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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó a Szubjektívnek: Javulhatnak a határátkelés feltételei 
2022. február 8. – Pannon RTV 

Jelentős fejlesztések zajlanak Magyarország és Szerbia között a vasutakat illetően, azonban a 

személygépjárművel való határátkelés továbbra is nagy gondot okoz. A feltételek javítása 

érdekében a tompai és röszkei átkelőn tesztelték a különböző lehetséges módosítások hatásait 

- erről is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Pannon RTV-nek adott 

exkluzív interjújában. Emellett az időszakosan működő kisebb átkelők munkaidejének a 

meghosszabbítása is folyamatosan napirenden van - mondta a magyar külgazdasági és 

külügyminiszter a Szubjektív felvételén. „A tompai és a röszkei átkelőhely fejlesztéséről is 

megállapodtak a belügyminisztériumok, annak érdekében, hogy a néha borzasztóan 

kellemetlen és méltatlan várakozási időt és körülményeket le tudjuk szorítani, illetve javítani 

tudjuk” – emelte ki.  

 

Nemzetközi együttműködési projektjeit mutatta be a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem 
2022. február 8. – MTI, Webrádió, Krónika, Vajdaság Ma 

Három nemzetközi együttműködési projektjét mutatta be keddi sajtótájékoztatóján a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) kolozsvári kara. A foRMAtion projektet 

Szenkovics Dezső dékán ismertette. Mint elmondta: kiéleződött a kutatási és innovációs 

alapokért folyó verseny, és az egyetemek, kutatási intézetek részéről egyre nagyobb igény 

mutatkozik a kutatási pályázatok menedzsmentjét, adminisztrációját ellátó, jól képzett 

szakemberekre. Ez a felismerés hívta életre azt a nemzetközi konzorciumot, amelynek célja 

olyan képzési modul kidolgozása, amely könnyen beépíthető bármely egyetem kínálatába. A 

képzési modul kidolgozását és fejlesztését a Sapientia a magyarországi Hétfa Kutatóintézet és 

a Corvinus Egyetem, valamint olasz, portugál és szlovén egyetemek és kutatóintézetek 

partnereként végezte. Az egyéves választható kurzust 18-an kezdték el, és tízen fejezték be az 

egyetemen. Szenkovics Dezső elmondta: a jelenleg angol nyelven elérhető, és a véglegesítés 

szakaszában levő tananyagot szeretnék lefordítani valamennyi részt vevő intézmény nyelvére, 

és felajánlják a romániai egyetemeknek is.  

 

Magyar települések a célkeresztben Szlovákiában 
2022. február 8. – Magyar Nemzet 

A szlovák állam még mindig a magyar és a német közösségek kollektív bűnösségén alapuló 

jogszabályokra és rendeletekre támaszkodva hajt végre ingatlanelkobzásokat – derült ki a 

szlovák földalap nemrégiben napvilágot látott, 2020-as évre vonatkozó jelentéséből. A második 

világháborút követően újjáalakuló csehszlovák állam első elnöke, az emigrációból frissen 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szijjarto-szubjektivnek-javulhatnak-hataratkeles-feltetelei
http://www.webradio.hu/hirek/kulfold/nemzetkozi-egyuttmukodesi-projektjeit-mutatta-be-a-sapientia-erdelyi-magyar-tudomanyegyetem
http://www.webradio.hu/hirek/kulfold/nemzetkozi-egyuttmukodesi-projektjeit-mutatta-be-a-sapientia-erdelyi-magyar-tudomanyegyetem
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/magyar-telepulesek-a-celkeresztben-szlovakiaban
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hazatért Eduard Benes dekrétumai a mai napig mérgezik a szlovák–magyar kapcsolatokat. 

Magyar családok tízezreit pakolták fel a vagonokra és vitték csehországi kényszermunkára, az 

átélt szenvedésekért soha nem kért tőlük bocsánatot sem a cseh, sem a szlovák állam. Ma már 

világosan látszik, nem csak gesztusértékű cselekedet lenne a dekrétumok visszavonása, 

gyakorlati indokok húzódnak meg a háború utáni kitelepítéseknek, lakosságcseréknek és 

vagyonelkobzásnak törvényi keretet teremtő dekrétumok és rendeletek érvényben tartása 

mögött. 

 

Kelemen Hunor a Simion-ügyről: az erőszak elfogadhatatlan, harcolnunk kell a 

populizmus további térnyerése ellen 
2022. február 8. – Krónika, maszol.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Románia kormányfőhelyettese elítéli George Simion AUR-

vezér hétfői viselkedését, és meglátása szerint a szélsőséges politikusnak viselnie kell tettei 

következményét. A szövetség elnöke kedden Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy egy 

nappal korábban Simion a parlament pulpitusánál támadt rá Virgil Popescu energiaügyi 

miniszterre, és arra kérte a többi párt politikusait, hogy közösen vegyék fel a harcot „a 

populizmus további térnyerése ellen”. Mint fogalmazott, 2020 decemberétől aggodalommal 

figyelik az AUR partizánakcióit, és minduntalan arra kérik a honatyákat, legyenek partnerek 

„ennek a szélsőséges alakulatnak az elszigetelésében”.  

 

Megrajzolták az AUR-szavazók fantomképét: többnyire férfiak, 65 százalékuk 

oltásellenes 
2022. február 8. – Krónika, maszol.ro 

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazóinak többsége (61 százalék) férfi, 39 

százalékuk nő – derül ki az Avantgarde felméréséből, amelyet az AUR-t támogatók körében 

készítettek a január 20–31. időszakban. A közvélemény-kutatás eredményei szerint a 

szélsőséges alakulat voksolóinak 60 százaléka középiskolát végzett vagy posztliceális 

képzésben részesült, 30 százalékuknak nincs meg a 12 osztálya, és alig 8 százalékuknak van 

felsőfokú végzettsége. 40 százalékuk alkalmazott, 32 százaléknak nincs foglalkozása, 14 

százalék vállalkozó, 13 százalék pedig nyugdíjas. 85 százalékuk gondolja azt, hogy Románia 

rossz irányba tart, 80 százalékuk ellenzi a zöldigazolás munkahelyi kötelezővé tételét, 65 

százalékuk szerint nincs szükség koronavírus elleni oltásra. 

 

Átszúrt medvefej, kiherélt történelem? Szekeres Attila heraldikus a Krónika Live-

ban 
2022. február 8. – Krónika 

Általános felhördülést váltott ki az erdélyi magyar közösségben és nem csak, hogy egy 

állatvédelemmel is foglalkozó, de egy nagyromániás (PRM – Nagy-Románia Párt) politikus 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-a-simion-ugyrol-harcolnunk-kell-a-populizmus-tovabbi-ternyerese-ellen-az-eroszak-elfogadhatatlan
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-a-simion-ugyrol-harcolnunk-kell-a-populizmus-tovabbi-ternyerese-ellen-az-eroszak-elfogadhatatlan
https://kronikaonline.ro/belfold/megrajzoltak-az-aur-szavazok-fantomkepet-tobbnyire-ferfiak-65-szazalekuk-oltasellenes
https://kronikaonline.ro/belfold/megrajzoltak-az-aur-szavazok-fantomkepet-tobbnyire-ferfiak-65-szazalekuk-oltasellenes
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/atszurt-medvefej-kiherelt-tortenelem-szekeres-attila-heraldikus-a-kronika-live-ban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/atszurt-medvefej-kiherelt-tortenelem-szekeres-attila-heraldikus-a-kronika-live-ban
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által irányított civil szervezet kezdeményezésére a román hatóságok kivizsgálást indítottak 

Székelyudvarhely egyébként törvényben elfogadott címere ügyében. De miért abszurd amúgy 

is szakmai szempontból az állatvédelmet összekeverni a címertannal? Vannak-e még hasonló 

vagy hasonló módon félreértelmezhető hivatalos vagy történelmi jelképek a jelenlegi 

Romániában? Többek között erről beszélgettek Szekeres Attila heraldikussal, az Erdélyi Címer- 

és Zászlótudományi Egyesület elnökével. 

 

Ujhelyi: az erdélyi politikusok azért nem állnak szóba az ellenzékkel, mert a 

Fideszt támogatják  
2022. február 8. – transindex.ro 

A transindex.ro RMDSZ-es politikusok válaszreakcióját ismertette Ujhelyi István nyílt levelére, 

amelyben az MSZP EP-képviselője vitára hívta az RMDSZ politikusai közül „régi barátait, 

ismerőseit”: Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnököt és 

Korodi Attila csíki polgármestert. Szerinte ugyanis, ha már úgy döntöttek, hogy beszállnak a 

magyarországi választási kampányba, akkor ezt egy nyilvános vitában kellene lejátszaniuk.  

 

Reakciók Hantz Péter biofizikus A Gyilkostó gyilkosai című cikkére 
2022. február 8. – szekelyhon.ro 

A Gyilkostó településen és a Gyilkos-tó körüli hiányosságokra, az általa tapasztalt problémákra 

mutatott rá nemrégiben a Székelyhonon közzétett nyílt levelében Hantz Péter biofizikus, 

búvárkutató. Az írás komoly vihart kavart Gyergyószentmiklóson. Ezzel kapcsolatban 

igyekeztek megszólaltatni a levélben érintett személyeket, intézményvezetőket. 

 

A magyar baloldal és a nemzet 
2022. február 8. – Demeter Szilárd – szekelyhon.ro 

Demeter Szilárd véleménycikkében leszögezte: „Induljunk ki az alapvető logikai 

összefüggésekből: minden magyar állampolgár a magyar nemzet tagja (már persze, ha az akar 

lenni), de a magyar nemzet nem minden tagja magyar állampolgár. Aki magyar állampolgár, 

annak joga van szavazni a magyarországi országgyűlési választásokon, de döntése az egész 

nemzetre kihat. Nagyon nem mindegy, hogy milyen törvényhozása és kormánya van 

Magyarországnak. Mert Magyarország több, mint egy ország, és jóval több, mint egy EU-

tagállam: haza, védhatalom, a magyar nemzet egészének megtartója. Ezt nem érti a magyar 

baloldal, és nem is értették sohasem. Minden sorsfordító pillanatban elárulták a nemzetet – és 

a hazát is, nekik pont elég volt az országot legvidámabb barakká zülleszteni, főleg úgy, hogy 

abban a barakkban ők lehettek a smasszerek. 
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https://welemeny.transindex.ro/?cikk=29389&ujhelyi_az_erdelyi_politikusok_azert_nem_allnak_szoba_az_ellenzekkel_mert_a_fideszt_tamogatjak
https://welemeny.transindex.ro/?cikk=29389&ujhelyi_az_erdelyi_politikusok_azert_nem_allnak_szoba_az_ellenzekkel_mert_a_fideszt_tamogatjak
https://szekelyhon.ro/aktualis/reakciok-hantz-peter-biofizikus-a-gyilkosto-gyilkosai-cimu-cikkere
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-baloldal-es-a-nemzet
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Civilek mentették meg kispetri román templomát, amelyhez Kós Károly tervezett 

tornyot 
2022. február 8. – maszol.ro 

Műemlékvédő civilek és helyi önkéntesek javították ki a kalotaszegi Kispetri ortodox 

templomának fedelét, amely a beszivárgó víz miatt megrongálódott. A templomhoz Kós Károly 

tervezett kőtornyot a két világháború között, amikor átköltöztették Sztánáról Kispetrire. A 

templomnak a Târnaț Kalotaszeg Durabil Egyesület (TKD) kezdeményezésére nyújtottak „első 

segélyt”. A kalotaszegi hagyományos épületek megmentésével, konzerválásával és 

helyreállításával foglalkozó egyesületet a Skóciából Erdélybe költözött házaspár, Sara Meaker 

és Douglas McFarlane alapította. Legújabb mentőakciójukat Bogdan Ilieș szilágysági román 

templomokat kutató történész segítette, emellett Zsigmond András helyi panziótulajdonos, 

Debreczeni Pali nyugalmazott helyi tanácsos és Zágor Tibor helyi építőmester működött közre 

a munkálatokban, derül ki közleményükből.  

 

Multikulturális városnapok: utolérte magát Kolozsvár? 
2022. február 8. – Krónika 

Természetesnek, magától értetődőnek tartják a kolozsvári magyar közösség képviselői az Emil 

Boc polgármester által ígért nyitást, miszerint multikulturális rendezvénnyé válik a kolozsvári 

városnapok. Oláh Emese a Krónikának elmondta, ugyan még nem tárgyaltak a részletekről, de 

úgy vélte, a magyar közösségnek is meg kell találnia azokat a programokat a városnapokon 

belül, amelyek őt képviselik. Az RMDSZ alpolgármestere elismerte, hogy eddig nem voltak 

olyan, önkormányzat által szervezett rendezvények, ahol kifejezetten a magyar kultúrát, 

magyar értékeket mutatták volna be. „Ez a világ legtermészetesebb dolga. A Kolozsvári 

Városnapok egy multikulturális rendezvény kellett volna legyen eddig is” – értékelte a 

polgármester bejelentését a Krónikának Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok 

főszervezője. A Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke rámutatott: a városnapok a város 

valamennyi polgárának a rendezvénye kell legyen etnikai, vallási, korosztálybeli 

különbségektől függetlenül. „Ezért kicsit nehéz értelmezni ezt a döntést. Erre akár azt is 

mondhatnám viccesen, amit az államelnök mondott: Jó napot kívánok, polgármester úr!” – 

mondta Gergely Balázs, emlékeztetve, hogy eddig csak a magyar kultúra „nyomelemeit” 

lehetett megtalálni a városnapokon, így a mostani döntés mindenképp üdvözlendő. 

 

Kisiskolásoknak szánt vetélkedővel eleveníti fel a népi kultúra világát az Erdélyi 

Hagyományok Háza 
2022. február 8. – Krónika 

Szórakoztató, élményközpontú vetélkedő keretében ismertetné meg az erdélyi magyar népi 

kultúra sokszínű világát a kisiskolásokkal az Erdélyi Hagyományok Háza. A három fordulóból 

álló HagyományOkos levelezőverseny a farsangi, húsvéti és pünkösdi ünnepköröket járja 

körül, és a diákok interaktív formában, a nagyszüleik, idősebb rokonaik történetein keresztül 

ismerkednének a néphagyományokkal és -szokásokkal – mondta el a Krónikának Erdődi Nóra, 

az Erdélyi Hagyományok Háza kulturális szervezője.  
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https://maszol.ro/kultura/Civilek-mentettek-meg-kispetri-roman-templomat-amelyhez-Kos-Karoly-tervezett-tornyot
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/multikulturalis-varosnapok-utolerte-magat-kolozsvar
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12 pont – bemutatta Komárom fejlesztésére vonatkozó terveit a Szövetség 
2022. február 8. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó  

Bemutatta a város fejlesztésére vonatkozó 12 pontos javaslatcsomagját a Szövetség Komáromi 

Helyi Szervezete. Iván Tamás, a Szövetség Komáromi Helyi Szervezetének elnöke elöljáróban 

elmondta: nemrég a három elődpárt (MKP, Híd, Összefogás) úgy döntött, hogy a Szövetség 

égisze alatt együtt kíván dolgozni a felvidéki magyar közösségért, illetve helyi szinten Komárom 

minden lakosáért, mert több az, ami a három felet összeköti, mint ami szétválasztja. A helyi 

szervezet alakuló ülésén a jelenlevők elnöknek őt, alelnöknek pedig Andruskó Imrét és 

Marcinkó Adriánt választották meg. Rajtuk kívül a 12 tagú elnökségbe a sajtótájékoztatón 

szintén jelen levő Bauer Ildikó, Brinzik Angéla, Héder Ágnes, Szüllő Béla, Dubány Imre, 

Brinzik László, Farkas Attila, Nagy György, és az egyéb elfoglaltságai miatt távol maradó Orosz 

Örs került be. 

 

Húszezer magyar vallotta magát szlovák nemzetiségűnek is, 11 ezren pedig 

romának 
2022. február 8. – ma7.sk  

A 2021-es népszámlálás nemzetiségi részének alaperedményeit január 20-án tette közzé 

Szlovákia Statisztikai Hivatala. Akkor megtudtuk, hogy a magyar nemzetiségűnek 422 ezren 

vallották magukat és 34 ezren pedig további nemzetiségként, második helyen vallották 

magukat magyarnak. A közzétett listából kiderül, hogy 422 ezer magyarból 19.535-en nevezték 

meg második helyen a szlovák nemzetiséget, 11.402-en pedig a roma etnikumhoz tartozást. A 

sorrendben harmadik helyen viszont már jóval kisebb számú második nemzetiségi 

hovatartozást találunk, 250 német identitást is feltüntető lakos formájában. Az ország többségi 

közösségét alkotó szlovákok közül 29.837-en tüntették fel a második helyen magyar 

nemzetiséget, roma etnikumhoz való tartozást viszont ennél is többen, 77.329-en, ruszint pedig 

a második helyen 38.764-en. A csehet második helyen feltüntető szlovákok száma 16.189. 

 

Sólymos László odamondott Doležalnak a hellyel-közzel járó vonatokért 
2022. február 8. – bumm.sk  

Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke alaposan odamondott kedden a 

Facebookon Andrej Doležal közlekedési miniszternek, akit teljesen hidegen hagy, hogy az 

ország nyugati részén szinte már csak véletlenszerűen járnak a személyvonatok. „A Szlovák 

Vasúttársaság most már legalább az adott hét elején tájékoztat a korlátozásokról. Csak ezen a 

héten 70 vonatjáratot törölt. Nyugat-Szlovákiában nem azért nem közlekednek a vonatok, mert 

karanténban lennének a mozdonyvezetők, hanem azért, mert jobban fizetett állás után néztek. 

Csakúgy, mint az orvosoknak, nővéreknek, mentősöknek vagy a pedagógusoknak, a kormány 

a mozdonyvezetőknek sem tud tisztességes fizetséget biztosítani a munkájukért, így elmennek, 

új munkatársak pedig ilyen anyagi feltételek mellett nem jönnek. Nem állítom, hogy az előző 
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tárcavezető miniszterkedése alatt nem voltak gondok. Például akkor is késtek a vonatok, de 

jártak." - áll a közleményben.  

 

Rómer Flóris-terv: 2022 sem a pihenés éve lesz 
2022. február 8. – felvidek.ma  

A Teleki László Alapítvány főbb projektjei a felvidéki Borsiban álló Rákóczi-kastély felújítása, 

fejlesztése és üzemeltetése, a Népi Építészeti Program szervezése, valamint a határon túli 

magyar épített örökség megóvására létesült Rómer Flóris-terv lebonyolítása. Mindhárom 

területen jelentős dolgok történtek 2021-ben, és a várakozások szerint 2022 sem a pihenés éve 

lesz. „2021-et még meghatározta a pandémia, ám mivel az év elején elindult az oltás, 

fokozatosan felszabadultunk a korlátozások alól, így a tavalyi év, összevetve a teljes mértékben 

a járvány által beárnyékolt 2020-szal jóval könnyebb volt – mondja Diószegi László. – 

Működtünk 2020-ban is, de a mi projektjeinknél, különösen a Rómer Flóris-tervnél nagyon 

fontos a személyes jelenlét. Ez tavaly már nagyrészt visszatért, kivéve Kárpátalját, mert 

Ukrajnába továbbra is nagyon nehéz a kijutás, így ott nem mindig tudunk jelen lenni a 

felújítások lebonyolításánál.” 

 

A történelmi igazságot és a saját igazát keresi egy fiatal pozsonyi történész 
2022. február 8. – felvidek.ma  

Február 10-én folytatódik a pozsonyi bíróságon Falath Zsuzsanna történész pere, amelyet 

jogtalan elbocsátása miatt indított a Pozsonyi Városi Múzeum ellen. A fiatal muzeológus 

munkaszerződését 2019. október 31-én bontották fel – átszervezésre való hivatkozással –, 

holott köztudott volt, a múzeum aligazgatója már 2018-ban felszólította, hogy mondjon le az 

állásáról, miután egy, a Magyar Hírlapnak adott interjúban, a szlovák hivatalos történelmi 

kurzustól eltérő, a magyarokra nézve kedvező szakértői álláspontot fogalmazott meg a szlovák 

és magyar történelmi kapcsolatokról. 

 

A Szövetség az Európai Néppárt teljes jogú tagja lett 
2022. február 8. – ma7.sk  

Az EPP Közgyűlése egyhangúlag támogatta a Szövetség tagságát.  Hétfőn a felvidéki magyar 

párt az Európai Néppárt teljes jogú tagjává vált - áll a Szövetség a szociális hálón közzétett 

bejegyzésében. A közlemény hangsúlyozza, azért fogunk dolgozni, hogy a 2024-es európai 

parlamenti választásokon eredményesek legyünk és újra legyen egy erős képviseletünk 

Brüsszelben. 

 

Kenderből épül majd az ipolyszalkai kézművesház 
2022. február 8. – ma7.sk  

Már az idén megépülhet az ipolyszalkai tájház mellett az új kézművesház a RE-START program 

keretében. Idővel táncház is épül a telken egy zárt parasztportát kialakítva. A RE-START 

akciótervet Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat által 

alapított PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja, az INTERREG Szlovákia-
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Magyarország Együttműködési Programon keresztül. Célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyre 

jellemző, a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a 

munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette 

kihívásokra. 

 
A vajdasági képviselőház elfogadta a 2022-es költségvetés első módosítását 
2022. február 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A vajdasági parlament elfogadta a tartományi költségvetés idei első módosítását. Az idei 

költségvetés 89 milliárd és 14 millió dinár, amit most 729,5 millió dinárral növeltek. Az elmúlt 

évben el nem költött többlet a jelenlegi költségvetésbe került, ennek nagy részét a számosi 

(Samoš) és a bajsai jégvédelmi központok automatizálásának befejezésére fordítják. A 

tartomány így elkerüli az ezekhez a projektekhez tervezett hitelfelvételt. A képviselők 

megszavazták az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank kedvező hitelének felvételét is. Ezt a 

hitelt Vajdaság-szerte 80 középület energiahatékonyságának fejlesztésére fordítják. Elfogadták 

a 10-es vasúti folyosó területrendezési tervének kidolgozásáról szóló határozatot is, ezzel pedig 

megteremtődnek a feltételeket a Belgrádtól a horvát határig tartó vasút korszerűsítéséhez. 

 

Felújítják a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központot Újvidéken 
2022. február 8. – Vajma.info 

Folyamatban vannak az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ felújítási 

munkálatai, amelyekre csaknem 63 millió dinárt különítettek el. Miloš Vučević újvidéki 

polgármester szerint a Petőfi Sándor MMK „magyar szomszédaink kulturális életének 

reprezentatív helyszínévé és központjává válik”. „A szerbek és magyarok kapcsolata mélyen a 

történelemben és a közös hagyományban gyökerezik, átitatva a szebb holnap iránti közös 

törekvésekkel, Újvidék és polgárai a legjobb példa és bizonyíték arra, hogy mit tehetünk 

együtt”, mondta Vučević. 

 

Kárpátalja ismét a vörös zónában 
2022. február 8. – Kárpátalja, Kiszó 

Február 11-től Kárpátalját ismét a járványügyileg legveszélyesebbnek tartott vörös zónába 

sorolják. Erről keddi rendkívüli ülésén döntött a technogén- és ökobiztonsági állami, valamint 

a rendkívüli helyzetek bizottsága. Kárpátaljával együtt Luhanszk és Hmelnickij megye is 

átkerül a vörös zónába. Ennek kapcsán megyénkben számos új karantén-korlátozás kerül 

bevezetésre. 
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A Szent Anna Karitász munkája 
2022. február 8. – karpat.in.ua 

A Pásztor Ferenc Zarándokházban működő Szent Anna Karitász bázisán járunk, ahol Harapkó 

Marianna munkatársával beszéli meg a heti teendőket. A 2011-ben alakult szervezet célja a 

beregszászi egyházközség híveinek, valamint a Beregi Esperesi Kerülethez tartozó 

egyházközségek rászorultjai támogatása. 

 

Kovács István, a tiszaújlaki polgármester optimista 
2022. február 8. – Kárpátalja 

A Tiszaújlaki Kistérségi Tanács februárig sem fogadta el a 2022-es költségvetését. A tanácsban 

többséget alkotó KMKSZ és Nép Szolgája képviselői a legutóbbi tanácsülés napirendjét sem 

szavazták meg, miután a polgármester egyetlen javaslatukat sem vette figyelembe. Február 

elsején a Ridne Zakarpattya és az UMDSZ által támogatott Kovács István polgármestert 

kerestük fel, aki örömmel számolt be a küszöbönálló megegyezésről. Beszélgetésünk óta, 

február  5-én volt egy újabb tanácsülés, ahol a képviselők többsége újból nemmel szavazott a 

büdzsére. A polgármester úr jelezte, hogy az interjúban elmondottakat továbbra is vállalja, és 

törekszik a megegyezésre. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 8. – Kossuth Rádió 

A Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt Ukrajna 1997-ben ratifikálta, 

melynek 5. beszámolási ciklusában Ukrajna – a most közzétett – jelentésében a tényleges 

helyzetet számos ponton elferdíti.  Ezért a Magyar Kulturális Szövetség a kárpátaljai magyar 

szakmai és érdekvédelmi szervezetek, illetve szakértők bevonásával árnyékjelentést készít, 

melyet közzétesz, illetve megküld az Európa Tanácsnak. A részletekről Darcsi Karolinát, a 

KMKSZ politikai-kommunikációs titkárát kérdeztük.  

  

Március 14-én kezdődik a népszámlálás Romániában. Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, 

Csomortányi István mai nagyváradi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy a partiumi 

nagyváros esetében különösen fontos a 20 százalékos küszöb elérése a kisebbségi jogok 

biztosítása szempontjából. 

  

Hamarosan méltó körülmények közé költözhet az egyik legnagyobb római katolikus 

fenntartású magyar iskolaközpont a Felvidéken. Szepsiben a Jövőért Alapítvány a magyar 
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kormány támogatásának köszönhetően iskolát épített, és abba költözik a Kassai 

Főegyházmegye Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontja.  A két fél bérleti, illetve 

használatbavételi szerződéskötésének aláírásán ott volt munkatársunk is. 

 

A temesvári Szórvány Alapítvány magyar nyelvtanfolyamot indít egy magyar–román határon 

átívelő uniós projekt keretében. A tananyagot az alapítvány által felkért szakemberek dolgozták 

ki. A három hónapos tanfolyam résztvevői A1-es nyelvvizsga-fokozatot érhetnek el. Tavasszal 

újabb csoport indítását tervezik. A részletekről Kovács Katalin projektmenedzsert kérdeztük. 

  

Megnyitották a Szent László király műve és tisztelete Nagyváradon című tárlatot a felújított 

római katolikus püspöki palotában. A kiállítás a váradi egyházmegyét alapító lovagkirály 

életének bihari vonatkozásait, valamint tiszteletének vallási és világi jellegű tárgyi emlékeit 

mutatja be. A megnyitón készült riportunk. 

  

Gyarapodik a Vajdasági Magyar Képtár. A Szabadkai Városi Múzeum kiállítótermeiben 2014-

ben nyílt meg a tárlat, amely azoknak a magyar, illetve a magyar művészettörténethez 

jelentősen hozzájáruló művészeknek az alkotásait dolgozza fel és mutatja be, akik a mai 

Vajdaság területén születtek, alkottak, kiállítottak. Az anyaországi támogatással vásárolt 

műtárgyakat legutóbbi szabadkai látogatásán megtekintette Potápi Árpád János is. A képtár 

munkájáról Ninkov Kovacsev Olga művészettörténésszel beszélgettünk.   

  

Közművelődési Díjat kapott a Csemadoktól a lédeci Varga Éva. A nyolcadik ikszhez közeledő 

kultúraszervező Zoboralja legszélső falujában, Lédecen 50 éve azon dolgozik, hogy a 

hagyományok és a népviselet megmaradjanak az utókornak. A sors úgy hozta, hogy 

munkatársa és mentora, Jókai Mária is ebben az évben kapta meg a Csemadok Életmű Díjat. 


