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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Identitásuk vállalására és a magyarországi választásokon való részvételre biztatta 

Szili Katalin az erdélyi magyarokat 
2022. február 9. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, ATV, 

HírTV, Maszol, Ma7, Vajdaság Ma 

Identitásuk vállalására és a magyarországi választásokon való részvételre biztatta szerdai 

kolozsvári sajtótájékoztatóján Szili Katalin az erdélyi magyarokat. A miniszterelnöki megbízott 

a 2022-es év két fontos eseményének nevezte a romániai népszámlálást és a magyarországi 

parlamenti választásokat. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a népszámlálás önkitöltős 

szakaszában azok az erdélyi magyarok is kitölthetik az adatlapot, akik külföldön élnek, de 

kevesebb mint egy éve távoztak, vagy fontolgatják a hazatérést. "Minden magyar számít" - 

ismételte meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) népszámlálási jelszavát 

Szili Katalin. A magyarországi választásokról szólva kijelentette: az elmúlt 12 év 

nemzetpolitikájára építeni lehet a jövőben is, és el lehet végezni e politika "finomhangolását". 

Úgy vélte: a határon túli magyarok jogait nem szabad csorbítani, és nem szabad hinni azoknak, 

akik le akarják választani a szavazati jogot az állampolgárságról. "El a kezekkel a határon kívül 

élő magyar állampolgárok szavazati jogáról! (.) Nem engedünk a 12 év nemzetpolitikájából. 

Kérjük, hogy támogassák ezt a nemzetpolitikát" - jelentette ki a miniszterelnöki megbízott. Azt 

is megjegyezte, hogy március 9-ig van lehetőségük a határon túli magyar állampolgároknak 

arra, hogy felvétessék magukat a választói névjegyzékbe. 

 

Március 15. - Utazási lehetőséget hirdet a Rákóczi Szövetség 
2022. február 9. – MTI, Demokrata, Webrádió, Felvidék Ma, Körkép, Magyar Szó, Vajdaság 

Ma, Pannon RTV, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából idén is utazási lehetőséget hirdet Kárpát-medencei 

középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A program célja 1994 óta, hogy a Kárpát-medence 

országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról 

és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat szövődjön a 

magyar diákok, tanárok és iskolák között. A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra 

bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázat a hagyományoknak 

megfelelően lehetőséget teremt arra, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében 

legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen a nemzeti 

ünnephez kapcsolódóan. Ezzel együtt pályázni lehet belföldi honismereti kirándulás 

megszervezésére is, azzal a feltétellel, hogy az utazás során a csoportok egy rendhagyó 

történelemóra keretében keressenek fel olyan emlékhelyet, amely szorosan kapcsolódik az 

1848-49-es forradalom és szabadságharchoz. 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://mandiner.hu/cikk/20220209_kulfold_belfold_hatar_identitas_magyarorszag_allampolgar_szavazati_jog_erdely_szorvany_szili_katalin_szekely?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/20220209_kulfold_belfold_hatar_identitas_magyarorszag_allampolgar_szavazati_jog_erdely_szorvany_szili_katalin_szekely?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://demokrata.hu/magyarorszag/utazasi-lehetoseget-hirdet-a-rakoczi-szovetseg-marcius-15-alkalmabol-485610/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. február 10. 

 

Nemzeti kisebbségek és európai perspektívák 
2022. február 9. – Kalmár Ferenc – Magyar Nemzet 

Az európai történelem évszázadai során az itt élő népek kialakították kultúrájukat, nyelvüket, 

hagyományaikat. Ezáltal létrejött az a sokszínűség, mely szellemi és anyagi gazdagsághoz 

vezetett, de egyben politikai veszélyeket is hordozott az európai civilizáció számára. A XVII–

XIX. században kialakult nemzetállamok az emberek nemzeti identitását erősítették, de a 

népek közti versengés nemcsak szellemi, gazdasági síkon folyt, hanem gyakran kegyetlen 

háborúkba torkolt. Az ezeket követő gyakori határmódosítások, a vesztesek folyamatos 

megalázása, elnyomása, az asszimilációs törekvések, történelemhamisítások és a 

történelemtudomány ideológiai és nacionalista alapokra való helyezése csak növelték a 

nemzetek közti feszültségeket. A határok változtak, az emberek maradtak. A hagyományos vagy 

őshonos nemzeti kisebbségek többnyire a határok módosítása miatt váltak kisebbséggé, de 

változatlanul egy adott területen élnek évszázadok óta. A Kárpát-medencében az anyaországon 

kívül közel 2,5 millió nemzettársunk él. Ezeket a tapasztalatokat Európa elé kívántuk hozni. 

Elnökségünk végén kiadtuk a Strasbourgi nyilatkozatot a nemzeti kisebbségek helyzetének és 

jogainak a javításáról, mely meghatározott konkrét javaslatokat e terület fejlesztésére.  

 

 

 

Bár az RMDSZ elöljárói kikosarazták, Erdélybe készül kampányolni Márki-Zay 

Péter 
2022. február 9. – Krónika 

Az erdélyi, székelyföldi polgármesterek elutasító állásfoglalása ellenére is Erdélybe készül 

Márki-Zay Péter, a magyarországi ellenzék kormányfőjelöltje. (Hódmezővásárhely 

polgármestere az ATV televízió Egyenes beszéd című műsorában kedden este elmondta, hogy 

szeretne Erdélybe is elutazni a kampánya során, és kérte is a kollégáit, hogy szervezzék meg. 

Elmondása szerint tavaly a koronavírus-járvány miatt „teltházas találkozókat kellett 

lemondania Kolozsváron és Marosvásárhelyen”. Márki-Zay Péter a műsorban közölte, ő azt 

vallja, hogy a magyar a magyart szeresse és támogassa pártszimpátia nélkül. „Nagy örömmel 

hallom, hogy Erdélyben is vannak bátor székelyek, akik ki mernek állni beszélgetni egy nem 

fideszes politikussal, és nem félnek attól, hogy az ő intézményük vagy településük ezért nem 

kap majd támogatást a Fidesztől vagy lejárató kampánynak lesznek a céltáblái” – hangoztatta 

a műsorban Márki-Zay Péter. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt azt állította, szívén viseli a 

határon túli magyarok sorsát, és remélt választási győzelme után úgy fogja támogatni őket, 

hogy nem vár el tőlük az erdélyi magyar polgármesterekéhez hasonló állásfoglalást, amelyet a 

politikus „pártos nyilatkozatnak” nevezett. 
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https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/02/nemzeti-kisebbsegek-es-europai-perspektivak
https://kronikaonline.ro/kulfold/bar-az-rmdsz-eloljaroi-kikosaraztak-erdelybe-keszul-kampanyolni-marki-zay-peter
https://kronikaonline.ro/kulfold/bar-az-rmdsz-eloljaroi-kikosaraztak-erdelybe-keszul-kampanyolni-marki-zay-peter
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Elítélték a Csűry István püspököt zaklató nagyváradi nőt 
2022. február 9. – maszol.ro 

Elítélték online zaklatásért azt a nagyváradi nőt, aki még 2019-ben azt állította, hogy viszonya 

volt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökével, aki teherbe is ejtette. A 

nagyváradi fellebbviteli bíróság jogerős ítélete értelmében Denisa Krisztina Chilbát 5400 lejes 

pénzbírsággal sújtották. Egyébként Romániában ez az első eset, amikor online zaklatásért 

ítéltek el valakit. 

 

Székelyföldi kórházaknak is jut abból a felszerelésből, amit a MOL Románia 

támogatásából vásárol egy civil szervezet 
2022. február 9. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

A MOL Románia bejelentette, hogy 300 ezer euróval támogatja a Mentsétek meg a 

Gyermekeket (Salvați Copiii) szervezetet, hogy orvosi műszereket és berendezéseket 

adományozzanak az ország több gyermekkórháza és gyermekgyógyászati osztálya számára. Az 

adomány révén az orvosi egységek a legkorszerűbb berendezéseket: inkubátorokat, orvosi 

képalkotó berendezéseket és egyéb szükséges orvosi eszközöket (Holter EKG berendezéseket, 

kórházi ágyakat) kapják meg. 

 

Tiltakoznak az illyefalviak: túl közel lesz a jövendőbeli háromszéki autópálya 
2022. február 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Túl közel halad el a jövendőbeli A13-as jelzésű, Brassót és Bákót Kovászna megyén át összekötő 

autópálya Illyefalva településhez, ezért a helybéliek a nyomvonal módosítását követelik. A 

Sepsiszentgyörgy melletti Illyefalva lakói azt követően fogalmaztak meg írásos beadványt, hogy 

Kovászna megye tanácsa nemrégiben kiállította a Brassó–Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely–

Bákó autópálya nyomvonalának háromszéki szakaszára vonatkozó urbanisztikai bizonylatot. A 

helybéli lakosság általános elégedetlenségét érzékelve Fodor Imre illyefalvi polgármester 

beadványt fogalmazott meg a Közlekedési Minisztérium, valamint Kovászna Megye Tanácsa és 

a prefektusi hivatal felé, amelyben azt kérik, hogy módosítsák úgy a jövendőbeli autópálya 

nyomvonalát, hogy az ne érintse hátrányosan az illyefalviakat. 

 

Nagy tétje van a népszámlálásnak Váradon 
2022. február 9. – Bihari Napló 

A közelgő népszámlálásról tartott sajtótájékoztatót kedden Csomortányi István, az Erdélyi 

Magyar Néppárt elnöke, és Zatykó Gyula, az EMNP alelnöke. Nagyváradon különösen fontos 

az, hogy minél többen magyarnak vallják magukat, ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy az 

idei népszámlálást követően a megyeközpontban húsz százalék alá esik a magyar lakosság 

aránya – mondta el a keddi sajtótájékoztatón Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt 

alelnöke. „A nemzetiségi részarányt azoknak az össz-számából fogják kiszámolni, akik 

nyilatkoztak a nemzetiségről. Amennyiben a többségi lakosság – ez pedig jellemző volt az 

elmúlt népszámláláskor – egy nagy része nem nyilatkozik a nemzetiségéről, az a magyar 

közösséget segíti abban, hogy nagyobb számarányt tudjunk kihozni, nyilván olyan 
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https://maszol.ro/belfold/Eliteltek-a-Csury-Istvan-puspokot-zaklato-nagyvaradi-not
https://maszol.ro/belfold/A-MOL-Romania-300-ezer-euroval-tamogatja-a-Mentsetek-meg-a-szervezetet
https://maszol.ro/belfold/A-MOL-Romania-300-ezer-euroval-tamogatja-a-Mentsetek-meg-a-szervezetet
https://maszol.ro/belfold/Tiltakoznak-az-illyefalviak-tul-kozel-lesz-a-jovendobeli-haromszeki-autopalya
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/02/nagy-tetje-van-a-nepszamlalasnak-varadon
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körülmények között, hogy a magyar közösség tagjai nagyobb arányban nyilatkoznak a 

nemzetiségükről, felekezeti hovatartozásukról” – jegyezte meg Csomortányi István, a Néppárt 

elnöke. 

 

RMDSZ-tisztújító Székelyudvarhelyen: élesedik a verseny 
2022. február 9. – szekelyhon.ro 

Ladányi László Zsolt udvarhelyszéki parlamenti képviselő Miklós Zoltánt, a Haáz Rezső 

Múzeum igazgatóját támogatja az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségéért 

zajló versenyben. Mindeközben Antal Lóránt szenátor – az egyik elnökjelölt – szerint 

szemléletváltásra van szükség. Zajlik a kampány a közösségi médiában.  

 

Úzvölgye után Székelyudvarhely? A nacionalista egyesületet zavarja a székely 

himnusz szerzőjének szobra 
2022. február 9. – szekelyhon.ro 

Újabb egyeztetések után a projektet kezdeményező székelyudvarhelyi Balázs Ferenc Vegyeskar 

úgy döntött, hogy a székelyudvarhelyi belvárosi református temetőben állítják ki Csanády 

György, a székely himnusz szerzőjének mellszobrát. A Calea Neamului nevű román 

nacionalista egyesület vezetője a közösségi médiában máris bejelentette, mindent megtesznek 

a szobor felállításának megakadályozásáért. 

 

A Facebookon és a tévében reagált a gyilkostói helyzetre Gyergyószentmiklós 

polgármestere 
2022. február 9. – szekelyhon.ro 

Csergő Tibor polgármester a Facebook oldalán írt bejegyzésében, illetve hétfőn este a Gyergyó 

TV-ben zajlott szokásos Fogadóóra című műsorban osztotta meg a gondolatait a témával 

kapcsolatban. Bejegyzésében az olvasható, hogy szerinte a vállalkozók azzal, hogy őt támadták 

a sajtótájékoztatón, a figyelmet el akarják terelni saját illegalitásaikról. Hozzáteszi, hogy a 

hangadó vállalkozókat számos esetben megbírságolták már a törvénytelenségek miatt, illetve 

peres ügy is folyamatban van egyikük ellen. 

 

Évértékelő és évindító sajtótájékoztatót tartott Kereskényi Gábor 
2022. február 9. – maszol.ro 

Aktív év volt a 2021-es és legalább ilyen aktív, megvalósításokkal teli évet szeretne Kereskényi 

Gábor zárni idén is – hangzott el az Iparosotthonban tartott sajtótájékoztatón, amelyen a 

városvezető nem csak a tervekről, hanem az elmúlt év megvalósításairól is beszélt. A 2022-es 

év prioritásai között szerepel a régi főtér felújítása EU-s támogatással, kerékpáros és gyalogos 

híd építése a Szamoson át, több kerékpárút építése, számos utca felújítása és földesutak 

leaszfaltozása, lakótelepi parkolók kialakítása. Két bölcsőde építése is megkezdődik és fedett 

tanmedence is épül a megyeközpontban. Szolgálati lakásokat építenek fiataloknak és 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/rmdsz-tisztujito-szekelyudvarhelyen-elesedik-a-verseny
https://szekelyhon.ro/aktualis/uzvolgye-utan-szekelyudvarhely-a-nacionalista-egyesuletet-zavarja-a-szekely-himnusz-szerzojenek-szobra
https://szekelyhon.ro/aktualis/uzvolgye-utan-szekelyudvarhely-a-nacionalista-egyesuletet-zavarja-a-szekely-himnusz-szerzojenek-szobra
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-facebookon-es-a-teveben-reagalt-a-gyilkostoi-helyzetre-gyergyoszentmiklos-polgarmestere
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-facebookon-es-a-teveben-reagalt-a-gyilkostoi-helyzetre-gyergyoszentmiklos-polgarmestere
https://maszol.ro/belfold/Evertekelo-es-evindito-sajtotajekoztatot-tartottKereskenyi-Gabor
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szakembereknek, valamint tömbházlakásokat is hőszigetelnek – ez pedig több mint 700 lakást 

érint. 

 

Fedett jégpálya, új óvoda és bölcsőde épül Sepsiszentgyörgyön 
2022. február 9. – maszol.ro 

Három fontos beruházást finanszíroz Sepsiszentgyörgyön az Országos Befektetési Vállalat 

(CNI), így idén elkezdődik egy bölcsőde, egy óvoda, valamint a Sepsi Aréna mellett egy új 

jégpálya építése, amelyhez tartozik egy legkorszerűbb eszközökkel felszerelt sportorvosi 

rendelő is. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester a bejelentést megelőzően a 

beruházások helyszínén egyeztetett az Országos Befektetési Vállalat igazgatójával, Manuela 

Pătrășcoiuval. Antal Árpád felidézte, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak és a kormány 

beruházási projektjeit kezelő társaságnak számos közös projektje valósult meg, amelyek közül 

a legjelentősebb a Sepsi Aréna megépítése volt. 

 

Marosvásárhely idei költségvetése a fejlesztéseket és a befektetéseket célozza 

meg 
2022. február 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Marosvásárhely iskoláinak, tömegközlekedésének fejlesztése, illetve a szabadidős 

tevékenységek szervezése az idei helyi költségvetés legfontosabb célkitűzése. A város tavalyi, 

492 674 113 lejes költségvetéséhez képest idén jóval nagyobb összegből, 655 968 000 lejből 

gazdálkodik – számolt be közleményében a polgármesteri hivatal. 

 

Ajándék egy apró magyarországi falutól a tölgyesi magyaroknak 
2022. február 9. – szekelyhon.ro 

Kisbuszt ajándékozott a magyarországi Tolna megyei Keszőhidegkút Gyergyótölgyes 

önkormányzatának, azzal a céllal, hogy a helyi magyar közösség életét tegye könnyebbé. A 

helyiek még nem döntötték el, hogy miként fogják hasznosítani, de mindenképpen örülnek, 

szükség volt egy ilyen járműre. A gyergyótölgyesi magyarság a román többségű község 

kevesebb mint egyharmadát teszi ki, számukra minden felajánlás jól jön, ami a közösség életét 

segíti.  

 

Nagy Olivér: "Az ember hitét nem lehet egy népszámláláson megmérni" 
2022. február 9. – ma7.sk  

Nagy Olivér a szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház egyelőre egyetlen magyar 

nemzetiségű lelkésze. Őt kérdezte portálunk, hogy egyháza szempontjából fogalmazza meg a 

véleményét a január végén kihirdetett népszámlálási adatok kapcsán. Az evangélikusok száma 

az elmúlt tíz évben mintegy 6%-nyit csökkent, s immár nem éri el a 300 ezer főt. „Bármilyen 

számszerű vagy százalékarányos fogyás első hallásra, és a maga valóságában is általában rossz 

hír. A legutóbbi népszámlálás kapcsán viszont azt tudom elmondani, hogy az előttünk álló 10 
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https://maszol.ro/belfold/Fedett-jegpalya-uj-ovoda-es-bolcsode-epul-Sepsiszentgyorgyon
https://maszol.ro/belfold/Marosvasarhely-idei-koltsegvetese-a-fejleszteseket-es-a-befekteteseket-celozza-meg
https://maszol.ro/belfold/Marosvasarhely-idei-koltsegvetese-a-fejleszteseket-es-a-befekteteseket-celozza-meg
https://szekelyhon.ro/aktualis/ajandek-egy-apro-magyarorszagi-falutol-a-tolgyesi-magyaroknak
https://ma7.sk/hitelet/nagy-oliver-az-ember-hitet-nem-lehet-egy-nepszamlalason-megmerni
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év egy kegyelmi időszak lehet az egyházaink számára a jövőre való felkészülést, a gyülekezeti 

tagjaink megszólítását és a missziós feladatainkra való még jobb ráhangolódást illetően." - 

emelte ki Nagy.  

 

Már elérhető a magyar nyelvű útmutató a Regionális és Kisebbségi Nyelvek 

Európai Chartájához 
2022. február 9. – bumm.sk, felvidek.ma  

„Ne csak otthon használják anyanyelvüket! Értelmezzék szó szerint a nyelvi chartát, s 

használják ki az anyanyelv használatának minden lehetőségét - otthonaikon kívül is!“ 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartájának Strassbourg-i titkárságával  együttműködve útmutatót dolgozott ki a nyelvi 

jogokról a kisebbségben élő magyar, roma, ruszin és ukrán ajkú polgárok számára. „Nagyon 

örülök, hogy féléves intenzív munka után a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának és 

az Európai Ügyek Minisztériumának segítségével létrejöhetett ez az útmutató. Bízom benne, 

hogy ez a népszerűsített kiadvány meghozza majd a kívánt hatást úgy a kisebbségi 

nyelvhasználók, mint a közigazgatási szervek számára“ – mutatott rá Bukovszky László 

kisebbségi kormánybiztos.  

 

Jól szerepeltek a Selye gimisek a spanyol olimpia kerületi fordulóján 
2022. február 9. – bumm.sk 

2022. február 7-én, a helyzetre való tekintettel online rendezték meg a spanyol olimpia kerületi 

fordulóját, melyen a komáromi Selye János Gimnázium diákjai is részt vettek. Az iskolát ezúttal 

6 diák képviselte. A felkeszülés a szakkörök kereteiben – az iskolában a délutáni órákon, 

valamint virtuális módon - valósult meg.  A verseny írásbeli és szóbeli részből tevődött össze. 

Ezután a kerületi zsűritagok az eredményeket összegezve kiértékelték a versenyt, s így születtek 

meg a következő eredmények: Vermes Boglárka (IV.C) a kiváló 2. helyezést érte el C 

kategóriában, aki mindössze 2 ponttal maradt le az 1. helyezésről.  

  
Számítástechnikai eszközök a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskolának  
2022. február 9. – Pannon RTV 

Az iskola kiemelkedő fontosságú a bánáti magyarság oktatásügyi térképén. A város területén 

csak ebben az iskolában folyik magyar tannyelvű oktatás. A két évszázados hagyománnyal 

rendelkező oktatási intézmény nemrég a magyarországi Bethlen Gábor Alapítvány 

támogatásának köszönve számítástechnikai eszközökkel gazdagodott. A járványhelyzet miatt 

újabb szünidőre készülnek az iskolák, de mindenki azt reméli, hogy nem tart már sokáig a 

kényszerhelyzet. Így a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskolában is, amely a Magyar 

Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű oktatási intézménye.  
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https://www.bumm.sk/belfold/2022/02/09/mar-elerheto-a-magyar-nyelvu-utmutato-a-regionalis-es-kisebbsegi-nyelvek-europai-chartajahoz
https://www.bumm.sk/belfold/2022/02/09/mar-elerheto-a-magyar-nyelvu-utmutato-a-regionalis-es-kisebbsegi-nyelvek-europai-chartajahoz
https://www.bumm.sk/regio/2022/02/09/jol-szerepeltek-a-selye-gimisek-a-spanyol-olimpia-keruleti-fordulojan
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/szamitastechnikai-eszkozok-nagykikindai-fejos-klara-altalanos-iskolanak
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Folyamatosak a fejlesztések Oromon 
2022. február 9. – Vajdaság Ma 

Megvalósult projektekből, beruházásokból, tervekből Oromon sincs hiány. A helyi közösség 

igyekszik minden évben a lehetőségeihez mérten fejleszteni a kis közösséget. A helyi Petőfi 

Sándor Művelődési Egyesületnél is mindig történik valami, folyamatosan szervezik a 

programokat a falubelieknek. A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület jóvoltából a tavalyi évben 

is számtalan program meg tudott valósulni. Kádár Judit, az egyesület elnöke elmondta, hogy 

az elmúlt évek megpróbáltatásai ellenére is igyekeztek a lehetőségekhez mérten különböző 

programokat, foglalkozásokat szervezni. 

 

A zentai és a vajdasági sport krónikása 
2022. február 9. – Magyar Szó 

Térségünkben nem sok olyan személy akad, akit ha a tartományunk sporttörténetéről 

kérdezünk, a kisujjából rázza a helyes választ, a zentai Táborosi László viszont ilyen személy. A 

családi házában járva akaratlanul is az az érzése támad az embernek, hogy kincsesbányában 

sétál. Ebben az esetben kincs alatt nem aranyat, ezüstöt, drágaköveket vagy a kertben elásott 

pénzesládát kell érteni, hanem számtalan sportrelikviát, fotókat, bekötött újságokat, 

okleveleket és dokumentumokat, amelyekre rámutatva azon nyomban tudja, honnan is 

erednek, illetve mit tartalmaznak. 

 
Petei Judit lesz Kárpátalja kormányzójának egyik helyettese 
2022. február 9. – Kiszo.net 

A Miniszteri Kabinet szerdán jóváhagyta a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás három 

helyettes vezetőjének a kinevezését – közölte Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti 

képviselő. Eszerint Petei Judit, a KMKSZ-frakció képviselője tölti majd be az egyik 

kormányzóhelyettesi posztot. A tisztségre továbbá Horvat Georgijt, a Batykivcsina képviselőjét, 

valamint a Za Majbutnye színeiben politizáló Vaszil Ivancsót, a Megyei Tanács korábbi 

alelnökét nevezik ki. 

 

Már megint a magyarok 
2022. február 9. – Kárpátalja 

Ismét kifogás érte Magyarország Ukrajnával szembeni magatartását egy kijevi vezető részéről. 

Olekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára az 1+1 tévécsatorna 

Jog a hatalomhoz című talkshow-jában példaként említette meg, hogy az egyik NATO-

tagország blokkolja Ukrajna csatlakozását a védelmi szövetség Kooperatív Kibervédelmi 

Kiválósági Központjához (CCDCOE). „Létezik egy Cyber-NATO elnevezésű intézmény. Tavaly 

nyáron benyújtottuk oda a megfelelő dokumentumokat, átmentünk minden vonatkozó 

hitelesítésen. És ott, akárcsak a NATO-ban, a döntések konszenzussal születnek. Nos, az egyik 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27370/Folyamatosak-a-fejlesztesek-Oromon.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4848/vajdasag_ada/259276/A-zentai-%C3%A9s-a-vajdas%C3%A1gi-sport-kr%C3%B3nik%C3%A1sa-sport-zenta.htm
https://kiszo.net/2022/02/09/petei-judit-lesz-karpatalja-kormanyzojanak-egyik-helyettese/
https://karpataljalap.net/2022/02/09/mar-megint-magyarok
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európai ország megtagadta, hogy hazánk részt vegyen ebben a tekintélyes intézményben” – 

idézte a tisztviselőt az UNIAN hírügynökség. 

 

KMKSZ-alapszervezeti közgyűlések a Felső-Tisza-vidéken 
2022. február 9. – Kárpátalja 

Január 30-án tartotta közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

Taracközi Alapszervezete. Az elmúlt időszak munkájáról Dikun Mária alapszervezeti elnök 

számolt be. A munka jelentős részét szervezeti kérdések jelentették, például az alapszervezet 

tagnyilvántartása. A helyi alapszervezet 83 főt számlál. A gyűlésen felszólalt Cerkunik-Kvitka 

Julianna, aki arra kérte a jelenlévőket, tegyenek meg mindent, hogy minél több szülő írassa 

gyermekét a magyar óvodába. A közgyűlés megválasztotta az alapszervezet alelnökét Cerkunik-

Kvitka Julianna személyében, valamint a középszintű és megyei közgyűlés küldötteit. 

 

 

Még februárban aláírhatják a megállapodást  
2022. február 8. – Népújság 

Már akár február során aláírásra kerülhet a megállapodás Szlovénia és Magyarország között, 

amely szerint a következő években 25–25 millió eurót fektet a két szomszédos ország a 

határmenti térség gazdasági és társadalmi fejlődésébe. A keretmegállapodás, amely 50 millió 

eurós keretösszeget biztosít a következő évekre, még az 1993-ban a két ország között aláírt 

kisebbségi keretmegállapodás folytatásaként is felfogható, és nagyban segítheti a határmenti 

térségek gazdasági, infrastrukturális fejlődését. Mindkettő ország azonos összegeket fektet be 

a muravidéki és a rábavidéki térségbe, a program pedig a MURABA társulás keretein belül 

kerül megvalósításra. 

 

Továbbtanulás Magyarországon, jelentkezés február 15-ig   
2022. február 8. – Népújság 

Mindazok a szlovéniai diákok, akik Magyarországon szeretnék folytatni egyetemi 

tanulmányaikat, 2022. február 15-én éjfélig regisztrálhatják jelentkezésüket az E-felvételiben. 

A felsőoktatási felvételi tájékoztató szerint az idei felvételi eljárásban is hat szlovéniai 

vizsgatantárgy ismerhető el emelt szintű érettségi vizsgaként Magyarországon. Akik szeretnék 

tudni, elegendő pontjuk lesz-e az egyetemre való bejutáshoz, illetve előreláthatólag mennyi 

felvételi pontszámot kaphatnak, azok a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

(MMÖNK) honlapján elérhető ábrák alapján ki is számíthatják pontjaikat. Informatív jelleggel 

pedig a honlapon megtalálható a szlovéniai diák felvételi pontjainak informatív számítása a 

nemzetközi tanulmányok képzésre, az Általános Orvostudományi Karra és a Gyógypedagógiai 

Karra való jelentkezésnél. 

 

A gasztrofesztiválon helyt állt a Muravidék 
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https://karpataljalap.net/2022/02/09/kmksz-alapszervezeti-kozgyulesek-felso-tisza-videken
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11767-m%C3%A9g-febru%C3%A1rban-al%C3%A1%C3%ADrhatj%C3%A1k-a-meg%C3%A1llapod%C3%A1st.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/11778-a-gasztrofesztiv%C3%A1lon-helyt-%C3%A1llt-a-muravid%C3%A9k.html
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2022. február 8. – Népújság 

A hétvégén Győrváron zajlott a IX. Vas Megyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny. A 

Muravidék a szombati napon, egy közös csapattal – a Muravidéki Magyar Nemzeti 

Önkormányzati Közösség képviselői, a Hosszúfalui Helyi Közösség és a Fehér Jani Művelődési 

Egyesület, valamint a Lóbarátok Egyesülete –, mintegy 22 fővel képviselte magát. A 

gasztrofesztivál és böllérverseny idén rekordszámú, több mint harminc indulóval zajlott. A 

résztvevőknek elsősorban a falusi disznóvágás tradicionális gasztronómiai szokásait és népi 

hagyományait kellett bemutatni, ami az esemény elsődleges célja volt. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 9. – Kossuth Rádió 

 

Nincs egység az egységes magyar pártban, mivel a Szövetség három platformból áll, amelyet az 

elődpártokból hoztak létre. Nagyon sok kérdésben eltérő véleményt fogalmaznak meg, de nem 

is ez a probléma, hanem az, hogy ezekről a kérdésekről előzetesen nem egyeztetnek és a vitáik 

a nyilvánosság előtt zajlanak, hangsúlyozta Kolek Zsolt, a ma7 médiacsalád politikai 

rovatvezetője. Egyezség van azonban abban, hogy a szlovák sajtóban megjelent magyarellenes 

cikkek nem tesznek jót a szlovák-magyar kapcsolatoknak.  

  

Március 9-ig regisztrálhatnak a külhoni magyar állampolgárok a magyarországi országgyűlési 

választáson, illetve a gyermekvédelmi népszavazáson való részvételre, amennyiben korábban 

nem regisztráltak vagy időközben személyi adataik megváltoztak. Temes megyében két 

szervezet – az RMDSZ által működtetett Eurotrans Alapítvány, valamint az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács Demokrácia Központja – segíti az érdekelteket ebben a folyamatban. 

 

Nem tántorítja el a szoborállítás kezdeményezőit a román szélsőségesek fenyegetőzése. 

Mindenképpen felállítják Csanády Györgynek, a székely himnusz szerzőjének mellszobrát 

májusban – jelentette ki ma a sajtótájékoztatón Bíró Edit, a szobor állításának 

kezdeményezője. Korábban több helyszín is szóba került, és a szoborállítást jóváhagyó 

székelyudvarhelyi bizottság is többször felülbírálta a tervet, ám mára eldőlt: a 

székelyudvarhelyi református temetőkertben fogják felállítani a mellszobrot májusban, a 

székely himnusz bemutatásának 100. évfordulóján, közölte Pálfi Kinga, Székelyudvarhely 

alpolgármestere a közös sajtótájékoztatón.  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-09_18-01-00&enddate=2022-02-09_18-40-00&ch=mr1
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Arad megye második legnagyobb városa Pécska, és bár a magyarok lélekszámát tekintve nem 

a legnépesebb magyar közösség, az arányokat nézve a megyében ez a legmagyarabb település. 

A legutóbbi, 2011-es népszámláláskor a lakosság 29 százaléka vallotta magyar nemzetiségűnek 

magát a városban, amely olyan jeles személyiségeket adott a nemzetnek, mint a néhai 

közoktatási és kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó, vagy a múzeumalapító Ormós Zsigmond. 

Az országhatártól 30 km-re lévő Pécska a térség legdinamikusabban fejlődő települése. A 14. 

éve hivatalban lévő polgármester, Antal Péter több ciklusban összesen több mint 25 millió 

eurónyi támogatást hívott le a város javára az európai uniós támogatási forrásokból.  

 

Molnár Dénes emlékkiállítás nyílt Marosvásárhelyen. A 22 éve elhunyt neves erdélyi 

grafikusművész idén lenne 75 éves. A "Képmesék" című emléktárlat egy korán lezárult életmű 

gazdagságát, különlegességét igyekszik felmutatni - nyilatkozta Nagy Miklós Kund művészeti 

író, a megnyitón. 

 

A Magyar Nemzeti Galéria nagysikerű Szinyei-kiállítása ráirányíthatja a figyelmet a felvidéki 

Jernyére, a festőművész egykori életterére, alkotó- és nyughelyére. Ebben bíznak a településen 

működő galéria munkatársai. A színek nagy mestere, Szinyei Merse Pál ezer szállal kötődik 

ugyanis a Felvidékhez. 


