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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: négy vívmánya van a virágzó magyar-szerb kapcsolatoknak 
2022. február 7. – MTI, Híradó, Demokrata, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, 

PestiSrácok, 888, Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A történelmi csúcson levő magyar-szerb kapcsolatok a gazdaság, az energiabiztonság, az 

illegális migráció és a nemzeti kisebbségek terén is kiváló együttműködést tesznek lehetővé 

Magyarország és Szerbia között - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

hétfőn Belgrádban. A tárcavezető Jadranka Joksimović európai integrációért felelős szerb 

miniszterrel, valamint Nikola Selaković külügyminiszterrel találkozott a szerb fővárosban. A 

találkozókat követően szerb hivatali kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót, amelyen a két 

ország kapcsolatáról, az együttműködési lehetőségekről esett szó. "Az egykori háborúskodás és 

ellenségeskedés helyét ma már a stratégiai szövetség és barátság vette át" - húzta alá Szijjártó 

Péter. Ezért sokat kellett dolgozni, de a jó kapcsolatból nagyon sokat profitál Magyarország 

Szerbia, a vajdasági magyarság és a magyarországi szerb közösség is - emelte ki, majd 

hozzátette, hogy négy vívmánya van a kapcsolatnak, ezek nélkül pedig egyik ország sem tartana 

most ott, ahol tart. "A magyar és a szerb gazdaság nagyon hatékonyan tud hozzájárulni a másik 

növekedéséhez" - magyarázta Szijjártó Péter, majd rámutatott, hogy a tavaly év végi adatok 

alapján minden rekordot megdöntött a kétoldalú kereskedelmi forgalom és megközelítette a 

négymilliárd eurót. Hozzátette, hogy óriási közlekedésfejlesztési projektek vannak 

folyamatban, például a Budapest és Belgrád közötti gyorsvasút kiépítése, valamint a Szeged és 

Szabadka közötti vasút felújítása. Mindezek mellett a magyar kormány "16 magyar vállalatnak 

adott 20 milliárd forintnyi támogatást, amelynek nyomán 40 milliárd forintnyi beruházás jön 

létre Szerbiában". 

 

Szili Katalin: ügyünk megkívánja a közösségi jogi aktus kidolgozását az Európai 

Bizottságban 
2022. február 7. – MTI, Demokrata, ATV, Hiradó, Ma7, Felvidék Ma, Hírek.Sk 

A nemzeti kisebbségeket érintő jogi aktus kidolgozását szorgalmazta az Európai Bizottságban 

a maastrichti szerződés 30. évfordulóján Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Szili Katalin 

hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében felidézte, hogy a belga-holland-német 

hármashatárnál fekvő városban 12 ország írta alá 1992. február 7-én az Európai Unió (EU) 

integrációjának legfontosabb dokumentumát. Kiemelte, hogy a többi között az EU mai 

formájának is e szerződés a sarokköve. A dokumentumban fektették le az euróövezet, a közös 

kül- és biztonságpolitika, a bel- és igazságügy együttműködési területek alapjait, valamint az 

EU elsődleges pillérét, az Európai Közösséget, és azt, hogy mit jelent európai polgárnak lenni - 

sorolta. 
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Volner Párt: Márki-Zay elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát 
2022. február 7. – MTI, Demokrata, HírTV, Magyar Nemzet, 168 óra, Mandiner 

Márki Zay-Péter a baloldal miniszterelnök-jelöltje egyértelművé tette, hogy elvenné a határon 

túli magyarok szavazati jogát - jelentette ki a Volner Párt elnöke hétfőn sajtótájékoztatón, 

Budapesten. Ugyanis - mint legújabb videójából kiderül - elképzelhetőnek tartja, hogy a 

határon túli magyarok csupán szószólókat tudjanak küldeni a magyar Országgyűlésbe, 

hasonlóan a Magyarországon élő nemzetiségekhez - közölte Volner János. A Volner Párt 

felszólítja Gyurcsány Ferencet, a baloldal valódi vezérét, hogy léptesse vissza a  miniszterelnök-

jelöltségtől a "polgárháborús hangulatot keltő, eszelősen viselkedő, futóbolond" Márki-Zay 

Pétert - tette hozzá. 

 
 „A baloldaltól semmi jóra nem számíthatunk” – Zsigmond Barna 

támogatásokról, ellenzéki vádakról, lelki összetartozásról 
2022. február 7. – Krónika 

A magyarországi ellenzék nemzetpolitikai szempontból is ugyanazt a gyurcsányi irányt 

szajkózza, amelynek alapkövét a 2004. december 5-ei népszavazással tették le – mondta a 

Krónikának adott interjújában Zsigmond Barna Pál, a Fidesz marosvásárhelyi származású 

országgyűlési képviselője. Magyarország korábbi csíkszeredai főkonzulja szerint a Kárpát-

medencére ma már egységes gazdasági térként tekinthetünk. 

 

Kisgömböc-effektus? Népszerűsége csúcsán kezd ingadozni az AUR, sorra 

hiúsulnak meg grandiózus tervei 
2022. február 7. – transindex.ro 

Zavaros idők köszöntöttek az AUR-ra. Annak ellenére, hogy a Románok Egységéért Szövetség 

népszerűsége hihetetlen magasságokba emelkedett, és gyakorlatilag a második politikai erővé 

vált Romániában, ez az eredmény korántsem annak köszönhető, a politikai alakulat vezetői 

megfontolt stratégiával építenék a szervezetet. Ellenkezőleg: most kezdenek nyilvánosságra 

kerülni a belső konfliktusok, a két társelnök közötti ellentétek, ugyanakkor pedig az ortodox 

egyház is elhatárolódott a szélsőséges párttól. A BOR által közzétett nyilatkozat bírálja a 

„nacionalizmus és a hit összemosását", és kijelenti, hogy „a politika és a vallás összekeverése 

már eddig is túl sok áldozatot követelt". A közleménynek egyetlen szépséghibája van: az egyházi 

üzenet azt követően érkezett, hogy a Libertatea portál el kezdte vizsgálni a BOR és az AUR 

közötti kapcsolatot.  
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Címertani egyesület: elképesztő a székelyudvarhelyi címer elleni ügyészségi 

eljárás 
2022. február 7. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Szakmaiatlan és elképesztő, ami ma Romániában megtörténhet, hogy „az utcáról” támadásokat 

lehet intézni  tudományosan megalapozott és hivatalosan elfogadott jelképek ellen, fogalmazta 

meg a Székelyudvarhely címerét ért nemtelen támadás kapcsán a sepsiszentgyörgyi Szekeres 

István Attila. Az Erdélyi Cím- és Zászlótudományi Egyesület elnöke, a címertudomány doktora 

és a Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagja által megfogalmazott tiltakozó és szakmai 

alapon tisztázó állásfoglalásban leszögezi: a heraldika egy tudományág, ami a címerekkel 

foglalkozik, azaz a középkori fegyverhasználaton alapuló, pajzsba foglalt színes jelkép – 

amelyet különböző személyek, családok, testületek, közigazgatási egységek – 

megkülönböztetésül használnak. 

 

Két év után újra pályázhatnak a megyei tanácsnál a háromszéki civil szervezetek 
2022. február 7. – maszol.ro 

A koronavírus-járvány az elmúlt két évben megbénította a civil szervezetek és egyházak által 

szervezett szabadidős, kulturális és sportesemények szervezését, ám idén minden jel arra 

mutat, hogy lesz lehetőség rendezvények megtartására, ezért Kovászna Megye Tanácsa újra 

pályázatot hirdetett ezek támogatására. Tamás Sándor háromszéki tanácselnök szerint két év 

kihagyás után idén nyolc kategóriában lehet pályázni. Idén kiemelt támogatást kap a 

táboroztatás, amire nemcsak civilek, de az egyházközségek is igényelhetnek résztámogatást. 

 

A vakok és gyengénlátók taníttatását segíti díjával Ferenczes István 
2022. február 7. – Krónika 

A székelyudvarhelyi vakiskola létrehozására ajánlotta fel a magyarországi Prima díjjal járó 

pénzjutalmat Ferenczes István költő. A Csíkszeredában élő költő, író és publicista tavaly év 

végén nyerte el a magyarországi Prima díjat, és az ezzel járó 5 millió forintot teljes egészében 

felajánlotta az erdélyi magyar vakiskola létrehozására. A nagy értékű felajánlásról közösségi 

oldalán számolt be az iskola létrehozásán munkálkodó Erdélyi Magyar Látássérültekért 

Egyesület (EMLE). A civil szervezet Székelyudvarhelyen kívánja létrehozni a gyengénlátó- és 

nemlátó gyermekek magyar tannyelvű speciális iskoláját, illetve egy felnőtteknek szóló 

rehabilitációs központot. Az épületet már sikerült megvásárolni a magyar kormány és az 

Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával, de az ingatlan belső kialakításhoz és 

felszereléséhez további anyagi támogatásra van szükség. 

 

Megduplázódott az erdélyi Középiskolás Programban részt vevő diákok száma 
2022. február 7. – Bihari Napló 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) középiskolások számára januárban meghirdetett 

felvételijére Erdély-szerte 729 diák jelentkezett. A program létszáma ezzel a duplájára nőtt! Az 

erdélyi Középiskolás Program most már több mint 1400 diákot számlál. Zsiga Karola, az erdélyi 

Középiskolás Program(e-KP) koordinátora elmondta, hogy a felvételt nyert diákok többek 
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között társadalmi tanulmányokat, jogot, pszichológiát, közgazdaságot vagy modernkori 

történelmet tanulhatnak. Továbbá szakmai kirándulásokat és tehetséggondozó táborokat is 

kínálnak a jelentkezők számára. Mindemellett a program angol és román nyelvű kurzusokat is 

biztosít az érdeklődőknek. A Mathias Corvinus Collegium középiskolásoknak szóló, ingyenes 

kurzusaira január 30-ig várták a diákok jelentkezését. Ebben az időszakban 58 erdélyi iskolából 

összesen 728 diák felvételizett. 

 

A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Program 2022-es évre szóló 

pályázati felhívása 
2022. február 7. – Nyugati Jelen 

A Rákóczi Szövetség és az RMDSZ Arad Megyei Szervezete együttműködésének köszönhetően 

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

Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Programja keretében 10 000 Ft egyszeri ösztöndíjat 

adományoz mindazon Arad megyei családoknak, akik gyermekeiket a magyar iskola nulladik 

(előkészítő) osztályába íratják.  A családok kérelmüket egy erre a célra készített ösztöndíj-

igénylőlap kitöltésével és pályázatuk online beküldésével adhatják le. 

 

Beszélgetés Kőrösi Viktor Dávid vezető konzullal regisztrációról, választási 

tudnivalókról 
2022. február 7. – Nyugati Jelen 

Az április első hétvégéjén zajló magyarországi választásokra készülve Hunyad megye 

magyarságát is felkereste a kolozsvári magyar főkonzulátus képviselője, Kőrösi Viktor Dávid 

vezető konzul, a választási tudnivalókról tájékoztatva a helyi közösségek jelenlévő tagjait. 

Pillanatnyilag a választási folyamat regisztrációs szakasza zajlik. Ennek kapcsán indult a 

beszélgetés. 

 

Hamarosan befejeződik a Marianum Egyházi Iskolaközpont főépületének 

felújítása 
2022. február 7. – ma7.sk, felvidek.ma  

Végéhez közeledik a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont Király püspök utcai 

főépületének teljeskörű felújítása és új kápolnával történő bővítése. A nagy terv 

megvalósításához a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága 2,17 millió euró 

támogatást nyújtott, amit a Nagyszombati Katolikus Főegyházmegye 320 ezer euróval 

egészített ki. A média képviselői hétfőn körülnézhettek a kívül-belül megszépült intézményben. 

Örvendetes, hogy 2020 decemberében Magyarország Kormányának Nemzetpolitikai 

Államtitkársága 780 millió forinttal, vagyis hozzávetőleg 2,17 millió euróval támogatta az iskola 

főépületének teljeskörű felújítását. A költségekhez, elsősorban a korábbi kicsi helyett egy új, 50 
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férőhelyes kápolna felépítéséhez és berendezéséhez, a Nagyszombati Katolikus 

Főegyházmegye 320 ezer euróval járult hozzá – tette hozzá Kiss Róbert kanonok. 

 

Tömbszakadás, földindulás: harminc év alatt feldarabolódott a nyugat-keleti 

irányú magyar tömb a Felvidéken 
2022. február 7. – Pomichal Krisztián – ma7.sk 

A népszámlálás eredményeit értékelő cikksorozatunkban foglalkoztunk már városaink 

nemzetiségi arányainak átalakulásával, készítettünk podcast-adást Felvidék vezető 

demográfusával, értékeltük a második nemzetiséget és a roma vonatkozású eredményeket, 

publicisztikákat írtunk. Ezúttal egy minden eddiginél mellbevágóbb problémával ismertetjük 

meg olvasóinkat! Az Őry Péter vezette Pro Civis Polgári Társulás fáradtságos munkával 

térképekre vitte a tizenhat magyarlakta járás nemzetiségi arányainak alakulását. A PT 

munkatársai 2001-től 2021-ig három népszámlálás adatait vetették össze (az 1991-es cenzus 

adatait azért nem használták, mert azok még a közigazgatási reform előttről származnak). 

Munkájuk legfontosabb és igen szomorú tanulsága, hogy a közgondolkodásban sokáig 

összefüggőnek tekintett, Somorjától Nagykaposig húzódó déli magyar tömb az elmúlt 

évtizedekben több helyütt is felszakadt.  

 

Nem vagyok pesszimista! – mondja a református egyház püspöke a népszámlálás 

után 
2022. február 7. – ma7.sk 

Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke nyilatkozott portálunknak 

a 2021-es népszámlálási adatok kapcsán. A januárban közzétett számok azt mutatják, hogy 

akárcsak a többi meghatározó egyház esetében, úgy a reformátusoknál is a felekezetükhöz 

tartozók számának csökkenése tapasztalható. Míg tíz éve majdnem 100 ezren vallották 

magukat reformátusnak, mostanra ez a szám 85 ezerre csökkent. Továbbra is őrzik viszont a 

negyedik legnagyobb egyház pozícióját. 

 

A hatékony, eredményes parlamenti képviselet érdekében 
2022. február 7. – ma7.sk 

Szakmai és politikai körökben kezdetét vette a választási rendszer módosításáról szóló vita. 

Több konkrét javaslat is elhangzott. Sőt, a sajtó is felmelegítette a témát. Itt az ideje tehát 

annak, hogy megvizsgáljuk a lehetséges megoldásokat picit más szemszögből. Olyan 

szemszögből, amely elősegítheti a nemzetközösségünk jövőbeni hatékony, regionálisan is 

elkötelezett parlamenti képviseletét. 

 

Magyarul is tájékoztat az „omikronválságról” Nagyszombat megye 
2022. február 7. – ma7.sk 

Fontos lépéseket tett az omikron vírussal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások 

megerősítésére és a megye lakosságának informálására Nagyszombat megye. Kétnyelvű – 
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magyar-szlovák – szórólapokat juttatnak el a lakossághoz, amely tartalmazza az omikronnal 

kapcsolatos hasznos és gyakorlati tudnivalókat.  Berényi József, Nagyszombat megye első 

alelnöke hangsúlyozta, nagyon fontos az, hogy a megye kommunikál magyar nyelven, hiszen 

az itt lakók több, mint egynegyede magyar anyanyelvű polgár.  

 

Színházi fesztivál Füleken – Mucsi Zoltánt és Scherer Pétert is láthatja a közönség 
2022. február 7. – bumm.sk  

Három színházi előadással is készült a következő hetekre a Füleki Városi Művelődési Központ. 

A kultúra hosszú és kényszerű szüneteltetése után a nézőknek felejthetetlen élményben lesz 

részük, hisz a szervezők izgalmas előadásokkal, nagyszerű színészekkel várják a színház 

rajongóit. A vmk színpadán Bíró Krisztát, Mucsi Zoltánt, Scherer Pétert, Katona Lászlót, Olasz 

Istvánt, Szabó Viktort és Culka Ottót láthatja a közönség. Az előadások között lesz, amelyik a 

szocializmus éveit idézi fel, egy másik a színháztól elszokott közönséget próbálja nézőkké 

„képezni”, s láthatunk egy férfimesét is a férfi-nő viszony összetettségéről – olvasható a 

portálunkhoz eljuttatott sajtóközleményben. A budapesti Örkény Színház február 11-én 

mutatja be Daniela Kapitáňová: PIONÍRSZÍV című előadását. A darab a szerző Könyv a 

temetőről című regénye alapján készült, melyet Mészáros Tünde fordított magyarra.  

 

150 éve született Szüllő Géza 
2022. február 7. – bumm.sk  

Szüllő Gézára, az egykori csehszlovákiai magyar keresztényszocialista politikusra emlékeztek 

Ipolynyéken. A két világháború között a csehszlovákiai magyar politikában meghatározó 

szerepet játszó magyar kereszténydemokrata közéleti személyiség, dr. Szüllő Géza (1872-1957) 

emlékét ápolva és politikai életműve előtt tisztelegve 2008 nyarán Ipolynyéken leplezték le a 

felvidéki magyarság külügyminisztereként is emlegetett Szüllő Géza köztéri szobrát. Az 

ünnepélyes leleplezés óta az MKDSZ minden évben megemlékezik a politikusról. Idén az 

Országos Keresztényszocialista Párt alapítója Szüllő Géza születésének 150. évfordulóján – 

2022. február 5-én a Szövetség Híd-Platform nevében Fehér Csaba, Fagyas Marcel, valamint 

Krnáč Marek helyezték el az emlékezés koszorúit. 

 

Felvidéki jelöltek is várják a közönség szavazatait az idei Highlights of Hungary-n 
2022. február 7. – felvidek.ma  

Idén sem lesz egyszerű dolga a közönségnek, hiszen a Highlights of Hungary nagykövetei 

gondoskodtak arról, hogy valóban értékes, szeretni való és példaértékű kezdeményezések és 

történetek kerüljenek a jelöltek közé. Kis kezdeményezések, nagy célok és még nagyobb 

eredmények szerepelnek a különleges összeállításban, mely nemcsak Magyarország határain 

innen, hanem az azon túli magyarlakta vidékeken is kereste a kiemelkedő történeteket. A borsi 

Rákóczi-kastély is várja a szavazatokat. Mint a bemutatkozásban olvasható: „Megújult a 

magyar reneszánsz építészet egyik gyöngyszeme, ahol II. Rákóczi Ferenc meglátta a napvilágot. 

A magyar határtól néhány kilométerre, a 2021-es átadását követően újra régi fényében áll a 

csodálatos várkastély.” 
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https://www.bumm.sk/regio/2022/02/07/szinhazi-fesztival-fuleken-mucsi-zoltant-es-scherer-petert-is-lathatja-a-kozonseg
https://www.bumm.sk/regio/2022/02/07/150-eve-szuletett-szullo-geza
https://felvidek.ma/2022/02/felvideki-jeloltek-is-varjak-a-kozonseg-szavazatait-az-idei-highlights-of-hungary-n/
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Zárult a Felvidéki Mentorprogram 
2022. február 7. – felvidek.ma  

A Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Design 

Terminal együttműködésében zajlott Felvidéki Mentorprogram Záró- és díjatadó gálájára 

2022. február 3-án került sor Komáromszentpéteren.  A nagyvállalkozói mentorprogram célja 

a tapasztalt nagyvállalkozók mentorrá képzése, ezáltal a vállalkozókat segítő szakmai környezet 

kialakítása a külhoni magyar régiókban. A 2021 októberében indított Felvidéki 

Mentorprogramban közel 80 vállalkozó vett részt mentorként, illetve mentoráltként. 

  
Sikeres megvalósítások, új tervek 
2022. február 7. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Felújították az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola földszintjén található vizesgócokat, 

illetve új tetőszerkezetet kapott az intézmény két objektuma. A munkálatokat, amelynek 

összértéke 5 millió 800 ezer dinár, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és 

Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság támogatta. 

 

Magyar népviseletek Magyarkanizsán 
2022. február 7. – Magyar Szó 

Pénteken este kiállításmegnyitóval, majd néptáncos fergeteggel várták a magyarkanizsaiakat a 

képtárban és a Cnesában. A vajdasági magyar közösségek hagyományos öltözetei köszöntek 

vissza a képeken. A megnyitón Vázsonyi Csilla néprajzkutató, kulturális antropológus többek 

között elmondta, hogy tíz vajdasági magyar település népi viseletét örökítették meg a 

fotósorozaton. 

 
Jogsegélyközpont nyílt Csapon 
2022. február 7. – Kiszó 

Újabb, jogi segítséget nyújtó szolgálat nyílt Kárpátalján. A csapi a 15. ilyen tevékenységet 

folytató iroda megyénkben. A Csapi, a Szürtei és a Nagydobronyi kistérség lakosainak ezentúl 

lehetőségük nyílik térítésmentes jogi tanácsadás igénybevételére, illetve kérelmezni a szolgálat 

által biztosított ügyvédek segítségét polgári és közigazgatási eljárások esetén. A szakemberek 

ingyenesen állnak az állampolgárok rendelkezésére. A Csapi Jogsegélyszolgálati Iroda Marija 

Csajka vezetésével működik majd, aki öt éve tevékenykedik az igazságszolgáltatás e területén. 

 

„GENIUS” JA: Váradi Natália az elmúlt évről, annak sikereiről 
2022. február 7. – karpat.in.ua 
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https://ma7.sk/video/szobeszed/zarult-a-felvideki-mentorprogram-video
https://www.magyarszo.rs/hu/4846/vajdasag_obecse/259164/Sikeres-megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1sok-%C3%BAj-tervek-%C3%A1llagmeg%C3%B3v%C3%B3-munk%C3%A1latok.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4846/vajdasag_magyarkanizsa/259115/Magyar-n%C3%A9pviseletek-Magyarkanizs%C3%A1n-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-magyarkanizsa.htm
https://kiszo.net/2022/02/07/jogsegelyszolgalati-iroda-nyilt-csapon/
https://life.karpat.in.ua/?p=89445&lang=hu
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Hosszú évek óta kutatja és felkarolja a fiatal kárpátaljai magyar tehetségeket a „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány (JA). Váradi Natáliát, az alapítvány igazgatóját az elmúlt évről és 

annak sikereiről kérdeztük. „A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány minden nehézség ellenére 

2021-ben is Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, Európai Tehetségpontként és Nemzeti 

Jelentőségű Intézményként végezte tehetséggondozó, tehetségtámogató és tehetségkutató 

munkáját. Hiszem, hogy Isten a jó ügyet nem hagyja veszni, és hogy minden lehetséges annak, 

aki hisz. Kitartással és kellő odaadással mindent meg lehet oldani: ha elég nemes a cél, akkor 

a körülmények nem számítanak.” – nyilatkozta Váradi Natália.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 7. – Kossuth Rádió 

 

Az ukrán-orosz konfliktus eredete évekre nyúlik vissza, és nem háborús konfliktus – mondja 

Bocskor Andrea kárpátaljai európai parlamenti képviselő. Ám ebben a felfokozott hangulatban 

nehéz felhívni arra a figyelmet, hogy Ukrajna a nemzetközi kötelezettségvállalásait – köztük a 

kisebbségek védelmét – nem teljesíti.  Ez utóbbi kapcsán a képviselő asszony kiemelte a 

Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt, melynek 5. beszámolási ciklusában 

Ukrajna a jelentésében a tényleges helyzetet számos ponton elferdíti.  

 

Bölcsődétől a doktori képzésig lehet magyarul tanulni ma Romániában. Ez a Minden magyar 

gyermek számít! beiskolázási kampányt ismertető kolozsvári sajtótájékoztatón hangzott el. Az 

RMDSZ újraindítja tájékoztatási és tudatosítási kampányát, ugyanis Romániában még mindig 

van 8-10 százaléknyi magyar diák, aki nem anyanyelvén tanul. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

Módosította a Romániába érkező utasoktól a tavaly december 20. óta megkövetelt digitális 

járványügyi adatlapot a román kormány: ezentúl nem az utazás előtt maximum 24 órával, 

hanem 72 órával előtte is ki lehet tölteni, ezenkívül csökkentették az ennek elmulasztása esetén 

kiszabható pénzbírság mértékét is. Fontos változás, hogy a határ menti ingázó 

munkavállalóknak nem kell mindennap kitölteniük a digitális adatlapot. 

 

Megújult Marosvásárhely egyik nevezetes műemléképülete: a Teleki Ház. A Vár alatti téren álló 

barokk palotát Teleki Domokos vármegyei főispán építtette 1803-ban. A ház falán elhelyezett 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-07_18-01-00&enddate=2022-02-07_18-40-00&ch=mr1
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tábla arra emlékeztet, hogy 1849 júliusában itt volt Bem tábornok parancsnoki székhelye és 

innen indult július 30-án - Petőfivel együtt - a segesvári csatába. A Teleki házat 1935-ben 

vásárolta meg a református egyház, ám a műemléképület teljes körű felújítása 2017 után vált 

lehetségessé.  

 

Várak, Árpád-kori templomromok, mintegy hatvan kastély és természeti látnivalók, mindez a 

Délvidéken. Nem kell messzi tájakra utazni ahhoz, ha az ember gazdag túraútvonalat kíván 

magának összeállítani. Egy horgosi testvérpár, Kecsenovity Egon és Molnár Kecsenovity Erna 

kalandos utazásaikról, élményeikről szülőfalujukban tartottak egy vetítéssel egybekötött 

beszámolót, de más módon is arra buzdítanak mindenkit, hogy fedezzék fel maguknak a 

Délvidéket. 

 

Az idei Csemadok Közművelődési Díjak közül Fülekre is került, mellyel a Varga házaspár több 

évtizedes sokoldalú tevékenységét jutalmazták. A Füleken élő Varga Lia és férje Varga Norbert 

meghatározó személyiségei a felvidéki magyar folklórmozgalomnak. Kutató, közművelődési, 

néprajzi tevékenységük közismert és igen jelentős. A szlovákiai magyar néprajzi tájak prózai 

népköltészetének kutatása és az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny is nevükhöz köthető.   


