapasztalati tőkéjét.     Az 

államtitkár a köszöntőjében rámutatott: céljuk a programmal az, hogy a gazdasági élet 

szereplői között olyan szoros kapcsolat jöjjön létre, amely túlmutat az üzleti kapcsolaton, 

olyan, hogy az adott régión belül élő magyar vállalkozók számoljanak egymással és 

támogassák egymást. „Ez nemzetpolitikai célokat is szolgál, úgy, hogy a vállalkozóknak és a 

közösségeknek az identitását is megerősíti" - világított rá Potápi Árpád János. 

 

Beiskolázási kampányt indított az RMDSZ 
2022. február 3. – MTI, Híradó, Demokrata, Erdély Ma, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Vajdaság Ma 

A romániai magyar nyelvű oktatás választását népszerűsítő beiskolázási kampányt indított 

csütörtökön a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). A Minden magyar gyermek 

számít című kampányról Magyari Tivadar, a szövetség oktatásért felelős ügyvezető alelnöke 

és Szabó Ödön oktatási szakpolitikus, a román képviselőház oktatási bizottságának alelnöke 

beszélt csütörtökön egy kolozsvári sajtótájékoztatón. Magyari Tivadar elmondta: a kampány 

azokat a családokat próbálja megszólítani, amelyekben 6-7 éves iskolakezdő gyermek van. 

Megjegyezte: tapasztalatuk szerint a családok 14-16 százalékát kell meggyőzni arról, hogy 

érdemes magyar iskolába íratniuk a gyermeküket. Az érvek között említette, hogy 

anyanyelven könnyebb tanulni, hogy csak így teljesedik ki a nyelvtudás a hagyományokhoz, a 

kultúrához való kötődéssel, és azt is megjegyezte, hogy magyarul tanulni ma már nem 

hátrány Romániában. Az Iskola Alapítvány magyar állami támogatással 2500 kisiskolásnak 

biztosít ingyenes étkezést és iskola utáni pedagógusi felügyeletet. Hozzátette: ez a szám nem 

magas ahhoz viszonyítva, hogy 51 ezer elemi iskolás tanul magyarul Romániában, de mégis 

nagyon fontos, mert egyes helyeken ez teszi vonzóvá a magyar iskolát. kijelenthető, hogy a 

magyar tannyelvű iskolákban az országos átlagnál jobbak a körülmények. 
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Tiltakozást váltott ki, politikai vitát szít a váradi magyar tanítóképzés 

átszervezése  
2022. február 3. – Krónika 

Ellenkezést szült, politikai vitát szít a nagyváradi magyar nyelvű tanítóképzés átszervezése, 

mely szerint a Iosif Vulcan Főgimnázium (korábbi nevén pedagógiai líceum) magyar 

tagozatát beolvasztanák az Ady Endre-gimnáziumba. Kleszken Éva aligazgató, a tanítóképző 

magyar tagozatának vezetője a Krónikának elmondta: a változtatást a szülők, a diákok és 

pedagógusok is ellenzik. Miközben az Erdélyi Magyar Néppárt a váradi magyar tanítóképzés 

megszüntetésétől tart az átszervezés kapcsán, Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő szerint 

„stratégiai és közösségi kérdésről van szó”, és a tanítóképzés valójában „hazatér” az alma 

materbe, amelyben 200 évig működött. 

 

Petőfi Sándor-szobrot állítanak Sepsiszentgyörgyön 
2022. február 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Petőfi-teret létesítenek Sepsiszentgyörgyön Petőfi Sándor egész alakos szobrával, jelentette 

be csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád polgármester. Az elöljáró elmondta, hogy az 

1918. December 1. utcában, a villanyrendőr közelében az Arany János szoborral szembeni 

teret rendezik, és ott Petőfi Sándor egész alakos szobrát helyezik el. Közismert Petőfi Sándor 

és Arany János barátsága, így a két költő szobra Sepsiszentgyörgyön is egymás közelében lesz. 

 

A népszámlálás elkezdődött, a lakosságnak a hatóságok általi tájékoztatása még 

nem 
2022. február 3. – maszol.ro 

Február 1-én elkezdődött a nép- és lakásszámlálás, a lakosság tájékoztatását célzó kampány 

azonban még várat magára. A helyzet oka tipikusan romániai: még nem sikerült leszerződni 

valamely céggel a reklámkampány lebonyolítására, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

Ez különösen annak a fényében abszurd, hogy a népszámlálást tavaly kellett volna 

lebonyolítani. A közbeszerzési eljárás kiírási feltételei között szerepel, hogy a lakosság 

tájékoztatását „körülbelül” 2 hónappal az akció második, önkitöltős szakaszának a kezdete 

előtt kell elindítani. A második szakasz március 14. és május 15. között zajlik majd, tehát ha 

eltekintünk a „körülbelül”-től, akkor a lakossági tájékoztatás máris késésben van. 

 

Megszámláltatásunk néhány dilemmája – beszélgetés Balázs Lajos 

néprajzkutatóval 
2022. február 3. – maszol.ro 

A választás az emberiség legősibb dilemmája. Ennek sok-sok változatát, esetét nyújtja a 

népköltészet. A választó alany retorikai kérdése: „Két út áll előttem, melyiken induljak?” 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tiltakozast-valtott-ki-politikai-vitat-szit-a-varadi-magyar-tanitokepzes-atszervezese-n
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Megnyugtató választ nem kap a kérdező, így hát marad a „soha meg nem nyugvó szívével”. 

Olyan mesénk is van, hogy az útnak eredő hősünket, aki egy bizonyos faluba akar eljutni, 

figyelmeztetik, hogy útelágazáshoz fog elérni, útjelző táblák irányítják, csakhogy az egyik 

arról híres, hogy amit mond, állít, annak éppen az ellenkezője igaz. A táblák nem jelzik, hogy 

melyik az igazmondó és melyik a hazudozó falu – magyarázta a Maszol megkeresésére Balázs 

Lajos néprajzkutató. 

 

Csoma Botond: alaptalan a vád, hogy az RDMSZ a Fidesz erdélyi szócsöve 
2022. február 3. – maszol.ro 

Felületesnek és minden alapot nélkülözőnek tartja Csoma Botond, az RMDSZ parlamenti 

képviselője, alsóházi frakcióvezetője azt az állásfoglalást, amelyben erdélyi értelmiségiek egy 

csoportja az erdélyi magyar politikai pluralizmus megszüntetésével, a magyar kormány és a 

nagyobbik kormánypárt, a Fidesz politikájának meghonosításával vádolja az RMDSZ-t. A 

Francia Közszolgálati Rádió (RFI) román nyelvű műsorának nyilatkozva a kolozsvári 

politikus kifejtette: az RMDSZ mindig is jó kapcsolatot ápolt a magyarországi 

kormánypártokkal, a jó viszonyban politikailag és a nemzeti közösség érdekeinek 

szempontjából is érdekelt, ezt teljesen „normális dolognak” tartotta. 

 

Miklós Zoltán javára lépett vissza Imre Gábor 
2022. február 3. – szekelyhon.ro 

Meglepő bejelentést tett csütörtöki sajtótájékoztatóján Imre Gábor, aki közölte, hogy 

visszalép az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségére benyújtott jelölésétől, 

helyette pedig partnerként, az eseményen szintén jelenlévő Miklós Zoltán elnökjelöltet 

támogatja. Hamarosan egy másik pályázóval is tárgyalni fognak, mert azt szeretnék, ha két 

jelölt maradna versenyben. 

 

Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen  
2022. február 3. – szekelyhon.ro 

Orbán Balázsra emlékeztek csütörtökön, születésének 193. évfordulóján Székelyudvarhelyen. 

Délben a város főterén álló szobránál koszorúztak, majd a szejkefürdői sírhelynél folytatódott 

a megemlékezés. Az idei Orbán Balázs-megemlékezésen beszédet mondott Gálfi Árpád, 

Székelyudvarhely polgármestere, Bálint Domokos, az Orbán Balázs Alapítvány elnöke, 

valamint Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója, aki szerint Orbán Balázs 

életpályája azért is példamutató, mert bár saját bevallása szerint nem teljesen székely 

származású, munkásságával sikerült elérnie a székelyek máig tartó megbecsülését. A 

résztvevők ezután az Orbán Balázs Látogatóközpontba vonultak át. 

 

A székely gazdálkodókról, a csángókról és a Sapientiáról is készül 

dokumentumfilm 
2022. február 3. – MTI, maszol.ro, Krónika 
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https://maszol.ro/belfold/Csoma-Botond-alaptalan-a-vad-hogy-az-RDMSZ-a-Fidesz-erdelyi-szocsove
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A Nemzeti Filmintézet Televíziós Döntőbizottsága januári ülésén négy dokumentumfilm és 

egy ismeretterjesztő film gyártására szavazott meg támogatást, az alkotók között több erdélyi 

is van.  A Csángóidő című dokumentumfilm Czencz József rendezésében készül 6,5 millió 

forint támogatással, és arra keresi a választ, hogy mennyi idejük van még a csángóknak 

magyarnak maradni. Fecső Zoltán Földhözragadt örökség címmel készülő 

dokumentumfilmjében az eltűnőfélben lévő székelyföldi hagyományos gazdálkodási-

formákat örökíti meg 8,6 millió forint támogatásból – emlékeztet a közlemény. A 

rendszerváltást követő évtizedek magyar nemzetpolitikájának egyik legjelentősebb 

megvalósítása, a Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem 20 éves történetét mutatja be 

Maksay Ágnes Akkor és most címmel készülő dokumentumfilmje 9,8 millió forint 

támogatással. Szabó Attila A Szent Anna-tó végnapjai című ismeretterjesztő filmjében a 

Nemzeti Filmintézet 7 millió forintos támogatásával mutatja be a székelyföldi halbiológusok 

munkáját, akiknek célja a tó eliszaposodásának megelőzése – áll az összegzésben. 

 

G4Media: Hazudott George Simion, amikor azt állította, hogy részt vett a 

madridi csúcson. Valójában kirúgták a találkozóról  
2022. február 3. – transindex.ro 

Fontos lépést tettek előre az együttműködés érdekében az európai konzervatív vezetők a 

madridi tanácskozás házigazdái szerint, mondta el Jorge Buxadé, a VOX politikusa , aki a 

G4Media számára tisztázta, hogy a román AUR párt nem volt a meghívottak között. George 

Simiont, az AUR társelnökét valójában kirúgták a hétvégi madridi konferenciáról, mert nem 

kapott meghívót az eseményre - nyilatkozta a konferenciát szervező spanyol VOX párt 

szóvivője a G4Media.ro-nak. A VOX képviselői „megdöbbentőnek" nevezték Simion 

viselkedését, akit hazugsággal vádoltak Twitter-bejegyzései miatt, amelyekben azt állította, 

hogy a PNTCD mellett ő is Romániát is képviseli a csúcstalálkozón.  

 

Megkezdődött a népszámlálási biztosok toborzása – a polgármesteri 

hivataloknál kell jelentkezni 
2022. február 3. – maszol.ro 

Új szakaszába lépett a népszámlálás előkészítése, már „élesbe fordult” a népszámlálási 

biztosok toborzása. A Népszámlálás.ro csapata ezért csütörtökön lezárja a honlapon 

működtetett számlálóbiztosi előregisztrációs felületet, és mostantól arra kér mindenkit, aki 

még nem jelentkezett, de szeretne számlálóbiztosként dolgozni a 2022. évi romániai 

népszámláláson, hogy ők már közvetlenül az adott település polgármesteri hivatalához 

forduljanak, mihamarabb. Fontos a települési listára, pótlistára felkerülni, mert ezekből a 

személyekből fogja majd a megyei statisztikai igazgatóság kiválasztani a ténylegesen 

szerződtetett munkatársakat. 
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Kelemen: Az ingázóknak ezentúl nem kell minden 24 órában kitöltenie a 

beutazási adatlapot  
2022. február 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök bejelentése szerint, a határ menti ingázóknak ezentúl nem 

kell minden 24 órában kitölteniük a beutazási adatlapot (PLF) az országba való belépéskor. A 

formanyomtatványt aktualizálni fogják, akkortól kezdődően egyszer kell kitölteni, és meg kell 

jelölni a kivételt képező kategóriát. „Az elmúlt időszakban többen kértek bennünket, hogy 

találjunk megoldást, hiszen az ingázó munkavállalóknak, kétkezi munkásoknak, sofőröknek, 

tanároknak, mérnököknek, orvosoknak, mind-mind az adatlap ellenőrzése miatt a 

határátlépés több időt vett igénybe, és voltak, akiket meg is bírságoltak azért, mert hiányzott 

az adatlapjuk. A csütörtöki kormányülésen az ő helyzetüket könnyítettük meg” – nyilatkozta 

Facebook-oldalán a szövetségi elnök.  

 

A legnagyobb székelyre emlékeztek Gyergyószentmiklóson, de nagyon kevesen 

voltak jelen 
2022. február 3. – szekelyhon.ro 

Orbán Balázs emléke előtt tisztelegtek a gyergyószentmiklósiak, a legnagyobb székely Virág 

negyedi parkban felállított szobránál csütörtökön. Az esemény kezdetén gyergyói népdalokat 

adtak elő a Vaskertes iskola negyedikesei, Elekes Csilla tanítónő vezetésével. Kis Portik Irén 

néprajzkutató, a megemlékezés szervezője így fogalmazott: ez méltóképpen igazolja, hogy a 

243 éve született Orbán Balázs munkássága nem volt hiábavaló, a legfiatalabb nemzedék 

továbbvivője népdalkincsünknek. Az Orbán Balázs szobornál (amely felállításának 10. 

évfordulója idén decemberben lesz) tartott megemlékezésen nagyon kevesen voltak jelen. Az 

esemény a magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult. 

 

Branislav Gröhling is megemlékezett az elhunyt Szigeti Lászlóról 
2022. február 3. – Új Szó,  ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Az oktatási minisztériumban a folyosón elhelyezett fénykép fog emlékeztetni az elhunyt 

Szigeti Lászlóra. A többi volt oktatási miniszter portréja között az övé is megtalálható – írta 

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter a közösségi hálón közzétett bejegyzésében 

csütörtökön. A tárcavezető őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak. „Az élete és a 

munkássága szorosan kötődött az iskolaügyhöz és a minisztériumhoz. Matematika- és 

földrajztanár volt, később iskolaigazgató. Az SZK Nemzeti Tanácsának képviselőjeként az 

oktatási bizottságba került, majd annak alelnöke lett” – sorolta Gröhling. Hozzátette: Szigeti 

Mikuláš Dzurinda mindkét kormánya idején oktatási államtitkárként tevékenykedett, 2006-

ban pedig ő vette át a leköszönő Martin Fronc oktatási miniszter helyét. 
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Egyperces néma csenddel emlékezett a parlament Szigeti Lászlóra és Ivan 

Hoptára 
2022. február 3. – Új Szó,  bumm.sk 

Egyperces néma csenddel emlékezett a parlament csütörtökön Szigeti László és Ivan Hopta 

volt parlamenti képviselőre. Szigeti László az MKP politikusaként parlamenti képviselő, 

oktatási államtitkár és 2006-ban néhány hónapig oktatási miniszter is volt. A tárca 

irányítását Martin Fronc lemondása után vette át. Ivan Hopta éveken keresztül homonnai 

városi képviselő, valamint Eperjes megyei képviselő volt, 2002 és 2006 között volt 

parlamenti képviselő. 

 

Berényi József: Nagy siker, hogy az európai országok vezetői közül Orbán Viktor 

tárgyalt először Putyinnal 
2022. február 3. – ma7.sk  

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal tárgyalt kedden 

Moszkvában. A tárgyalás sikeresen zárult, Oroszország továbbra is biztosítja és növeli a 

gázszállítást Magyarország irányába. A kétoldalú találkozón minden bizonnyal szó esett az 

orosz-ukrán konfliktusról is. A témával kapcsolatosan Berényi József egykori külügyi 

államtitkárt, Nagyszombat megye alispánját, az MKP-platform elnökét kérdeztük. Berényi 

József szerint Magyarország mindenképp sikerként könyvelheti el a találkozót, hiszen Orbán 

Viktornak sikerült elérni azt, hogy a következő években Magyarország részére biztosítva, sőt 

növelve lesz a gázszállítás, ez pedig a két ország közötti további gazdasági együttműködést is 

előre vetít. 

 

Zoboraljai magyar demográfiai lejtő 
2022. február 3. – Új Szó 

Látványosan olvadozik a magyar etnikum Zoboralján, néhány faluban már csak alig pár főt 

mutatott ki a 2021-es népszámlálás. A magyar „tömböt” jelentő településeken is negyedével, 

illetve ötödével csökkent a magyarok aránya a 2011-es adatokhoz képest. Ez azért is érdekes, 

mert ha ezt a két kategóriát egybevesszük, úgy valamivel több magyar él Zoboralján, mint 

amennyien 2021-ben magyar anyanyelvűnek vallották magukat (3798 fő). A 14 faluban – első 

helyen – egyébként 12 654 személy vallotta magát szlovák nemzetiségűnek, a magyarokhoz 

képest nem sokkal kevesebben, csupán 332-en éltek második opcióként a szlovák kötődés 

feltüntetésével. 
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https://ujszo.com/kozelet/egyperces-nema-csenddel-emlekezett-a-parlament-szigeti-laszlora-es-ivan-hoptara
https://ujszo.com/kozelet/egyperces-nema-csenddel-emlekezett-a-parlament-szigeti-laszlora-es-ivan-hoptara
https://ma7.sk/nagyvilag/berenyi-jozsef-nagy-siker-hogy-az-europai-orszagok-vezetoi-kozul-orban-viktor-targyalt
https://ma7.sk/nagyvilag/berenyi-jozsef-nagy-siker-hogy-az-europai-orszagok-vezetoi-kozul-orban-viktor-targyalt
https://ujszo.com/regio/zoboraljai-magyar-demografiai-lejto
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A családi értékek terjesztése a legfőbb céljuk 
2022. február 3. – Magyar Szó 

A Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete (Kincse) célkitűzései közé tartozik a nagycsaládos 

értékek és eszmék terjesztése. Programjaikat ennek tükrében szervezik, és igyekeznek minél 

több családot soraik között tudni. „Szerencsénk volt tavaly, mert amit terveztünk, azt meg is 

tudtuk valósítani. Több sikeres pályázatunk volt, és a programjainkat úgy ütemeztük át, hogy 

a lehető legkevésbé befolyásolja a vírushelyzet. Szükség volt egy kis átszervezésre, de amit 

megterveztünk tavaly, azt meg is valósítottuk.” - mondta el Kerepes Árpád, az egyesület 

elnöke, majd azzal folytatta, hogy több év stagnálás után a tagság újra növekedett. 

 

Véres gyertyaszentelő ünnepén 
2022. február 3. – Magyar Szó 

Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, szerda délelőtt ünnepi nagymisét tartottak a Jézus 

Szentséges Szíve katolikus templomban, ahol megemlékeztek az 1849. február eleji gyászos 

események áldozatairól, majd a Felsővárosi köztemetőben kegyeletteljes koszorúzást 

tartottak az elhunytak tiszteletére a Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, szerda délelőtt 

ünnepi nagymisét tartottak a Jézus Szentséges Szíve katolikus templomban, ahol 

megemlékeztek az 1849. február eleji gyászos események áldozatairól, majd a Felsővárosi 

köztemetőben kegyeletteljes koszorúzást tartottak az elhunytak tiszteletére a forradalom és 

szabadságharc emléksírhelyénél. A templomban ft. Bankó Nándor esperesplébános celebrálta 

a misét, valamint megemlékező beszédet mondott Czegledi Rudolf, Zenta község 

polgármestere.  

 
Nyílt nap a Rákóczi-főiskolán 
2022. február 3. – Kiszó 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nyílt napot tart 2022. február 4-én, 

pénteken 9 órától (közép-európai idő szerint) a Kossuth tér 6. szám alatti központi 

épületében. A munkaerőpiac követelményeihez igazodva a Rákóczi-főiskola 2022-ben 

bővített kínálattal várja a jelentkezőket. A továbbtanulni szándékozók és szüleik részletes 

tájékoztatást kaphatnak az idei felvételi eljárásról, betekintést nyerhetnek az intézmény 

életébe, továbbá találkozhatnak az egyes szakok oktatóival. 

 

Beregszászban tanácskozott a KMKSZ Választmánya 
2022. február 3. – Kárpátalja  

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) átriumában ülésezett január 

29-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Választmánya. A tanácskozáson 

megvitatták az aktuálpolitikai helyzetet, döntés született a KMKSZ közgyűléseinek 

menetrendjéről, valamint nyilatkozatot fogadtak el egy árnyékjelentés készítéséről. A 

fórumhoz online csatlakozott Brenzovics László KMKSZ-elnök, valamint Bocskor Andrea 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

  

https://www.magyarszo.rs/hu/4843/vajdasag_kishegyes/258899/A-csal%C3%A1di-%C3%A9rt%C3%A9kek-terjeszt%C3%A9se-a-legf%C5%91bb-c%C3%A9ljuk-kishegyes-nagycsal%C3%A1dosok.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4843/vajdasag_zenta/258941/V%C3%A9res-gyertyaszentel%C5%91-%C3%BCnnep%C3%A9n-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-zenta.htm
https://kiszo.net/2022/02/03/nyilt-nap-a-rakoczi-foiskolan-2/
https://karpataljalap.net/2022/01/30/beregszaszban-tanacskozott-kmksz-valasztmanya
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európai parlamenti képviselő is. Brenzovics László az ukrán aktuálpolitikai helyzetet 

ismertető beszámolójában kiemelte, meglehetősen nehéz és zavaros időket élünk, hiszen rég 

volt már olyan, amikor reális háborús veszély áll fenn. A háborús fenyegetettségnek Ukrajna 

számára rendkívül súlyos következményei vannak: a hrivnya árfolyama folyamatosan romlik, 

s ez a folyamat mára 5 milliárd dollár kárt okozott, az országból kivonják a tőkét, a gáz- és 

üzemanyagár a magasban van – mindezek az egyébként is nehéz helyzetben lévő Ukrajna 

számára katasztrofális gazdasági következményekkel járnak. „Ez erősíteni fogja az emigrációt, 

a munkanélküliséget, s az emberek életkörülményeinek romlásához fog vezetni” – mutatott 

rá a politikus. 

 

Telefonos ülést tartott a Kisebbségi Tanács 
2022. február 3. – Képes Újság 

Hétfőn tartotta soros ülését az országos Kisebbségi Tanács (KT). Napirenden többek között az 

idei évre vonatkozó tevékenységi program, valamint a pályázatokat elbíráló bizottság 

ügyrendje volt. A pályázatok elbírálása után várhatóan majd idén is áprilisban születnek meg 

a támogatásokkal kapcsolatos döntések. Az országos Kisebbségi Tanács elnöke, Aleksandar 

Tolnauer a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel telefonos ülést hívott össze. Jankovics 

Róbert, az országos Kisebbségi Tanács magyar tagja szerint a beérkezett pályázatok 

elbírálásánál az is szerepet játszik majd, hogy a 2021-es támogatást rendeltetésszerűen 

használták-e fel, erre a KT most is fokozott figyelmet fordít. 

 

Split: magyar kultúra napi filmvetítés és taneszközcsomagok a magyarul 

tanulóknak 
2022. február 3. – Képes Újság 

A HMDK Split-dalmát megyei egyesülete tagjainak legutóbbi összejövetelére a magyar 

kultúra napja alkalmából került sor. Tripolszki Anikó megyei magyar képviselő a tengerparti 

nagyváros egyik általános iskolájába magyar anyanyelvápoló órákra járó diákokat részesített 

támogatásban. A HMDK Split-dalmát megyei egyesületének tagjai nemzeti ünnepeinken, a 

jelesebb történelmi események évfordulóin rendszeresen tartanak megemlékezéseket. A 

magyar kultúra napja alkalmából is összegyűltek székhelyükön, ahol a Móricz Zsigmond 

regénye alapján készült Kivilágos kivirradtig című játékfilmet nézték meg. 

 

Vukovár: tartalmas beszámoló a megyei magyar önkormányzat ülésén 
2022. február 3. – Képes Újság 

Hétfőn tartotta soros ülését a Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat, 

ahol a beszámolók során összefoglalták az elmúlt időszakban folytatott tevékenységet. A 

járványhelyzet ellenére a Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat 

vezetősége a napirendi pontok elfogadása után egy igencsak tartalmas beszámolót tett le az 

asztalra. Jakumetović Rozália, a kisebbségi önkormányzat elnöke elmondta, továbbra is egyik 
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https://kepesujsag.com/telefonos-ulest-tartott-a-kisebbsegi-tanacs/
https://kepesujsag.com/split-magyar-kultura-napi-filmvetites-es-taneszkozcsomagok-a-magyarul-tanuloknak/
https://kepesujsag.com/split-magyar-kultura-napi-filmvetites-es-taneszkozcsomagok-a-magyarul-tanuloknak/
https://kepesujsag.com/vukovar-tartalmas-beszamolo-a-megyei-magyar-onkormanyzat-ulesen/
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kiemelt feladatuknak tartják a magyar oktatás támogatását a megye területén, ennek 

érdekében igyekeztek minden olyan tanintézményt és diákjait támogatni, amelyben magyar 

nyelvű oktatás, illetve magyar anyanyelvápolás folyik. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 3. – Kossuth Rádió 

 

Magyar, székely, csángó - sok kérdést vet fel a küszöbön álló romániai népszámlálás, sok a 

tennivaló, hogy mindenki megtalálja a saját identitásának megfelelő besorolást anélkül, hogy 

gyengítené  a magyar nemzeti közösséget.  A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége egyúttal 

felhívja a külföldön, így a Magyarországon élő csángómagyarok figyelmét, hogy vegyenek 

részt a népszámlálásban. 

 

A március 14-én kezdődő romániai népszámláláson magyar nyelvű kérdőív is lesz, az 

internethasználatban kevésbé jártasokat azonban ez így is megoldhatatlan feladat elé 

állíthatja. Hogy mégis minél többen kitölthessék a kérdőíveket, az RMDSZ Temes megyei 

szervezete ebben próbál segíteni. Szórványban azonban sokkal nehezebb összefogni a 

magyarok által kis számban lakott településeket, az önkéntes „népszámosok” toborzása is 

akadozva megy – mondta el Sipos Ilona, az RMDSZ Temes megyei szervezetének ügyvezető 

elnöke. 

 

Sérülhet a demokrácia, sérülhet a szubszidiaritás elve, ha a szlovák parlament elfogadja az új 

építésügyi törvényt, fogalmazták meg aggályaikat a Szövetség párt képviselői. Az uniós 

csatlakozás idején elfogadott alapelv, hogy minden ügyben ott kell meghozni a döntéseket, 

ahol az érintettek élnek, ezzel a törvénnyel mellékvágányra kerülne, mert az építési eljárásból 

lényegében kizárná a településeket. Az elmúlt időszakban sok felvidéki magyar város és falu 

sikeresen akadályozta meg, hogy határában szemétégetőt vagy külföldi agrárvállalkozók 

sertésfarmot létesítsenek. Most ez a lehetőség is megkérdőjeleződik, figyelmeztet Mózes 

Szabolcs, a Szövetség alelnöke. 

 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-02-03_18-01-00&enddate=2022-02-03_18-40-00&ch=mr1
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Készül a Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája, amely a felsőoktatás terén 

Szabadkának is kiemelt feladatokat szán. Az elképzelések szerint tovább szeretnék mélyíteni  

Szabadka és Szeged oktatási kapcsolatait is. 

 

Büféasztal helyett szobaszerviz; online foglalás, online fizetés, a vendég, amennyiben nem 

akar, nem találkozik senkivel az ott tartózkodása közben. A koronavírus-időszak új 

megoldások bevezetésére sarkallta a vendéglátósokat, mondja Rácz Lilla kastélytulajdonos, 

aki jó évként értékeli a 2021-es idegenforgalmi időszakot. Godra Árpád, a Kovászna megye 

turizmusáért Egyesület igazgatója szerint a tavalyi év  első kilenc hónapjában Háromszéken 

az idegenforgalom nem csupán a 2019-es év szintjét érte el, de azt meg is haladta. 

 

Nem látja rózsásnak a helyzetét, de bizakodó a gyimesbükki, Deáky András nyugalmazott 

tanár, akinek élő történelemórái, panziójának színes csángóprogramja, az ezeréves határnál 

kialakított történelmi emlékhely szép emlékeket hagyott nem egy odalátogatóban. A 

járványhelyzet óriási kiesést jelent a turizmusban, de talán idén újrakezdődhet minden.  A 

havas tájhoz igazodva, de egy télikert virágaiban gyönyörködve beszélgetett a panzió 

tulajdonosával, Oláh-Gál Elvira. 

 

A Magyar kultúra napján az elmúlt két évtized legemlékezetesebb eseményeit megidéző 

fotókiállítással kezdődött a 20. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat, amely március 

közepéig tart, és gazdag, tartalmas műsorokkal várja az érdeklődőket. Kónya-Kovács Otília 

összeállításában elsőként Sutus Áront a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét 

halljuk. 


