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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a cselekvő nemzet éve a sport támogatásával kezdődik 
2022. február 4. – MTI, Híradó, Demokrata, Origo, OrientPress, Magyar Szó, Vajdaság Ma, 

Pannon RTV 

A cselekvő nemzet éve nem is kezdődhetne másként, mint a sport, a mindennapos testnevelés, 

a mozgás támogatásával, és emellett még a rászorulóknak is segítünk - hangsúlyozta Potápi 

Árpád János pénteken a vajdasági Hajdújáráson. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára száz pár sportcipőt adott át az Egy Vérből Vagyunk Alapítvánnyal közösen a nehéz 

körülmények között élő gyerekeket segítő Poverello Alapítvány Lurkóházainak.  Kiemelte: az 

elmúlt időszakban a nemzetpolitika egyik fő iránya lett a sport támogatása. A Kárpát-medencei 

iskolák szinte mindegyikébe el tudott juttatni az államtitkárság egy sportszercsomagot és egyre 

inkább tudja támogatni a versenysportot, valamint a csapatsportokat is. Mindezeken felül civil 

kezdeményezések mellé is oda tudott állni a nemzetpolitikai államtitkárság - magyarázta.     Gui 

Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapítója ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a 

Fuss pont most jótékonysági eseménnyel zárta az évet az alapítvány tavaly. A virtuális futás 

alkalmával arra kérték az embereket, hogy futásukat regisztrálják, az alapítvány pedig minden 

megtett kilométer után száz forintot arra fordít, hogy nehéz sorsú gyerekeknek vásároljon 

sportcipőt. 

 

Indul a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének második nagy családi 

vetélkedője 
2022. február 4. – MTI, Felvidék Ma, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Másodszor rendezik meg (H)azám! mottóval a Kárpát-medence nagy családi vetélkedőjét 

február végétől. A szervező Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége MTI-hez pénteken 

eljuttatott közleménye szerint a családok játéka idén is két internetes fordulóból és egy 

személyes részvétellel Budapesten megrendezendő döntőből áll, amelyre a hat legtöbb pontot 

szerző család kap meghívást. A játékra jelentkező családok a magyar történelem, irodalom, 

képzőművészet, tudomány, népi hagyományok és sport témakörökben tesztelhetik tudásukat 

a február 26-án induló vetélkedőn. Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetségének elnöke a kezdeményezésről elmondta, hogy a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete volt az ötletadó 2020-ban. A vetélkedő első Kárpát-medencei 

szintű megszervezéséhez kapcsolódó visszajelzések nagyon kedvezőek voltak, a családok 

számára izgalmas kutatási terepet és kikapcsolódást jelentett a részvétel - mondta. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/02/04/potapi-a-cselekvo-nemzet-eve-a-sport-tamogatasaval-kezdodik
https://felvidek.ma/2022/02/jelentos-nyeremenyekkel-indul-a-karpat-medencei-csaladszervezetek-szovetsegenek-masodik-nagy-csaladi-vetelkedoje/
https://felvidek.ma/2022/02/jelentos-nyeremenyekkel-indul-a-karpat-medencei-csaladszervezetek-szovetsegenek-masodik-nagy-csaladi-vetelkedoje/
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Korszerű árvízvédelmi és vízgazdálkodási rendszerek kiépítésére készülnek 

Madéfalva térségében 
2022. február 4. – Krónika 

Árvízvédelemről és modern vízgazdálkodási lehetőségekről egyeztetett Bukarestben a 

környezetvédelmi minisztérium dél-tiroli vízügyi szakemberekkel, valamint Szentes Csabával, 

Madéfalva polgármesterével – számolt be csütörtök este Facebook-oldalán Tánczos Barna 

tárcavezető. A politikus közlése szerint az országos helyreállítási terv lehetőséget nyújt az 

árvízvédelemre és az egyes térségek sajátos vízellátási igényeire is megoldást nyújtó 

beruházások kivitelezésére. Madéfalva önkormányzata egy ilyen terv elkészítésén dolgozik a 

dél-tiroli szakemberekkel együttműködve, amelyet csütörtökön a környezetvédelmi 

minisztériumban is bemutattak. Tánczos tájékoztatása szerint a térségben szenzorokat 

telepítenek a patakokba, hogy felmérjék a vízhozamot, és olyan öntözőrendszert alakítanának 

ki, amely télen a sípályák, nyáron pedig a mezőgazdaság vízellátását oldaná meg, de akár 

áramot is fejlesztene. 

 

Nem ismerik el a nyílt levélben megfogalmazott kritikákat: az RMDSZ nem a 

Fidesz fiókpártja, jelentette ki Csoma Botond és Antal Árpád  
2022. február 4. – transindex.ro 

Nyílt levelet írtak az erdélyi értelmiségiek, amelyben felhívták a figyelmet, hogy pluralizmusra, 

dialógusra és szabad nyilvánosságra van szükség Erdélyben. Az RMDSZ-es politikusokat a 

román sajtó kérdezte a petícióban megjelent bírálatokat illetően. Csoma Botond visszautasítja 

a nyílt levélben megfogalmazott vádakat: "Véleményem szerint alaptalan vád, hogy a Fidesz 

romániai szócsövévé váltunk. Az, hogy az RMDSZ jó kapcsolatot ápol a Fideszszel, amely 

egyébként a kormánypárt Magyarországon. Az RMDSZ-nek mindig is jó kapcsolatai voltak a 

magyarországi kormánypártokkal, azt hiszem, ez normális dolog, mind politikailag, mind azon 

kívül is. Úgy gondolom, hogy ezeknek az értelmiségieknek a megközelítése valamilyen módon 

ideológiai indíttatású. Bizonyos ideológiai kritikáik vannak a magyarországi kormánypárttal 

szemben, és sérelmeiket ezen az online petíción keresztül fejezték ki."  

 

RMDSZ-es prioritás a kisebbségvédelmi és családtámogatási törvény ebben a 

parlamenti ülésszakban 
2022. február 4. – maszol.ro 

A kisebbségi törvény elfogadtatása, a családtámogatási törvénycsomag kidolgozása, az oktatás 

és a közbeszerzések hatékonyabbá tétele, az energiaárrobbanás okozta sokk enyhítése szerepel 

az RMDSZ prioritásai között a parlament tavaszi ülésszakában. A hivatalosan február elsején 

kezdődött jogalkotási időszakban olyan tervezeteket készül a törvényhozásban benyújtani az 

RMDSZ, amelyeket tavaly az előző kormánykoalíción belüli feszültségek vagy az őszi 

kormányválság miatt nem tudott előterjeszteni, vagy nem látta időszerűnek a vitára 

bocsátásukat – mondta Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képviselő, az alsóházi frakció 

vezetője. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/tanczos-korszeru-arvizvedelmi-es-vizgazdalkodasi-rendszerek-kiepitesere-keszulnek-madefalva-tersegeben
https://kronikaonline.ro/belfold/tanczos-korszeru-arvizvedelmi-es-vizgazdalkodasi-rendszerek-kiepitesere-keszulnek-madefalva-tersegeben
https://itthon.transindex.ro/?hir=66820&nem_ismerik_el_a_nyilt_levelben_megfogalmazott_kritikakat_erdely_szabad_es_pluralista_jelentette_ki_csoma_botond_es_antal_arpad
https://itthon.transindex.ro/?hir=66820&nem_ismerik_el_a_nyilt_levelben_megfogalmazott_kritikakat_erdely_szabad_es_pluralista_jelentette_ki_csoma_botond_es_antal_arpad
https://maszol.ro/belfold/RMDSZ-es-prioritas-a-kisebbsegvedelmi-es-csaladtamogatasi-torveny-ebben-a-parlamenti-ulesszakban
https://maszol.ro/belfold/RMDSZ-es-prioritas-a-kisebbsegvedelmi-es-csaladtamogatasi-torveny-ebben-a-parlamenti-ulesszakban
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Magyar oktatás a szórványban: nem a kétnyelvűség, hanem a kevertnyelvűség a 

baj 
2022. február 4. – maszol.ro 

Nagyszeben nagyvárosi szórvány, ahol Benedek Edith magyar- és angoltanárnő is felnőtt, 

tanult. A mintegy kétezer diákkal működő iskolai közeg, amelynek szerény létszámú magyar 

tagozatán tanít több mint két évtizede, nem bővelkedik sikerélményekben a magyartanárok 

számára. Cserébe a közeg kihívásokból bőven juttat a kevertnyelvűségtől a vizsgák és házi 

olvasmányok jelentette korántsem hétköznapi küzdelmekig. 

 

Kiderült, milyen okkal utasította el Márki-Zay Péter erdélyi látogatását nyolc 

magyar önkormányzati vezető 
2022. február 4. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A magyar állampolgárság határon túli kiterjesztéséről tartott 2004. december 5-i 

népszavazásra hivatkozva utasította el tavaly októberben Márki-Zay Péter fogadását nyolc 

erdélyi magyar önkormányzati vezető. Az RMDSZ-es politikusok akkor írták meg elutasító 

levelüket, amikor tavaly októberben a magyar ellenzéki előválasztás győztese 

kampánycsapatának egyik tagja megkereste az erdélyi önkormányzati vezetőket és találkozót 

kért tőlük. 

 

A magyar osztályok áthelyezése ellen tiltakoznak 
2022. február 4. – Bihari Napló 

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezetének tudomására jutott az a javaslat, 

miszerint a Iosif Vulcan Főgimnáziumban működő magyar osztályokat helyezzék át az Ady 

Endre Elméleti Líceumba. A témában tegnap újabb sajtótájékoztatót tartott Csomortányi 

István, a Néppárt elnöke, illetve Orbán Mihály, aki a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal 

képviselője a pedagógiai líceum vezetőtanácsában. Csomortányi István a csütörtöki 

sajtótájékoztató keretében ismét elfogadhatatlannak nevezte azt a módszert, amellyel a magyar 

tanítóképzés öt évtizedes múltra visszatekintő oktatási helyszínét, illetve intézményi keretét 

szüntetnék meg. 

 

Simion hazugságaival támad a magyar ellenzék: botrányt okozott Madridban az 

AUR hívatlanul megjelent vezetője 
2022. február 4. – Krónika 

George Simiont, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnökét nemcsak hazugságon 

fogták, az is kiderült: biztonságiak vezették ki őt a konzervatív pártok madridi tárgyalásának 

helyszínéről, ahova hívatlanul érkezett. Magyar ellenzékiek közben a valótlan Simion-állítás 

kapcsán vádolják Orbán Viktort azzal, hogy az AUR-ral szövetkezik.  
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https://maszol.ro/belfold/Magyar-oktatas-a-szorvanyban-nem-a-ketnyelvuseg-hanem-a-kevertnyelvuseg-a-baj
https://maszol.ro/belfold/Magyar-oktatas-a-szorvanyban-nem-a-ketnyelvuseg-hanem-a-kevertnyelvuseg-a-baj
https://maszol.ro/belfold/Kiderult-milyen-okkal-utasitotta-el-Marki-Zay-Peter-erdelyi-latogatasat-nyolc-magyar-onkormanyzati-vezeto
https://maszol.ro/belfold/Kiderult-milyen-okkal-utasitotta-el-Marki-Zay-Peter-erdelyi-latogatasat-nyolc-magyar-onkormanyzati-vezeto
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/02/a-magyar-osztalyok-athelyezese-ellen-tiltakoznak
https://kronikaonline.ro/kulfold/simion-hazugsagaival-tamad-a-magyar-ellenzek-botranyt-okozott-madridban-az-aur-hivatlanul-megjelent-vezetoje
https://kronikaonline.ro/kulfold/simion-hazugsagaival-tamad-a-magyar-ellenzek-botranyt-okozott-madridban-az-aur-hivatlanul-megjelent-vezetoje
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Mindenki együtt ünnepelheti a multikulturális Kolozsvárt Boc legújabb terve 

szerint 
2022. február 4. – Krónika 

Multikulturális, a helyi kisebbségeknek is szóló fesztivállá alakulnak a Kolozsvári Városnapok 

– jelentette be Emil Boc. A kincses város polgármestere szerint új nevet kap a rendezvény: a 

Multikulturális Kolozsvár Napjai néven fut majd. Az újabb bejelentés nem sokkal azután 

történt, hogy a legutóbbi tanácsülésen az elöljáró még arról beszélt: új rendezvényt hoznak 

létre a kincses városban Da–Igen fesztivál néven. Legutóbbi sajtótájékoztatóján azonban már 

újabb ötlettel állt elő: a városnapokat alakítják át multikulturális rendezvénnyé és ennek 

megfelelően új nevet kap: idéntől a Multikulturális Kolozsvár Napjai (Zilele Clujului 

Multicultural) néven fut majd – számolt be a Transilvania Reporter. A kolozsvári lap szerint az 

elöljáró azután volt kénytelen nyitni a sokszínűségre, hogy több civil javaslat is érkezett a helyi 

tanácshoz ez ügyben. 

 

Nemzetközi piacon is potenciállal bíró innovatív ötleteket karolnának fel az 

Erdély Pitch szervezői 
2022. február 4. – transindex.ro 

Egy erdélyi magyar sikertörténetnek óriási hozadéka lehetne - mondta el Kelemen Attila, az 

OTP Bank Románia marketingigazgatója, aki Kolozsváron mutatta be az Erdély Pitch innovatív 

ötletverseny részleteit. 

 

Egybehangzón állítják: romlott a helyzet Gyilkostón 
2022. február 4. – szekelyhon.ro 

A Gyilkostó gyilkosai címmel, a Székelyhonban megjelent nyílt levél ösztönzött arra több, a tó 

közelében vállalkozást működtető személyt, hogy maguk is elmondják, milyen helyzetekkel 

szembesülnek. Meglátásuk szerint az önkormányzati tulajdonú Monturist Kft. új vezetőjének 

a tevékenysége nem javított a korábbi állapotokon. 

 

Kiaknázzák a geotermikus energiát: hatmillió euróból valósulhat meg 

Nagyszalonta középületeinek újszerű fűtése 
2022. február 5. – Krónika 

Nagyszalonta nagy tervekkel vágott neki a 2022-es évnek. Nemrég hirdettek közbeszerzést egy 

régi terv megvalósítása érdekében: geotermikus kutat fúrnának, mely a középületek fűtését 

biztosítaná. Az első szakasz 14 millió lej értékű szerződését mihamarabb szeretnék megkötni 

azzal vállalkozóval, amely még idén elkészíti a terveket, és kivitelezi azokat. Az összesen 

hatmillió eurós pályázat részleteiről Török Lászlót, a város RMDSZ-es polgármesterét 

faggatták. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vegre-mindenki-egyutt-unnepelheti-a-multikulturalis-kolozsvart
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vegre-mindenki-egyutt-unnepelheti-a-multikulturalis-kolozsvart
https://penzcsinalok.ro/lokalis/20220204-erdely-pitch-sajtoesemeny
https://penzcsinalok.ro/lokalis/20220204-erdely-pitch-sajtoesemeny
https://szekelyhon.ro/aktualis/egybehangzon-allitjak-romlott-a-helyzet-gyilkoston
https://kronikaonline.ro/belfold/kiaknazzak-a-geotermikus-energiat-hatmillio-eurobol-valosulhat-meg-nagyszalonta-kozepuleteinek-ujszeru-futese
https://kronikaonline.ro/belfold/kiaknazzak-a-geotermikus-energiat-hatmillio-eurobol-valosulhat-meg-nagyszalonta-kozepuleteinek-ujszeru-futese
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„Hit és elszántság” – Borboly a székelyek őseit is megidézte a csíkszentgyörgyi 

medvetámadás kapcsán 
2022. február 5. – Krónika 

A szülőföldjüket évszázadokon keresztül védelmező székelyek cselekedeteihez hasonlította a 

Hargita megyei önkormányzat elnöke annak a férfinak a bátorságát, aki egy pénteki támadás 

során szembeszállt a medvével. A medvetámadás Csíkszentgyörgyön történt, amelynek során 

a vadállat megsebesített egy 69 éves férfit. A történtek kapcsán kibocsátott közleményében 

Hargita Megye Tanácsa közölte, az áldozat hátán harapásnyomok láthatóak a vese irányába. A 

Csíkszeredai Megye Sürgősségi Kórház sürgősségi osztályán látták el a férfit, és tomográfiai 

vizsgálatnak vetették alá. Az önkormányzat beszámolója szerint az áldozat társa segítségével 

menekült meg, mivel „a tragédiát látva, megfelelő lélekjelenléttel elzavarta a helyszínen lévő 

medvét”. 

 

AUR, a politikai manele virtuóza – Pászkán Zsolt elemző szerint álarcként viseli a 

szélsőséges párt a rendszerellenességet  
2022. február 5. – Krónika 

A „hulladékszórakoztatás”, a „politikai manele” a szélsőséges Románok Egyesüléséért 

Szövetség (AUR) fő műfaja, a rendszerellenesség csupán álca – fejtette ki a Krónikának 

Pászkán Zsolt politikai elemző. A szakértő szerint a párt felemelkedése – a felmérésekben már 

a második, harmadik helyen szerepel – azon választóknak köszönhető, akik körében erre a 

stílusra van igény. Közöttük pedig magyarok is akadnak. 

 

Épül a pálos szerzetesrend hargitafürdői kolostora 
2022. február 6. – szekelyhon.ro 

A tervek szerint év végéig már lakhatóvá is tudják tenni a Hargitafürdőn épülő pálos kolostort. 

A magyar állam támogatásával készülő beruházást vendégek fogadására és az elcsendesedés 

helyeként szeretnék használni, de a kialakításából adódóan nem csak kolostorként tekintenek 

majd az épületre. A Boldog Özséb által alapított pálos rend 2013-ban az anyaországból érkezett 

Erdélybe. Papi hivatásuk szolgálati helyeként a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia a 

hargitafürdői plébániát és templomot ajánlotta fel. Ennek továbbgondolása az a terv, amely 

szerint az idei év végéig felépül a templom szomszédságában egy kolostor is. 

 

Sok bonyodalom után a Sétatéren talál otthonra a székely himnusz szerzőjének 

szobra 
2022. február 6. – szekelyhon.ro 

Többszöri helyszínváltoztatás után végül a székelyudvarhelyi Sétatéren lesz kiállítva a Balázs 

Ferenc Vegyeskar által kezdeményezett, mostanra már elkészült Csanády György-szobor. 

Emellett kiadványt is összeállítanak a székely himnusz szerzőjének életéről – ehhez 

támogatókat keresnek. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bhit-es-elszantsagr-n-borboly-a-szekelyek-oseit-is-megidezte-a-csikszentgyorgyi-medvetamadas-kapcsan
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Betanító nyugdíjas tanárok: Székelyföldön csak Maros megyében okoz gondot a 

szakemberhiány 
2022. február 6. – maszol.ro 

Országos viszonylatban csaknem 8000 olyan pedagógus dolgozik az oktatásban, akik 65 évnél 

idősebbek. A nyugdíjas korú bedolgozó tanárok aránya 3,96 százalék – derül ki az Oktatási 

Minisztérium által közölt adatokból. Az idős tanárokat foglalkoztató megyék élvonalában az 

ország déli megyéi szerepelnek: Ialomița, Tulcea és Giurgiu. Megnézték, hogy mi a helyzet 

Székelyföldön, kiderült, hogy bár az ország egyik legidősebb tanára Hargita megyében oktat, 

de sem Kovászna, sem Hargita megyére nem jellemző, hogy szakemberhiány miatt hívnák 

vissza a nyugdíjas oktatókat. Maros megyében ezzel szemben a reáltantárgyakat oktató 

pedagógusok hiányával szembesülnek.   

 

Felrázni azokat, akik már eltemették magukban a magyar nemzeti érzéseiket 
2022. február 6. – szekelyhon.ro 

Szombaton a Kovászna megyével testvérkapcsolatot ápoló szórványközösségek képviselői és a 

háromszéki művelődési szakemberek találkoztak, hogy az idei tevékenységekről egyeztessenek. 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke rámutatott, két éve a járvány miatt 

megtorpant az együttműködés, az idei évtől azonban olyan programokat indítanak, amelyek a 

tudásátadásról, képzésekről szólnak, mert a cél az, hogy a helyi erőkkel lehessen szórványban 

működtetni a magyar közösségi életet. „Szórványban nemcsak az elöregedés jelent veszélyt, 

hanem az erőteljes asszimiláció, az egyre gyakoribb vegyes házasság. Élő, aktív kisközösségeink 

vannak, amelyek külső segítség nélkül nem tudnak megmaradni magyarként. Ezért fontos a 

székely–szórvány együttműködés, mert olyan pillanatokat biztosít, amelyek a 

szórványközösségekben felrázzák azokat a tagokat, akik már sokszor eltemették magukban 

magyar nemzeti érzéseiket. Ugyanakkor a tudástranszfer lehet kétirányú, hiszen nekünk is van 

olyan tudásunk, amelyet a tömbben élő magyarság használni tud: megtanultuk, hogyan kell 

hatékonyan kommunikálni a többséggel” – hívta fel a figyelmet Benedek Zakariás, a 

szórványközösségek parlamenti képviselője, aki fontosnak tartja, hogy az együttműködést 

gazdasági szinten is kiterjesszék. 

 

Hazugsággal vádolja a Márki-Zay Péter fogadását elutasító RMDSZ-es elöljárókat 

az MSZP EP-képviselője 
2022. február 6. – Krónika, transindex.ro 

Indulatos hangvételű nyílt levélben reagált Ujhelyi István, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) 

európai parlamenti képviselője arra, hogy az RMDSZ számos önkormányzati vezetője 

visszautasította, hogy fogadja Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelöltet. Ujhelyi 

felrója, hogy az RMDSZ nem hívott magyarországi ellenzéki politikust legutóbbi 

kongresszusára, és hogy Kelemen Hunor nem hívta vissza őt tavaly ősszel, amikor több 

üzenetben is jelezte, a miniszterelnök-jelölt bemutatkozó útjáról szeretne egyeztetni vele. Az 

MSZP-s EP-képviselő azzal vádolja a szövetség vezetőit, hogy „vakon kiszolgálják a Fidesz 

tudatos, számító és aljas terveit”. „Ti odáig juttattátok a Szövetséget, hogy már maga szervezi a 
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határon túliak szavazótáborát Orbánnak és Semjénnek, a Fidesz csalásra kész és képes 

rendszerében, ahol a levélszavazatok követhetetlenül érkeznek vissza Magyarországra. Nem 

hiszem el, hogy nem látjátok: miként használnak titeket eldobható eszközként?! Annak a 

levélnek, amelyet aláírtatok minden bekezdése hazugság és ezt Ti is pontosan tudjátok” – 

olvasható Ujhelyi reagálásában. 

 

A „nagy találkozás”: amikor Soros György találkozik Ceausescu szellemével 
2022. február 4. – Zsigmond Barna Pál – Origo 

Erdélyben is elindult a baloldali aláírósdi, néhány balos értelmiségi a Fidesz ellen próbál 

uszítani. Ez is azt mutatja, hogy mekkora a tétje az idei magyarországi választásoknak. A 

nemzetközi Soros-hálózat hívei Kolozsváron és Marosvásárhelyen is mozgósították maroknyi 

csapatukat, Orbán Viktor ellen hergelnek és arra is buzdítanak és gyűjtenek aláírásokat, hogy 

a határon túli magyarok ne vegyenek részt a választásokon – fogalmaz Zsigmond Barna Pál 

országgyűlési képviselő az Origon megjelent véleménycikkében. 

 

Darabkákból összerakni a világháborús nagytotált – Papp Annamária történész a 

magyar katonák új internetes adatbázisáról 
2022. február 6. – Krónika 

Minden olyan kezdeményezés üdvözlendő, amely közelebb visz bennünket múltunk 

megismeréséhez, így a második világháborúban hősi halált halt magyar katonák nemrég 

elindult internetes adatbázisa is, ezért is jelentős a januárban bemutatott, bárki által elérhető 

adattár – mondta el a Krónika megkeresésére Papp Annamária kolozsvári történész, a Gulag-

Gupvi Kutató Nemzetközi Társaság tagja. Kifejtette, szinte nincs olyan erdélyi magyar család, 

amelynek ne lenne valamilyen első, második világháborús vagy az ’56-os forradalomhoz 

köthető emléke, vagy ne veszített volna el valakit a harctéren. 

 

Sok magyar múlhat a „népszámosokon”, azaz önkénteseken 
2022. február 6. – szekelyhon.ro 

Magyar önkénteseket, azaz „népszámosokat” toboroznak a közelgő népszámlálás önkitöltős 

szakaszára. Ezek olyan személyek, akik jártasak az internet használatában, és vállalják, hogy 

saját online kérdőívükön túl másoknak is segítenek ezek kitöltésében. Becslések szerint száz 

emberből csak 15 lesz képes kitölteni az online kérdőívet, ezért van szükség minél több 

önkéntesre. 

 

„Vállalhatatlan" - a Szövetség politikusait kérdeztük a magyar-szlovák háborút 

vizionáló írásról 
2022. február 4. – ma7.sk  

Néhány nappal ezelőtt botrányos írás jelent meg a Sme publicisztikai rovatában. Szerzője, 

Samuel Marec azzal próbálta meg alátámasztani álláspontját az orosz-ukrán konfliktusról, Fe
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hogy a magyar-szlovák kapcsolatokkal vont párhuzamot. Arról értekezett hosszan, mi történne, 

ha Magyarország megtámadná Szlovákiát. A botrányos írással a felvidéki magyar sajtóban 

egyedül a ma7.sk foglalkozott, s mivel szerintünk régen nem tapasztalt sértő és ostoba 

megnyilvánulásról van szó, arra kértük a Szövetség politikusait, fejtsék ki véleményüket az 

írásról.  „Élesen és határozottan elutasítom, hogy az orosz-ukrán konfliktus és annak szlovákiai 

megítélése kapcsán bárki a magyar-szlovák együttéléssel példálózzon." - nyilatkozott Forró 

Krisztián a Szövetség elnöke.  

 

Népszámlálás 2021: Mi van a számok mögött? 
2022. február 4. – ma7.sk  

Nem állt meg a felvidéki magyarság fogyása, de a népességfogyás üteme az előző két évtizedhez 

képest mérséklődött. Mire lehet elég, hogy a borúlátó jóslatokhoz képest némileg 

megkapaszkodott a felvidéki magyarság? Összefoglaltuk, amit eddig tudhatunk a 2021-es 

népszámlálás eredményeiről. Vagyis amíg 2001 és 2011 között 12 százalékkal apadt a magyar 

nemzetiségűek száma, addig a 2011-et követő évtizedben a fogyás üteme, ha kizárólag a 

magukat első helyen magyarnak vallók számát vesszük figyelembe, nyolc százalékra csökkent. 

Ha a magyarságot másodlagos identitásként bevallókat is a közösséghez számítjuk, az előző 

évtizedhez mérten mintegy kétezer fővel apadt a felvidéki magyarság lélekszáma. Az anyanyelvi 

adat nagyobb fogyásról tanúskodik: 2011-ben 508 ezren, 2021-ben mintegy 46 ezerrel 

kevesebben, 462 ezren vallották magukat magyar anyanyelvűnek. Azaz egy évtized alatt kilenc 

százalékkal csökkent a magyar anyanyelvűek száma Szlovákiában. 

 

A járvány megmutatta, hogy a pedagógustársadalom képes a változásra 
2022. február 4. – felvidek.ma  

Urbán Péter az oktatásügyi minisztérium munkatársa. Tavaly novemberben vehette át a 

IUVENTA – Szlovák Ifjúsági Központ díját a fiatalok körében végzett munkájáért. 2006 óta 

tanít és oktat: először egy holland általános iskolában, majd rövid ideig középiskolai tanárként, 

végül egyetemi oktatóként. A TANDEM nonprofit szervezet megalapítása óta trénerként és 

képzőként szervez programokat, amellyel segíti a diákokat és a pedagógusokat a nem formális 

tanulásban. Január közepén mutatta be az oktatásügyi minisztérium azt a javaslatát, melynek 

értelmében 2024-ig fokozatosan, 40 központban 400 mentor segíti majd a pedagógusok 

munkáját. Az oktatásügyi reform, szándéka szerint, a 21. századra készíti fel a tanárokat – 

ennek része a mentorközpontok létrehozása, mely koncepció kidolgozásáért – többek között – 

a rimaszombati születésű, jelenleg Komáromban élő Urbán Péter a felelős szakember. 

Interjúnkban kérdeztük a motivációjáról, a mentorközpontok feladatairól, de szóba került az 

is, hogy a pedagógustársadalom képes-e a változásra. 

 

Hiánypótló segédeszközök készültek a magyar iskolásoknak 
2022. február 4. – Új Szó  

Slovenčina inak - Szlovák nyelv másképp néven oktatási segédanyagot készített egy 12 főből 

álló szakmai csoport az oktatási minisztérium megbízásából. Az óvodások és az alapiskolák első 
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öt évfolyamába járó gyerekek már használhatják a segédanyagokat, a tervek szerint a felsőbb 

évfolyamok számára is készül hasonló oktatócsomag. Még 2021 nyarán elkészült az a 

munkalapokból, feladatgyűjteményekből, videókból és hangfelvételekből álló 

segédanyagcsomag, amely a szlovák nyelv és irodalom oktatását hivatott segíteni a magyar 

tannyelvű alapiskolákban és óvodákban. Az ellenőrzés és jóváhagyást követően az oktatási 

minisztérium a múlt héten tette elérhetővé az elkészült segédanyagokat.  

 

Ez az írás legyen mementó azoknak, akik azt hiszik, majd a „jobb szlovákok" 

megoldják a problémáinkat 
2022. február 5. – ma7.sk  

A felvidéki magyar sajtóban egyedül a ma7.sk foglalkozott a Sme-ben megjelent botrányos, a 

Szövetség politikusai által is elítélt publicisztikával, amelynek szerzője egy magyar-szlovák 

háborút vizionált az orosz-ukrán válság kapcsán. Most két olyan korábbi vezető politikust 

kérdeztünk, akiknek karrierjük során bőven kijutott a szlovák sovinizmusból. Csáky Pál és 

Duray Miklós mondják el véleményüket az ominózus írásról. „Olvastam az írást a megjelenése 

után, hogy őszinte legyek, engem sajnos nem lepett meg. A kilencvenes évek eleje óta nincs jó 

véleményem a magukat liberálisnak mondó szlovák újságírókról és politikusokról. Többször 

előfordult, hogy a magát nyitottnak és szabadelvűnek mondó Sme magyarellenes, durva 

megnyilvánulásoknak adott teret." - fogalmazott Csáky Pál.  

 

Bolya Szabolcsot választották a Szövetség MKP platformjának elnökévé az 

Érsekújvári járásban 
2022. február 5. – ma7.sk  

Az Érsekújvári járás MKP platformja tegnap a szímői Jedlik Házban tartotta tisztújító 

tanácskozását. A platform járási elnökévé ismételten Bolya Szabolcsot választották és a 

Szövetség járási elnöki posztjára is őt jelölték. Az Országos Kongresszusra is megválasztották a 

küldötteket, ahol az Érsekújvári járás MKP platformjának 8 mandátuma van. Küldöttek lettek: 

Farkas Tibor, Bób János, Dobai Tibor, Hajtman Béla, Bolya Szabolcs, Farkas Iván, Geri Valéria, 

Méri Szabolcs. A közgyűlés döntött még a járási grémium és a megyei tanács tagjairól – 

mindkettőbe Farkas Ivánt és Bolya Szabolcsot választották meg. Bolya Szabolcstól megtudtuk, 

a járásban az MKP 26 településen hozott létre helyi platformszervezetet. További 5 településen 

folyamatban van a helyi platform megalakulása, de 17 településen már a Szövetség helyi 

szervezeteinek a megalakulásától is be lehet számolni. 

 

A csökkenés nem állt meg, és a jövőt sem látom pozitívan 
2022. február 6. – ma7.sk  

Véget ért a 2021-es népszámlálás, s tíz év elteltével most ismét friss adataink vannak a 

szlovákiai magyarság és az egyes felekezetekhez tartozók számát illetően. A száraz számok a 

laikus olvasó érdeklődését talán csak az alapadatok szintjén tartják fenn. A demográfus 

számára viszont ezek sok-sok összefüggés vizsgálatát teszik lehetővé. Gyurgyík László 
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szociológust, demográfust, a Selye János Egyetem oktatóját kértük fel, hogy a legalapvetőbb 

fogalmakat és a mögöttük rejlő jelenségeket megvilágítsa nekünk. 

 

 

Forró Krisztián az orosz-ukrán konfliktusról: Nem a bűnöst, hanem a megoldást 

kell keresnünk 
2022. február 6. – ma7.sk, felvidek.ma  

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke volt a ta3 televíziós hírcsatorna vasárnap délelőtti politikai 

vitaműsorának (V politike) egyik vendége. A hagyományosan Rastislav Iliev vezette vita 

további meghívottjai Milan Uhrík (Republika) európai parlamenti képviselő, illetve Milan 

Majerský (KDH) és Tomáš Drucker (Dobrá voľba, Umiernení) pártelnökök voltak. Az egy órás 

műsor nagy részét a két legaktuálisabb, külpolitikai indíttatású téma töltötte ki; az USA-val 

kötött védelmi szerződés megítélése, illetve az orosz-ukrán konfliktus egyes részleteinek 

kérdése. A műsor során szinte folyamatos volt az 1+3-as felállás, azaz a Kotleba-féle fasiszta 

pártból kiszakadt Republika képviselője folyamatosan éles ellentétet fogalmazott meg a 

jelenlegi kormány politikájával az adott kérdésekben, míg a többi résztvevő csak a kormány 

által is szorgalmazott megoldások támogatásának hangvételében különbözött. 

 

A múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk! – Gábor Bertalan a népszámlálás 

katolikusokat érintő eredményeiről 
2022. február 6. – ma7.sk  

A szlovákiai katolikus egyház esetében nehéz testületi véleményt kérni olyan kérdésekben, 

amelyek a nemzetiséget is érinthetik, hiszen mindmáig nem sikerült elérni, hogy a több 

százezres magyar katolikus közösségnek önálló püspöke legyen. Általában nagy tudással, jó 

áttekintéssel bíró papokat szoktunk ilyenkor keresni, akik sokéves tapasztalatuknál és aktív 

szolgálatuknál fogva meg tudnak fogalmazni olyan általános véleményt is, amely valós 

helyzetet ír le a saját működési területükön kívül is. Ilyen Gábor Bertalan, szepsi plébános, a 

kánonjog nagy ismerője, akit most arról kérdeztünk, hogy látja a 2021-es népszámlálás 

eredményeit, amelyek azt is mutatják, hogy a szlovákiai katolikus egyház mintegy 300 ezer 

hívővel kevesebbet számol immár. 

 

A bátrak naplója ez 
2022. február 6. – ma7.sk  

A napokban látott napvilágot az udvardi Csemadok 70 évét bemutató könyv. Volt már a 

szervezetről egy kisebb kiadvány, de eltűnt. Mindent újra kellett gyűjteni, könyvtárakban, 

archívumokban, levéltárakban kutatva, házról házra járva. „Nem adtuk fel, minden Csemadok-

tag hozzátette a maga munkáját, egy kisebb munkacsoport pedig összeállította, besorolta az 

adatokat, digitalizálta a fotókat. Mivel az erre a célra beadott pályázatunk nem lett sikeres, a 

kiadáshoz szükséges összeget a helyi önkormányzattól, lelkes támogatóinktól és tagjainktól 

gyűjtöttük össze” – mondta el Salgó Tibor helyi elnök, hozzátéve, minden Csemadok 

háztartásba eljuttatnak egyet, de kapnak belőle a támogatók és a különböző szervezetek is. 
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https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-az-orosz-ukran-konfliktusrol-nem-a-bunost-hanem-a-megoldast-kell-keresnunk
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-az-orosz-ukran-konfliktusrol-nem-a-bunost-hanem-a-megoldast-kell-keresnunk
https://ma7.sk/hitelet/a-multunk-a-remenyunk-krisztus-a-jovonk-gabor-bertalan-a-nepszamlalas-katolikusokat-erinto
https://ma7.sk/hitelet/a-multunk-a-remenyunk-krisztus-a-jovonk-gabor-bertalan-a-nepszamlalas-katolikusokat-erinto
https://ma7.sk/tajaink/a-batrak-naploja-ez
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Legkorábban 2026-ban készülhet el a Szent Korona híd 
2022. február 6. – felvidek.ma  

Akár négy év múlva átadásra kerülhet az Ipolybalog és Ipolyvece között megálmodott gyalogos 

és kerékpáros közlekedést szolgáló híd. Ezzel az Ipolyt áthidalva közvetlen összeköttetés jöhet 

létre a két palócföldi település között. Egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gyalogos és 

kerékpáros közlekedést szolgáló híd megépítésének az ötlete. Ezzel kapcsolatban Pászti Károly, 

az összeköttetés ötletgazdája a Szent Korona híd közösségi oldalán az alábbiakat közölte: „Egy 

év elteltével elmondhatjuk, hogy amennyiben minden tanulmány, vizsgálat és engedély időben 

elkészül, akkor 2026 elejére lesz kezünkben az építési engedély.” 

 

Indul A cselekvő nemzet éve Vajdaságban is  
2022. február 4. – Vajdaság Ma 

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2022-es esztendőt A cselekvő 

nemzet évének nyilvánította. A tematikus esztendő vajdasági nyitóeseményére ma kerül sor 

Szabadkán, amelynek keretében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, dr. 

Pásztor Bálint, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke és Kern Imre szabadkai 

alpolgármester az elmúlt tizenkét évben megerősített intézményrendszer néhány újabb 

szabadkai és Szabadka környéki állomását keresi fel. 

 

Potápi: A jövőben bővíteni lehet a Vackor óvodát 
2022. február 4. – Pannon RTV 

A szabadkai Vackor óvodába 106 gyerek jár, egy éves kortól 6-ig. Öt csoportban zajlanak a 

foglalkozások. Hat óvodaközpont kialakítása, ötven állami iskoláskor előtti intézmény 

fejlesztése, nyolcvan játszótér kiépítése - ez csak néhány azon fejlesztések közül, amely a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében valósult meg az elmúlt időszakban 

Vajdaságban. Az egyik ilyen beruházás egy teljesen új magyar óvoda létrejötte volt Szabadkán. 

Ez a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és Gyakorlóintézmény, amely szeptember elseje 

óta működik. Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár most járt először a 

Vackor óvodában. A politikus kiemelte, Vajdaságban nagyon jól működik a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program. 

 

Száz pár sportcipőt kaptak a hajdújárási, óbecsei és dreai Lurkóház védencei 
2022. február 4. – Pannon RTV 

Az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány Fuss pont most jótékonysági futásának eredményeként, 

Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával biztosították az adományt a 

szegény sorsú gyermekeknek. Legtöbbjük most húzott először igazi futócipőt a lábára. A 

sportlábbeliket Hajdújáráson Potápi Árpád János adta át. Az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány 

2021 utolsó napján szervezte meg a Fuss pont most jótékonysági futást. Ennek során 
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https://felvidek.ma/2022/02/legkorabban-2026-ban-keszulhet-el-a-szent-korona-hid/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27359/Indul-A-cselekvo-nemzet-eve-Vajdasagban-is.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/potapi-jovoben-boviteni-lehet-vackor-ovodat?fbclid=IwAR304nheYkolp1rqjLmlJfYxKGjJrisDFx0o_Mahhny4Sz-g1b7WqZhCvS4
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szaz-par-sportcipot-kaptak-hajdujarasi-obecsei-es-dreai-lurkohaz-vedencei?fbclid=IwAR0AaAJr6YjqvxV-oxZnfKoJvvlKftN2cTBI43en3EU_pO3XmpC_kqY72DE
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összegyűjtötték azokat a kilométereket, amelyeket az év utolsó napjának 24 órájában bárki, 

bárhol megtett, futva, kocogva, sétálva.  
 

Összeállt a 20. Őseink Zenéje programja 
2022. február 6. – Magyar Szó 

Pár hete ülésezik Szenttamáson az egyik legnagyobb vajdasági népzenei rendezvény, az Őseink 

Zenéje szervezőbizottsága. A hittanteremben keddenként szervezett összejöveteleken összeállt 

a jubiláris 20. rendezvény programja, ismert a fellépők névsora és időpontja is. A március 5-én 

sorra kerülő népzenei eseményről Szabados Fodor Beátával, a szervezőbizottság tagjával 

beszélgettünk, aki elmondta, az idén is kiváló kikapcsolódásra számíthatnak mindazok, akik 

szeretik a népzenét, a néptáncot és értékelik a hagyományokat. 

 
Felívelőben a Nagybégányi Gimnázium 
2022. február 5. – Kiszo.net 

Az új rendelkezések maximális végrehajtására törekednek. A Nagybégányi Gimnáziumban 91 

diák tanul, oktatásukat 16 pedagógus végzi. Mica-Béres Viktória 2021 szeptembere óta vezeti 

az intézményt. Az új igazgatónő beavatott az iskola jelenébe, megosztotta terveit, illetve 

elemezte az oktatási szférát érintő változások helyi szinten történő kivitelezhetőségét. 

 

A Kárpátaljai márkacsalád bemutatása: Nagy Zoltán asztalosmester 
2022. február 6. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) és a Kárpátaljai Fiatal Magyar 

Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ) felismerte a vásárlók arra vonatkozó igényét, hogy minél 

több megbízható és helyi árut vásárolhassanak. Ennek érdekében arra törekedtek, hogy 

létrehozzanak egy olyan egyedülállóan új üzleti szerkezetet, amely mindezt megvalósítja. 

Szükségesnek látszott egy emblémával jól azonosítható önálló márka felépítése, amely a 

legjobb minőségű kárpátaljai termékeket és szolgáltatásokat képviseli. 

 

Új tantermek az Ungvári Nemzeti Egyetemen 
2022. február 7. – Karpat.in.ua 

Mostantól korszerű előadó teremben tanulhatnak az Ungvári Nemzeti Egyetem idegen 

nyelvszakos hallgatói az egyetem nemzetközi kapcsolatok karának bázisán. A felújítást az 

egyetem egykori végzőseinek kezdeményezésére végezték el, akik így szerették volna 

meghálálni az alma mater által nyújtott érvényesülési lehetőséget. 

 

A református egyház is gyűjtést szervez az SMA-s Pavlik támogatására 
2022. február 5. – Karpatalja.ma 

A közelmúltban több, gerinc eredetű izomsorvadásban, vagyis SMA-ban szenvedő gyermek 

támogatásáért indítottak gyűjtést Kárpátalján. Ukrajnában jelenleg közel 200 SMA-s beteg 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4845/vajdasag/259089/%C3%96ssze%C3%A1llt-a-20-%C5%90seink-Zen%C3%A9je-programja-szenttam%C3%A1s-n%C3%A9pzene-rendezv%C3%A9ny.htm
https://kiszo.net/2022/02/05/feliveloben-a-nagybeganyi-gimnazium-%e2%94%82kiszo-interju
https://karpataljalap.net/2022/02/06/karpataljai-markacsalad-bemutatasa-nagy-zoltan-asztalosmester
https://life.karpat.in.ua/?p=89361&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-reformatus-egyhaz-is-gyujtest-szervez-az-sma-s-pavlik-tamogatasara
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gyereket tartanak számon, közülük az egyik legnagyobb összefogás az ökörmezői járási 

felsőszinevíri  Pavlik Moticskáért indult. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 4. – Kossuth Rádió 

 

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2022-es esztendőt A cselekvő 

nemzet évének nyilvánította. A tematikus esztendő vajdasági nyitóeseményére ma került sor 

Szabadkán, amelynek keretében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, dr. 

Pásztor Bálint, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke és Kern Imre szabadkai 

alpolgármester az elmúlt tizenkét évben megerősített intézményrendszer néhány újabb 

szabadkai és Szabadka környéki állomását kereste fel. Ellátogattak az ősszel megnyílt 

szabadkai Vackor óvodába is, ahol Katona Novák Ágnes igazgató fogadta a vendégeket. 

 

2022 a Cselekvő nemzet éve – a nemzetpolitikai államtitkárság tematikus évei sorában. Ennek 

a személetnek a jegyében szervezi az államtitkárság a Vajdaságban, Erdélyben 

Horvátországban  és Felvidéken a Mentorprogramot. Ez utóbbi csütörtöki 

komáromszentpéteri záró- és díjátadó gáláján Potápi Árpád János államtitkár arra hívta fel a 

vállalkozók figyelmét, hogy egy közösségen belül a gazdasági élet szereplői közti kapcsolatok 

szorosabbra fűzése a közösségeknek az identitását is erősíti.  

 

Mi lesz a nagyváradi magyar tanítóképzéssel? Most tagozatként működik a Iosif Vulcan 

Főgimnáziumban. Ősztől átkerülhet az önálló magyar iskolába. Van, aki menne, van, aki 

maradna. Petícióval és fizetett hirdetéssel védik az igazukat a más-más véleményen lévő felek, 

a pro és kontra érvek mögött egymásnak feszülő politikusok sorakoznak fel.  

 

Ismét megrendezték a kárpátaljai magyarság egyik legnagyobb fesztiváljának számító 

Mezőgecsei Nemzetközi Böllérversenyt. A szervezők nem titkolt célja: népszerűsíteni a vidék 

turisztikai életét, a koronavírus járvány miatt ugyanis az elmúlt két évben elmaradtak 

Kárpátaljáról a látogatók. A mezőgecsei böllérfesztivál nemcsak a magyar közösség, de az egész 

megye egyik legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvényének számít.  

 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-04_18-01-00&enddate=2022-02-04_18-40-00&ch=mr1
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A matematika és az ógörög iránti vonzalma miatt hagyta ott Orbán Balázs a jezsuitákat, és 

jelentkezett a református kollégiumba – derült ki a polihisztorról a városi sétákon. A tematikus 

séták mellett rendkívül népszerű volt a szejkefürdői látogatóközpont, ahová kisvonat szállított 

több száz székelyudvarhelyi diákot. Idén nem egy napig, hanem egy hétig tartott az Orbán 

Balázs születésének évfordulójára szervezett emlékünnepség Székelyudvarhelyen. Minden 

napra jutott egy-egy a legnagyobb székelyhez köthető program. Születésnapján, csütörtökön 

koszorúkkal és ünnepi beszédekkel is megemlékeztek Orbán Balázsról.   

 

Életműdíjjal, a Magyar Életfa-díjjal tüntették ki Birkás János nyugalmazott hegedűtanárt, 

karnagyot, művészeti és kórusvezetőt. Az adai Musica Humana kamarakórus megalapítója, 

melynek karnagyaként szép sikereket ért meg.  A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

palicsi ünnepségén beszélgettünk Birkás Jánossal.  

 

Hosszú, súlyos betegség után 64 évesen elhunyt Szigeti László felvidéki magyar politikus, volt 

oktatási miniszter, államtitkár, a Magyar Közösség Pártjának alelnöke, később az Országos 

Tanács elnöke. 

 

Öt kontinens 

2022. február 5. – Duna World 

 

Magyar nyelvtanár Firenzében 

Február 21. a nemzetközi anyanyelv napja, legalább ezen a napon  erre a kincsre irányul a 

figyelem. „A nyelvet jól és szépen használni egyike a legnagyobb örömnek” , írta Sánta Ferenc 

Kossuth-díjas magyar író. Ehhez azonban olyan pedagógusok kellenek, mint  Kenéz Ágnes, aki  

a nyelveket, jól tanitja, és örömét is leli benne. Ágnest  a szerelem vitte Olaszországba.Ma már 

Firenze mellett,  Castelfiorentino-ban   ( kasztelfiorentíno)él családjával, reggeltől-estig a 

nyelvek bűvöletében. 

 

Csupó Gábor rendező 

Furcsa fejű sárga színű alakok, nagy-nagy szemekkel egy átlagos amerikai család hétköznapi 

gondjaival, bajaival, humoros történetekbe ágyazva.Talán már kitalálták, hogy a népszerű 

Simpson családról van szó. Az Emmy-díjas televíziós rajzfilmsorozat sikere mögött egy 

fantáziadús, kreatív magyar alkotó húzódik meg, Csupó Gábor.Hogyan jöttek létre a 

karakterek, mi kellett álmai megvalósításához, milyen út vezetett a sikerig? – ezekre is választ  

kapunk a következő percekben. 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2022-02-05-i-adas/
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Délvidéki magyar zenész Ausztráliában 

Aki hosszabb ideje külföldön él – valljuk be – egy-egy magyar muzsika hallatán, összeszorul a 

gyomra a honvágy miatt. Talán ezért is olyan népszerűek azok a magyar zenészek, akik a 

diaszpórában rendszeres fellépői a magyar közösségi eseményeknek. Ausztráliában – 

nyugodtan mondhatjuk – hogy Hegedűs Zoltán a legismertebb magyar zenész, hiszen az ország 

majd minden nagyvárosában  játszott már, megdobogtatva nem csak a magyar szíveket. 

 

Magyar Világ 

2022. február 5. – Duna 

 

A kommandói tűzvész után 

Tíz lakás vált a tűz martalékává két héttel ezelőtt a Kovászna megyei Komandón. Leégtek  a 

fából készült tetők és épületrészek. Amit  a lángok nem emésztettek fel, azt az oltáshoz használt 

víz tette lakhatatlanná. Családok váltak földönfutóvá, de szerencsére a tűzvész nem követelt 

emberi áldozatot. A helyi közösség azonnal a károsultak megsegítésére sietett. Székelyföldön 

és Magyarországon is összefogtak, hogy támogassák a bajba jutottakat. 

 

Beregi keresztszemes, az új hungarikum  

Bekerült a  hungarikum gyűjteménybe a Felső-Tisza-vidéki beregi keresztszemes hímzés. A 

mintakincs a történelmi Bereg Vármegyére volt jellemző, amely napjainkban a kárpátaljai és a 

magyar oldalon is megtalálható. A beregi keresztszemes felvételét a hungarikum gyűjteménybe 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság szakemberei javasolták. A Hungarikum 

Bizottság pozitív döntését természetesen Kárpátalján is nagy  örömmel fogadták. 

 

Újvidék, Európa Kulturális fővárosa 

Újvidék története 1748 február 1-én kezdődött, amikor az ott élő németek, szerbek, magyarok, 

zsidók és örmények összefogtak - és 8 ezer rajnai forintért Mária Terézia császárnőtől 

megvásárolták településüknek a szabad királyi város címet. „Legyen ez a sok nemzetiségű város 

az egymás mellett élés példaképe”, mondta a császárnő. Ezt a sokszínűséget és nyitottságot 

igyekezett Újvidék a mai napig  megőrizni. Valószínű  multikulturalizmusának köszönhetően  

lehetett az első, Európai Unión kívüli város ,amely megkapta Európa Kulturális  fővárosa címet. 

 

100 éves bácsi a Partiumban 

A nyugodtság, az állatszeretet és a jó levegő a kulcsa a hosszú életnek-vallja a  nemrég 100. 

születésnapját  ünneplő Finta Pál, aki a  madarászi tanyavilág egyetlen megmaradt gazdája. A 

partiumi idős ember hol a „kis birodalmához”  való ragaszkodásával, hol emberszeretetével, 

https://mediaklikk.hu/video/magyar-vilag-2022-02-05-i-adas-2/
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hol pedig kapcsolatrendszerével mentette meg a tanyát. A vele készült riportban egy kicsit a 

történelem lapjai is megelevenednek. 

 

Maszelka János festőművész emlékére 

Székelyudvarhely  népszerű festőjére, a közel két évtizede elhunyt Maszelka Jánosra 

emlékeznek  azzal a különleges tárlattal, amelyen korábbi kiállításokon eddig még nem látott 

alkotásai szerepelnek .  A közkedvelt képzőművészről és segítőkész művelődésszervezőről 

nagyon sok udvarhelyi őriz kedves emléket. A  Küküllő-parti kisváros neki köszönheti a helyi 

művelődési élet fellendülését, és a múzeum képtárát is. 

 

Kárpát-medence magazinműsor  

2022. február 6. – M1 

 

Antal Árpád, a polgármester 

A legutóbbi romániai önkormányzati választásokon negyedszer választották meg az RMDSZ 

színeiben Antal Árpád Andrást a legnagyobb magyar többségű erdélyi város, Sepsiszentgyörgy 

élére. Negyedik mandátumának első évét értékelve „Otthonvárosnak” nevezte Háromszék 

fővárosát, ahol az elsődleges szempont – még a nehéz járványidőben is – a közösségépítés. 

 

Ruzsicska Ilonka óvónéni, Kopács 

A drávaszögi Kopácson járunk, ahol az óvódánál találjuk a tősgyökeres kopácsi Ruzsicska 

Ilonka óvónénit, aki Eszéken végezte az óvónő-képzőt, majd a délszláv háború idején 

Magyarországon dolgozott a szakmájában, mígnem 2001-ben visszatért szülőfalujába. A 

horvátországi támogatásból nemrég megújult óvodába több, vegyes házasságból született 

gyermek is jár, hogy elsajátítsa a magyar nyelvet. 

 

Értékközpontú kezdeményezések Székelyderzsben   

Homoródfürdőn értékelték az elmúlt évek eredményeit és indították el az idei programokat a 

székelyföldi lovas egyesületek képviselői. A régióban 28, a lovas kultúrát éltető egyesület 

működik, nekik köszönhető, hogy Székelyföldön újra reneszánszukat élik a lovas sportok. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ezen a fórumon jelentette be, hogy a 

magyar kormány összesen 100 millió forinttal támogatja a Székelyföldön bejegyzett lovas 

szervezeteket, rajtuk keresztül a lovas sport fejlődését és népszerűsítését. 

 

Harapkó Marianna – A beregszászi Szent Anna Karitász vezetője   

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2022-02-06-i-adas-4/
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A beregszászi Pásztor Ferenc Zarándokházban működő Szent Anna Karitász bázisán járunk, 

ahol Harapkó Marianna épp munkatársával beszéli meg a heti teendőket. A szervezet 2011-ben 

jött létre. Céljuk elsősorban a beregszászi egyházközség nehéz sorsú híveit, valamint a Beregi 

Esperesi Kerülethez tartozó egyházközségek rászorultjait támogatni. Marianna másfél éve 

került az alapítvány élére, azóta igyekszik az új lehetőségekre koncentrálni, így indult az 

önkéntes munka is. A gyülekezethez tartozó asszonyok hetente háromszor gyűlnek össze a 

Pásztor Ferenc Házban, ahol levestésztát vagy épp mézeskalácsot készítenek, emellett pedig 

ingyen konyhát is működtetnek. Marianna, mint mondja, nem gondolta volna, hogy megfelelő 

lesz erre a feladatra, azonban bízott abban, hogy a jó Isten a legjobb helyre küldte. 


