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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: a választáson eldől, hogy folytatódhat-e a nemzeti érdek 

érvényesítésére fókuszáló politika 
2022. február 14. – MTI, Origo, Hirado.hu, HírTV, Demokrata 

Az áprilisi országgyűlési választáson eldől, hogy folytatódhat-e a nemzeti érdek érvényesítésére 

fókuszáló politika, vagy visszatér a birodalmi akaratnak való kiszolgáltatás időszaka - mondta 

a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a madéfalvi 

Siculicidium-emlékműnél. A koszorúzást követően a tárcavezető kijelentette, hogy a 

székelyföldi település az 1764-ben elkövetett vérengzés miatt a birodalmi elnyomás 

kegyetlenségével szembeni bátor kiállás jelképévé vált. "Madéfalva emlékeztet arra, hogy 

mennyire kegyetlen tud lenni a mindent a saját akarata alá rendelő birodalmi logika pusztán 

azért, mert egy közösség máshogy gondolja a jövőjét, másként gondolkozik a saját sorsáról, és 

mindezt merészeli nyíltan is megfogalmazni" – közölte. Majd kiemelte: "a birodalmi akarattal 

csak akkor van esélyünk sikeresen szembeszállni, ha elegen vagyunk és elég szervezettek 

vagyunk, különben nemcsak hogy nem tudunk érvényt szerezni az igazunknak, hanem 

elveszthetjük mindazt, amiért oly sokat küzdöttünk, a hazánkat és a szabadságunkat"    

 

Szijjártó Péter Sepsiszentgyörgyön: Minden szavazat számít! 

2022. február 14. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere hétfői erdélyi látogatásának sepsiszentgyörgyi 

állomásán önkormányzati vezetőkkel egyeztetett a városházán. Ezt követően Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes, Kató Béla erdélyi református püspök és Antal Árpád polgármester 

társaságában meglátogatta a Gyöngyvirág utcai református templomot, a magyar kormány 

támogatásával épülő idősek otthonát, és a Sepsi OSK futballklub szintén magyarországi 

támogatással épített stadionját. Szijjártó Péter rámutatott: az 1867-ig visszakeresett 

bejegyzések tanúsága szerint ő az első hivatalban levő magyar külügyminiszter, aki 

Sepsiszentgyörgyre, és egyúttal a legkeletibb vármegyébe látogat. A magyar külügyminiszter 

arra kérte az erdélyi, székelyföldi magyarokat, vegyenek részt az áprilisi magyarországi 

választásokon, abban a közös döntésben, mely a magyar nemzet jövőjét hosszú távon alakítani 

fogja. A választásokon való részvételnek adottak a jogszabályi és technikai feltételei, biztosított 

a lehetőség, hogy egyetlen szavazat se vesszen el, szögezte le a magyar diplomácia vezetője. 

Kifejtette, ennek érdekében mindhárom Románia területén működő magyar diplomáciai 

képviseleten március 19-től reggel hattól este tízig nyitva tartanak, az itt élő magyar 

állampolgárok személyesen leadhatják a szavazataikat. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szijjarto-peter-sepsiszentgyorgyon-minden-szavazat-szamit
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Potápi: A cselekvő nemzet évéhez a sportolás és a választás is hozzátartozik 

2022. február 13. – MTI, hirado.hu, Szekelyhon.ro, Körkép 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerint az államtitkárság 

által 2022-re meghirdetett cselekvő nemzet tematikus évéhez a sportolás és a magyar 

parlamenti választásokon való részvétel is hozzátartozik. Potápi azt követően nyilatkozott erről 

az MTI-nek, hogy vasárnap reggel a székelyföldi Hargitafürdőn megnyitotta a Magyarország 

csíkszeredai főkonzulátusa és partnerei által szervezett konzul kupa síversenyt. Az eseményt 

évről évre támogatja a nemzetpolitikai államtitkárság. A politikus az identitás fontos részének, 

és az egyik legfontosabb nemzetpolitikai eszköznek nevezte a sportot. Kiemelte: a sporttal a 

közösség formálásán, egyesítésén túl az egészséges életmódra is nevelik a fiatalokat.  

 

Megérkezett Erdélybe Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
2022. február 14. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Erdélyi látogatásra érkezett hétfőn Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és 

külügyminisztere, aki előbb Marosvásárhelyen, majd Sepsiszentgyörgyön tárgyalt magyar 

önkormányzati vezetőkkel. A magyar diplomácia vezetője repülőgéppel érkezett 

Marosvásárhelyre, ahol többek között Péter Ferenccel, a Maros megyei önkormányzat 

elnökével tárgyalt a megyeházán. A találkozón részt vett még Kovács Mihály Levente, a Maros 

Megyei Tanács alelnöke, Soós Zoltán polgármester és Portik Vilmos alpolgármester, valamint 

Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő, Zákonyi Botond, Magyarország 

bukaresti nagykövete, Tóth László csíkszeredai főkonzul és Magyar József európai kapcsolatok 

fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár. 

 

A csíksomlyói kegytemplomot is felkereste Szijjártó Péter 
2022. február 14. – szekelyhon.ro 

Csíksomlyóra is ellátogatott hétfőn délután, székelyföldi látogatása során Szijjártó Péter, 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. Szijjártó Pétert a csíksomlyói kegytemplom 

előtt Korodi Attila csíkszeredai polgármester, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 

elnöke, Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, Barti Tihamér, Hargita 

Megye Tanácsának alelnöke, Farkas Balázs első beosztott konzul és Lukács Bence, 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja fogadta. A külügyminiszter – 

akivel együtt érkezett Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, Zsigmond Barna Pál 

fideszes országgyűlési képviselő, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és 

Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője – üdvözölte a jelenlévő 

elöljárókat és a konzulátus munkatársait, akiknek kitartást és jó munkát kívánt az áprilisi 3-i, 

magyarországi országgyűlési választás kapcsán. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/potapi-a-cselekvo-nemzet-evehez-a-sportolas-es-a-magyarorszagi-valasztasokon-valo-reszvetel-is-hozzatartozik
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megerkezett-erdelybe-szijjartonpeter-kulugyminiszter
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-csiksomlyoi-kegytemplomot-is-felkereste-szijjarto-peter
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Gyergyóremetei nagyberuházásnak köszönhetően javul a magyar-román 

gazdasági együttműködés 
2022. február 14. – szekelyhon.ro 

A Gyergyóremetén épülő élelmiszeripari nagyberuházást is meglátogatta Szijjártó Péter hétfői 

székelyföldi körútja során. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere leszögezte, a 

magyar kormány támogatásával megvalósuló fejlesztés Romániának és Magyarországnak, 

valamint az itt élő magyar közösségnek is jó, és azt várja, hogy ez a két ország együttműködését 

segítse.  

 

Nő a gyermeklétszám, sok a sportolni vágyó fiatal – Van, akinek építeni 

Szilágysámsonban 
2022. február 14. – maszol.ro 

Egy sikeres év után optimistán áll az idei elé Szilágysámson önkormányzata. Bántó Zoltán 

polgármester elmondta, 2022 a folyamatban lévő munkálatok véglegesítéséről, a község 

„szépítkezéséről” szól majd. „Vannak elkezdett projektjeink, azokat szeretnénk befejezni, 

átadni. Tervek terén sem szűkölködünk, és ha figyelembe vesszük a tavalyi költségvetést, jó 

évet zártunk, mert a község történelmének a legnagyobb beruházását fejeztük be december 10-

én: kiépítettük a víz- és szennyvízhálózatot, a hivatal átvette a rendszert, miután a 650 lakást 

csatlakoztatjuk a hálózatra, átadjuk a vízügyeseknek működtetés céljából” – mondta a 

polgármester. A teljes beruházás 20 millió lejbe került, tette hozzá Bántó Zoltán. 

 

Március 9-ig lehet regisztrálni az országgyűlési választásra 
2022. február 14. – szekelyhon.ro 

A Magyarország határain kívül élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező nagykorú magyar 

állampolgárok is élhetnek választójogukkal a 2022-es magyarországi választáson. Ahhoz 

azonban, hogy szavazati jogukkal élni tudjanak a Nemzeti Választási Iroda által névjegyzékbe 

vétel, regisztráció szükséges.  

 

Borboly Csaba tanácselnök lemondását követeli az EMNP a szemészeten 

történtek miatt 
2022. február 14. – Krónika 

Borboly Csabának, Hargita Megye Tanácsa elnökének azonnali lemondását követeli az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szemészeti osztályán 

történt incidensek nyomán. A megyei önkormányzat fennhatósága alá tartozó egészségügyi 

intézményben három beteg elveszítette a látását az egyik szemére, miután a szemészeti 

osztályon súlyosan megfertőződtek. Az ügyben a megyei egészségügyi igazgatóság mulasztást 

állapított meg, és 30 ezer lej értékben rótt ki bírságokat, a rendőrség pedig bűnvádi eljárást 

indított. Az EMNP a kialakult helyzet nyomán követeli az elmúlt tíz év kórházi fejlesztéseinek 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoremetei-nagyberuhazasnak-koszonhetoen-javul-a-magyar-roman-gazdasagi-egyuttmukodes
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoremetei-nagyberuhazasnak-koszonhetoen-javul-a-magyar-roman-gazdasagi-egyuttmukodes
https://maszol.ro/belfold/No-a-gyermekletszam-sok-a-sportolni-vagyo-fiatal-Van-akinek-epiteni-Szilagysamsonban-1
https://maszol.ro/belfold/No-a-gyermekletszam-sok-a-sportolni-vagyo-fiatal-Van-akinek-epiteni-Szilagysamsonban-1
https://szekelyhon.ro/aktualis/marcius-9-ig-lehet-regisztralni-az-orszaggyulesi-valasztasra
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/borboly-csaba-tanacselnok-lemondasat-koveteli-az-emnp-a-szemeszeten-tortentek-miatt
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és közbeszerzéseinek azonnali felülvizsgálatát, valamint a vizsgálati eredmények nyilvánossá 

tételét. 

 

Bemutatta támogatóit Antal Lóránt 
2022. február 14. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Támogatóit bemutatva tartott sajtótájékoztatót Antal Lóránt szenátor, aki az RMDSZ 

székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségéért versenyzik. A választást február 27-én 

tartják. „A városi szervezet jelenleg nem működik, azt közelebb kell hozni az emberekhez” – 

jelentette ki a hétfői sajtótájékoztatón Antal Lóránt városi RMDSZ-elnökjelölt. Mint mondta, 

véget kell vetni a politikai csatározásoknak, „mocskolódásoknak,” amelyek megfertőzték a 

közéletet. Úgy gondolja, hogy ezekre már nincs több ideje Székelyudvarhelynek, ha fejlődni 

akar. 

 

Háziorvoshiány Székelyföldön: egyre több a nyugdíjas, nem jönnek a fiatalok 

2022. február 11. – maszol.ro 

Egyre több az idős, nyugdíjas korhoz közelálló vagy már nyugdíjas orvos az alapellátásban. A 

probléma országos szintű, ugyanis a háziorvosi praxis egyre kevésbé vonzó a fiatalok számára. 

Sokan kénytelenek idős korban is vállalni a munkát, mert nincs, aki átvegye a praxisukat, 

ugyanakkor egyre több, főként vidéki település küszködik háziorvoshiánnyal. A Maszol annak 

járt utána, hogy milyen körülmények között zajlik az alapellátás Székelyföld három 

megyéjében. 

 

Újra pert indít a Békás-szoros ügyében Hargita Megye Tanácsa 

2022. február 11. – maszol.ro 

Hargita Megye Tanácsa új pert indít a Békás-szoros határvitáinak rendezése érdekében – 

közölte Borboly Csaba csütörtökön délután. A perrel egy 1998-ban aláírt jegyzőkönyv 

megsemmisítését kívánják elérni, amelyben Neamț és Hargita megye kataszteri hivatala 

rögzítette, hogy a nagy turisztikai potenciállal rendelkező terület moldvai Almásmezőhöz 

(Bicaz Chei) tartozik. 

 

Tánczos Barna: megelőzési kvótákat vezetnénk be a medvepopulációra 
2022. február 11. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Az év elején Brassóban bemutatott szaktanulmány alapján elkészült, és közvitára bocsátották 

azt a miniszteri rendeletet, amely 220 barnamedve eltávolítását hagyja jóvá – közölte Tánczos 

Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási miniszter. Ebből a 220-ból 140 

úgynevezett megelőzési kvóta, vagyis ezeket az ember elleni támadások vagy a medvekárok 

megelőzése érdekében lehet érvényesíteni. „Az elmúlt két évben bekövetkezett károk száma és 

értéke, valamint az ember elleni támadások és incidensek térképe alapján állítottuk össze azt a 

listát, amellyel településenként 1-3 medve kilövését fogjuk engedélyezni. Napról napra egyre 

nehezebb azoknak az élete, akik a medvék által lakott vagy kedvelt régiókban élnek, ezért 

azonnali megoldásokat kell találnunk” – idézte az RMDSZ közleménye Tánczos Barnát. 
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Első lépés: emberszámba venni vak társunkat 
2022. február 11. – szekelyhon.ro 

Az eddig hiányzó összefogás létrehozásával, a román ellenkezés leküzdésével, egyházi és 

magyar állami támogatással sikerült megteremteni az alapjait a vakok és gyengénlátók önálló 

magyar tannyelvű iskolájának Székelyudvarhelyen; hasonló intézmény legutóbb 100 évvel 

ezelőtt működött Erdélyben. A hiánypótló tanintézet terveiről, majdani működéséről az 

intézmény létrehozását kezdeményező Butu Arnold Csaba, az Erdélyi Magyar Látássérültekért 

Egyesület elnöke számolt be a Székelyhon TV stábjának. 

 

„Ha fejbe vernek, sem jövünk ki Úzvölgyéről” – Nem hajlandó tudomásul venni a 

bíróság döntését a román nacionalisták vezére 

2022. február 11. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Az úzvölgyi román nacionalista megmozdulások főszervezője szerint keserűen csalódni fog, aki 

azt hiszi, hogy figyelembe veszik a katonatemetővel kapcsolatos bírósági ítéleteket. Mihai 

Tîrnoveanu, a Nemzet Útja (Calea Neamului) egyesület elnöke az Activenews.ro portálon 

közölt írásában fejtette ki véleményét a Bákó Megyei Törvényszék által csütörtökön kimondott 

elsőfokú ítéletről, mely szerint le kell bontani az úzvölgyi katonatemetőben törvénytelenül 

felállított betonkereszteket. Tîrnoveanu kijelentette: az emlékművet és a román kereszteket 

csak akkor távolítják el a temetőből, ha „a buldózerek bennünket is eggyé tesznek a földdel”. 

Reményét fejezte ki, hogy a csütörtökön kimondott ítéletet a fellebbezéssel meg lehet még 

fordítani. Biztosított ugyanakkor mindenkit arról, hogy ha ez nem sikerülne, a románoknak 

minden lehetséges változatra megvannak a megoldásaik. 

 

A Siculicidium emlékmű tervezője előtt tisztelegtek Esztergomban 

2022. február 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A madéfalvi Siculicidium emlékmű csíkszeredai tervezője, Tamás József építész egykori 

esztergomi házának homlokzatára helyeztek ki emlékplakettet a tervező születésének 

évfordulóján. A madéfalvi Siculicidium emlékmű tervezője 1868. február 11-én született.  

Emléktáblát és emlékplakettet avattak pénteken a csíkszeredai születésű Tamás József építész 

egykori esztergomi lakóhelyén. Az eseményen Csíkszereda Városházát Korodi Attila 

polgármester és Bors Béla alpolgármester képviselte. „Csíkszeredát több mint 700 km és egy 

országhatár választja el Esztergomtól. A mai ünnepség viszont arról tesz tanúbizonyságot, hogy 

sem a kilométerek, sem az országhatárok nem számítanak: mi, magyarok összetartozunk” – 

fogalmazott ünnepi felszólalásában Korodi Attila. 

 

A költségvetés 32 százalékát fordítja fejlesztésre Maros megye 

2022. február 11. – maszol.ro 

Az új költségvetési év számait ismertette pénteken Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács 

elnöke, aki 2022-őt az előrelépés évének nevezte. Az elöljáró kiemelte, az RMDSZ nyomására 

sikerült időben megszavazni a megye költségvetését, most először. Hozzátette, a 2022-es év 
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célja az erős közösség, erős megye megalapozása. Mint fogalmazott, 2021-ben sikerült 

megalapozni az elkövetkező évek munkáját, több projektet is előkészítettek, ugyanakkor 12-őt 

le is adtak. A leadott projektek összértéke 494 millió lej, kivitelezésük az elkövetkező években 

valósul meg. A projektek közül 8-at az Anghel Saligny-programra, egyet a Környezetvédelmi 

Alaphoz és hármat az Országos Befektetési Alaphoz nyújtottak be. 

 

Évértékelés dr. Máté Márta Hunyad megyei magyar tanácsossal 
2022. február 13. – Nyugati Jelen 

Hunyad megyében hosszas kimaradás után sikerült a 2020-as helyhatósági választások 

alkalmával magyar képviselőt juttatni a megyei tanácsába. A magyarság alacsony 

létszámaránya miatt gyakorlatilag lehetetlen egy RMDSZ-jelölt mandátumnyerése, ezért dr. 

Máté Márta az RMDSZ–PNL-protokollum értelmében utóbbi párt színeiben került e 

testületbe. Bő egy esztendei tanácsosi tevékenységét kiértékelve elmondta: a szociáldemokrata 

többségű tanácsban lényegesen javult a testületen belüli együttműködés a nagy kormányzati 

koalíció megszületése óta 

  
Beneš-dekrétumok: Központi adatbázist hoz létre a Szövetség az utólagos 

elkobzások károsultjairól 
2022. február 14. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Hétfőn sajtótájékoztatót tartott a Szövetség párt, amelyen Forró Krisztián pártelnök, Mózes 

Szabolcs, a párt alelnöke és Berényi József, az MKP-platform elnöke vettek részt, s egyetlen 

témája az úgynevezett utókonfiskációk ügye volt. Ezek lényege, hogy Szlovákia államigazgatása 

az utóbbi években igyekszik „rendbe tenni” azokat a konfiskációs ügyeket, amelyeknél 

valamilyen adminisztratív ok miatt továbbra is a jellemzően magyar vagy német tulajdonosok 

örököseinél maradtak elsősorban földingatlanok. Ahogy Forró Krisztián az esemény 

bevezetőjében elmondta, nem kizárt az olyan abszurdnak tűnő eset sem, hogy a mostani 

tulajdonos egyik nap arra ébred, hogy földjei átszálltak Szlovákia tulajdonába. A több mint 70 

évvel ezelőtti Beneš-dekrétumok, illetve nemzeti tanácsi határozatok értelmében a magyar és 

a német nemzeti közösségek tagjaitól ellenszolgálatatás nélkül elkobozták azok 

ingatlanvagyonát. Ezen elkobzások némelyike nem jutott el a kataszteri tulajdonlapon 

feltüntetett bejegyzésig, s a Szlovákia nevében eljáró Szlovák Földalap (SPF) most ezeket 

szeretné, saját szóhasználata szerint, kijavítani. 

 

Felújítják a régiségbúvár Rómer Flóris pozsonyi házát 

2022. február 14. – ma7.sk 

Egy ódon épület sok mindenről mesél: a régi korok maradványa, a múlt beszédes tanúja. A 

múltunkhoz pedig ragaszkodnunk kell, és lehetőségeinkhez mérten mindent meg kell tennünk 

azért, hogy ezeknek a beszédes tanúknak a továbbélését biztosítsuk. Ezért is rendkívül 

örvendetes, hogy a pozsonyi születésű Rómer Flóris háza is felújításra került, s azt követően 
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remélhetőleg méltó szerepet szán majd neki a kivitelezést végző polgári tárulás. Ez az 

évszázadok hányattatásait megélt történelmi épület a Lakatos utca sarkán sokáig elhagyatottan 

állt, az állaga pedig egyre romlott. Semmi sem emlékeztetett már arra, hogy egykor ebben a 

házban született és élt a híres tudós és polihisztor, Rómer Flóris. A neves régiségbúvár és 

műemlékvédő lelke biztosan sírt volna, ha ilyen állapotban látja szeretett szülőházát. 

 

Akár Andruskó Imre is indulhat a komáromi polgármesteri székért? 

2022. február 14. – bumm.sk  

Január 22-én az elsők között alakult meg a Szövetség komáromi alapszervezete, melynek 

programját és elnökségi tagjait február 8-án mutatták be. Itt ismertették azt a 12 pontot, ami a 

párt helyi szintű programjának alapját képezi. A részletekről Andruskó Imre alelnököt 

kérdeztük, már csak azért is, mert információink szerint akár őt is indíthatja a párt Komárom 

polgármesteri székéért. „Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, ugyanis a 

polgármester-jelölt személyéről még nincs döntés a helyi szervezeten belül. Az elnökség 12 

tagja között több olyan személy van, aki véleményem szerint alkalmas arra, hogy Komáromot 

irányítsa. A polgármester-jelölt esetében is több forgatókönyv létezik. Vagy a Szövetség helyi 

alapszervezetének elnökségi tagjai közül jelölünk valakit – én ezt tudom leginkább támogatni 

– vagy felkérünk erre egy köztiszteletben álló független személyt." – nyilatkozta Andruskó.  

 

Földelkobzás mint jövedelmező biznisz 
2022. február 14. – Új Szó  

Az állam továbbra is a Beneš-dekrétumokra hivatkozva konfiskál értékes földterületeket, a 

Szövetség szerint törvénymódosítással lehet pontot tenni az elkobzások végére. Az ügyben 

illetékes földalap óvatoskodik, a kormány pedig elzárkózik a kérdés megnyitásától. Közben egy 

kormányközeli ügyvéd jelentős hasznot zsebelt be a konfiskációk bevégzése céljából indult 

perek során. A Szövetség vezetői hangsúlyozták, az állam ma is megfosztja az embereket jogos 

tulajdonuktól, ennek megakadályozása érdekében törvénytervezetet dolgoztak ki. A párt 

politikusai hangsúlyozták találkozót kezdeményeznek az igazságügyi miniszterrel, valamint a 

Szlovák Földalap (SPF) vezérigazgatójával, hogy megvitassák az elkobzások leállításának 

lehetőségeit.  

 

Elhunyt Kantár Éva 
2022. február 11. – Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma  

Életének 72 évében, február 13-án elhunyt az érsekújvári járásbeli Szímő egyik kiváló 

kultúraszervezője, elhivatott lokálpatriótája, Kantár Éva. A Csemadok Érsekújvári Területi 

Választmányának elnöke és a Csemadok Szímői Alapszervezetének elnöke, a helyi Rozmaring 

népdalkör vezetője csodálatos személyiségével, szívós, kitartó munkájával örökké a szívébe 

véste magát mindazoknak, akik ismerték és szerették. Utoljára Udvardon, a helytörténészek 

országos találkozóján beszélgettünk, de számos rendezvényen találkoztunk a nyugalmazott 

pedagógussal, aki számos tehetséget karolt fel. Annak idején rendszeresen meghívott a szímői 

alapiskolába rendezett, Jedlik Ányos természettudományi vetélkedőkre, amelyre a falu jeles 
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szülöttének életútjával kapcsolatos kérdéseket ő dolgozta ki. A Szímői Jedlik Ányos Társaság 

alelnökeként egyetlen tudományos szimpózium, emléknap sem történhetett nélküle.  

 

Több száz elkobzás történik ma is 

2022. február 11. – Új Szó 

A Szlovák Földalap (SPF) a Beneš-dekrétumok alapján több millió euró értékű földterületet 

sajátított ki az elmúlt években. Közigazgatási eljárással vagy bírósági úton, konfiskációs 

határozatokra, illetve deportálási listákra hivatkozva igyekeznek bevégezni a földelkobzást. A 

téma jogi aspektusairól Fiala-Butora János emberi jogi szakértőt kérdeztük. „Az EU komolyan 

még nem vizsgálta meg ezeket az új eseteket. Ami tudomásukra jutott, azzal azért nem 

foglalkoznak, amiért a szlovák közvélemény nyitott része sem tud mit kezdeni a helyzettel: 

akkora súlya van, hogy megijednek tőle – arra várnak, hogy valaki más is mondja ki, erősítse 

meg, mert ez nem lehet igaz. Áttörést jelenthet, ha nemzetközi bíróság mondja ki, hogy ilyesmi 

tényleg történik manapság. Akkor majd lépéskényszerbe kerül mindenki." - emelte ki Fiala-

Butora.  

   

Hetvenéves Oros László, a Bibliotheca Pro Patria atyja 

2022. február 11. – ma7.sk  

Szép jubileumot, hetvenedik születésnapját ünnepelte február 4-én a felsőszeli Oros László. A 

Bibliotheca Pro Patria magánkönyvtár alapítója, gondozója, író és műgyűjtő napjainkban is 

aktív, lefoglalja az írás, az olvasás, és felbecsülhetetlen értékű könyvtárának a gondozása. Oros 

László a könyvek varázslatos világában él és alkot. Oros Lászlót, Laci bácsit jó barátként tartom 

számon. Ritka, hogy egy harmincas és egy hetvenes korosztályba tartozó ember közös hangot 

és témát talál. Nálunk ez a könyvek és az irodalom világának mérhetetlen szeretete. Laci 

bátyámnak nincs mobiltelefonja, nem szereti, ha a világ apró-cseprő problémái, felesleges zajai 

utolérik. Úgy tartja, aki akarja, úgyis könnyen megtalálja a felsőszeli „vecsei” házban, a 

szükséges elektronikus kapcsolattartást vezetékes telefonon vagy e-mailen intézi. 

   

Hát most mi legyen? 

2022. február 11. – Öllős László – ma7.sk  

Az új magyar párt platformjai között immár többször vetettek szikrát az egymásétól eltérő 

nyilvánosan hangoztatott álláspontok. Mivel a vita nyilvános, méghozzá sokadszor, ezért a 

felek még meg is akarják nyerni. Bevetik hát minden eszközüket, például az egyikükhöz-

másikukhoz közel álló tömegtájékoztatási eszközöket, amivel persze még „nyilvánosabban” 

világít a felek egyet nem értése, és a másik feletti győzelmi szándéka. Hogy ez milyen hatással 

van a választóknak a korábban már elriasztott csoportjaira, azt nem nehéz kitalálni. Hogy 

miként fogadják a mostani ingadozók, azt sem. Sőt, az is markánsan kirajzolódik, miként 

próbálnak éket verni a felek közé, akik a magyar politikai élet megosztásában érdekeltek 

minden egyes platformközi összetűzés alkalmával.   
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Dunaszerdahelyen is megalakult a Szövetség helyi szervezete 

2022. február 12. – ma7.sk  

Megalakult a Szövetség politikai párt dunaszerdahelyi szervezete, amelynek elnöke Hájos 

Zoltán lett. Az alakuló taggyűlés az előzetes egyeztetéseknek megfelelően zajlott, Hájos Zoltán 

tájékoztatta portálunkat arról, hogy az alelnököket és az elnökségi tagokat is sikeresen 

megválasztották a héten lezajlott gyűlésen. A programpontok között szerepelt a 

munkaelnökség megválasztása, a bizottságok (mandátum vizsgáló és szavazóbizottság, javasló 

és jelölőbizottság) felállítása, majd a platformok vezetőinek beszámolói következtek (A. Szabó 

László – MKP, Vangel Ferenc – HÍD, Nagy József – Összfogás), s végül megszavazták az elnök, 

az alelnökök és az elnökségi tagokat. 

 

Franciák, törökök és kínaiak is magyarnak vallották magukat Szlovákiában 

2022. február 12. – ma7.sk  

Szlovákia Statisztikai Hivatala február második hetében további adatokat tett közzé a 2021-es 

népszámlálás nemzetiségre és anyanyelvre vonatkozó kérdéseiről. Ezúttal az első, illetve a 

második helyen megadott, úgynevezett „további” nemzetiségi hovatartozás kombinációit, 

illetve a nemzetiség és az anyanyelv többféle kombinációjának számadatait ismerhettük meg. 

A két meghatározó fogalom, a nemzetiség és anyanyelv különbözőségére kitértünk a Gyurgyík 

László demográfus – szociológussal készült nagyinterjúnkban. Most ismét őt kérdeztük, hogy 

a nekünk, laikusoknak csupán száraz számok halmazát jelentő nemzetiségi és anyanyelvi 

kombinációk legérdekesebb és legfontosabb összefüggéseit világítsa meg.    A szakember 

mindenekelőtt azt szögezte le, hogy az egyes kombinációk eredményei nem okoztak szinte 

semelyik mutatóban meglepetést, úgymond érvényesült a papírforma, azaz a népszámlálás a 

várt eredményeket hozta ebben a szférában. 

   

Esterházy-emléktábla Kóváron és Szécsénykovácsiban 

2022. február 13. – ma7.sk  

Az Esterházy János Szülőföldjéért Társulás és a Pro Villa Nek Polgári Társulás 

kezdeményezésére 2022. február 13-án két újabb Esterházy-emléktáblát avattak és szenteltek 

fel – ezúttal a nagykürtösi járási Kóváron és Szécsénykovácsiban.  Vasárnap délután Kóváron, 

a Szent István király tiszteletére szentelt római katolikus templomnál gyülekeztek az 

érdeklődők, az emlékezők, hogy részesei legyenek Esterházy János újabb emléktáblájának 

felavatására. A megjelentekhez a falu szülöttje, Csáky Pál közíró, volt európai parlamenti 

képviselő szólt. „Úgy gondolom, hogy az ember önmagát becsüli és tiszteli meg, ha nem 

feledkezik meg azokról az értékekről, amelyek a körülötte levő társadalomban, a körülötte levő 

világban, a mi kis szlovákiai magyar világunkban kitermelődtek” – kezdte, majd Esterházy 

példájára rátérve arra hívta fel a figyelmet, hogy „nem könnyű igazi, tisztességes embernek 

megmaradni, amikor nehezen mennek a dolgok”. 
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Szencen is megalakult a Szövetség helyi szervezete 
2022. február 13. – felvidek.ma  

Február 13-án több előzetes egyeztetés után a Pozsonyhoz közeli, mátyusföldi Szencen is 

megalakult a Szövetség helyi szervezete. A megalakulásban némi nehézséget okozott, hogy csak 

a Magyar Közösség Pártjának és a Hídnak van platformja a városban. Az alakuló ülést 

Klenovics Gábor, az MKP platform helyi elnöke nyitotta meg. Üdvözlő beszédében kiemelte, 

fontos, hogy a három elődpárt tagjai valóban akarják az összefogást, csak akkor lehet sikeres a 

párt, ha egységesen tudnak fellépni azok tagjai. Az elnök szerint a jövőről együtt kell 

gondolkodni. Duray Rezső, az MKP Szenci Helyi Szervezetének korábbi elnöke ismertette 

azokat a nehézségeket, amelyek miatt csak most jön létre a Szövetség helyi szervezete. 

   

A szervezők azt remélik, hogy a kényszerszünet után újra megvalósulhat a Jókai 

Napok rendezvénysorozata 
2022. február 13. – felvidek.ma  

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa, és a komáromi Egressy Béni Városi 

Művelődési Központ ezennel meghirdeti az 57. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr 

színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját. A fesztivál 2022. június 13-19. 

között kerül megrendezésre Komáromban. „A Jókai Napok fő célja elsősorban az, hogy egy 

nagy fesztivál keretében összehozzuk az összes szlovákiai magyar diák és amatőr színjátszó 

csoportot itt, Komáromban. Ilyenkor egy nagy seregszemle zajlik a városunkban, minden 

csoportnak lehetősége van arra, hogy bemutassa annak a munkának az eredményét, amit az 

elmúlt másfél-két évben végzett." – nyilatkozta Bajkai Csengel Mónika.  

 
Kishegyes: Csomagokat kaptak a nyugdíjas munkarokkantak 

2022. február 14. – Vajma.info 

Segélycsomagokat osztottak a rokkantsággal élőknek ma Kishegyesen. A község 

munkarokkantjai 2020-ban döntötték el, hogy egyesületbe tömörülnek. Balaton Erzsébet, a 

civil szervezet elnöke elmondta, hogy a cél az, hogy mindent megtegyenek a munkarokkantak 

és rokkantak, valamint a fogyatékossággal élők érdekeinek érvényesítése végett. Az egyesület 

elnöke elmondta, hogy a csomagosztást ugyan nem sikerült a tervezett időpontban, az év vége 

előtt megvalósítani, de most sor kerülhetett rá. Azt is hozzátette, hogy a csomagokat a Szerb 

Haladó Párt községi szervezete adományozta az egyesületnek, és minden tag kapott belőle. A 

munkarokkantak sajnos a szerény nyugdíjból kénytelenek megélni, ezért sokat jelent nekik a 

segélycsomag. 
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Március 9-éig módosíthatják adataikat a magyar választói névjegyzékben 

szereplő kettős állampolgárok 
2022. február 14. – Vajma.info 

Április 3-án tartják meg Magyarországon az országgyűlési választást és közös eljárás keretében 

a gyermekvédelmi népszavazást. Ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusán hétfő délben dr. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. 

Azok a kettős állampolgárok, akik magyar állampolgárok, azonban magyarországi lakcímmel 

nem rendelkeznek, a korábbi választásokhoz hasonlóan levélszavazás útján tudnak részt venni 

a szavazáson azzal, hogy most a népszavazási szavazólapot is kiküldik a számukra is, mondta 

dr. Nagy Attila. 

 

Garay Béla emléktáblát avattak Szabadkán 
2022. február 14. – PannonRTV 

Leleplezték Garay Béla emléktábláját Szabadkán, egykori lakóhelyén, a Korzó 11-es szám alatt. 

Az állami és Sterija-díjas rendező és teatrológus 125 évvel ezelőtt ezen a napon született, halála 

óta pedig 35 év telt el. Garay Béla 1897-ben született Szabadkán. Itt ismerkedett meg a színház 

világával, és itt kezdte meg pályáját, majd a mai Magyarországon tevékenykedett. 1924-ben tért 

haza, hogy újraszervezze a Népkör színtársulatot, ahol játszott és rendezett. 1945-től a helyi 

Népszínház színész-rendezője, alapító tagja volt. Nyugdíjba vonulását követően is a kulturális 

élet aktív résztvevője és alakítója maradt. 

 

A Petőfi Sándor MMK felújításáról is tárgyalt Újvidék polgármesterével Pásztor 

István 

2022. február 11. – Vajma.info 

A VMSZ és a Tartományi Képviselőház elnöke Facebook-oldalán azt írta, számos jövőbeli 

projektről is egyeztettek a tartományi székváros polgármesterével. Miloš Vučević és Pásztor 

István nemcsak a nagypolitikáról, hanem számos olyan projektről is beszéltek, amelyet az 

előttünk álló időszakban terveznek megvalósítani. A bejegyzésben példaként említette Pásztor 

a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ felújítását és a Magyar Szó új nyomdáját. 

  

Szalagavató ünnepséget tartottak Muzslyán 
2022. február 12. – Vajma.info 

Az idén újra megtarthatták a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium és a 

muzslyai Emmausz Fiúkollégium végzős diákjainak szalagavató ünnepségét. Az idén 

érettségizők közül 14 lány és 8 fiú. A diákok, a szüleik, testvéreik és hozzátartozóik elsőként 

hálaadó szentmisén vettek részt melynek keretében Kalapis Sztoján atya megáldotta a 

feltűzésre kerülő szalagokat. A misét követően az Emmausz Fiúkollégium tornatermében 

folytatódott a szalagavató ünnepség, ahol elsőként Kalapis Sztoján atya, a kollégium igazgatója 

szólt az egybegyűltekhez, aki Szent Pált idézte beszédében, és a fiatalok figyelmébe ajánlotta, 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27382/Marcius-9-eig-modosithatjak-adataikat-a-magyar-valasztoi-nevjegyzekben-szereplo-kettos-allampolgarok.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27382/Marcius-9-eig-modosithatjak-adataikat-a-magyar-valasztoi-nevjegyzekben-szereplo-kettos-allampolgarok.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/garay-bela-emlektablat-avattak-szabadkan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27379/A-Petofi-Sandor-MMK-felujitasarol-is-targyalt-Ujvidek-polgarmesterevel-Pasztor-Istvan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27379/A-Petofi-Sandor-MMK-felujitasarol-is-targyalt-Ujvidek-polgarmesterevel-Pasztor-Istvan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27380/Szalagavato-unnepseget-tartottak-Muzslyan.html
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hogy maguk is azokat a keresztény erényeket "öltsék magukra", mint amilyen a irgalmasság, a 

jóság, a szelídség, a türelem, de gyakorolják a szeretetet és a megbocsátást is. 

 

100 éve alakult meg a Magyar Párt szabadkai központi szervezete 
2022. február 12. – Pannon RTV 

100 éve alakult meg a Népkörben a Magyar Párt szabadkai központi szervezete, mint a Trianon 

utáni első délvidéki magyar politikai érdekképviseleti és érdekérvényesítő politikai erő. Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Facebook-posztjában arra emlékeztetett, hogy tíz 

évvel ezelőtt emléktáblát avattak Nagy Ödön, dr. Sántha György és a többiek politikai 

vállalásának és bátorságának nagyszerűsége előtt tisztelegve. Mint fogalmaz, példájuk, 

meggyőződésük és vállalásuk máig ható, aktuális. Az itteni magyar közösségnek és annak 

szülőföldön való boldogulásának a szolgálata bevégzettnek soha nem tekinthető politikai, 

közéleti feladat - teszi hozzá. Pásztor István posztjában azt írja: a Vajdasági Magyar Szövetség 

ezután is arra törekszik, hogy munkájával, teljesítményével rászolgáljon arra, hogy a Magyar 

Párt szellemi-politikai örökösének tekinthesse magát. 

 

Beszámoló közgyűlést tartott a KMKSZ Munkácsi Alapszervezete 
2022. február 14. – Kárpátalja 

A Munkácsy Mihály Magyar Házban tartotta éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Alapszervezete február 12-én, szombaton. Az eseményt nemzeti 

imánk eléneklésével nyitotta meg a munkácsi magyar közösség. Lehetőség volt kérdések 

feltevésére is, majd a helyi református gyülekezet kisegyüttese adott nagy sikerű koncertet. A 

közgyűlés kezdetén Korolyova Erzsébet, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke 

köszöntötte a megjelent tagságot, Gulácsy Gézát, a KMKSZ alelnökét, Shink Istvánt, a II. 

Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatóját, városi képviselőt és Lapatyuk Krisztina városi tanácsi 

képviselőt. Az elnök asszony felolvasta annak a 23 KMKSZ-tagnak a nevét, akik az elmúlt évben 

hunytak el, tiszteletükre egyperces csenddel adózott a tagság. 

 

Folytatja a szűréseket a Katolikus Karitász orvosmissziója Kárpátalján 

2022. február 14. – Karpat.in.ua 

2022-ben is folytatja egészségügyi szűréseit a Katolikus Karitász orvosmissziója Kárpátalján. 

Ezúttal a beregszászi járási Karácsfalván, a helyi görögkatolikus líceumban fogadják a 

jelentkezőket az önkéntes magyarországi orvosok. A segélyszervezet missziója 2017 óta 

tevékenykedik a megyében, főleg a szórványvidéken, ahol nem kielégítő az egészségügyi ellátás. 

Az orvosmisszió a gyermekek fogászati, szemészeti és ortopédiai vizsgálatával kezdődött. Ma 

már a felnőtteket is fogadják. Számukra vércukor mérést, nőgyógyászati rákszűrést és EKG 

vizsgálatot végeznek.  
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/100-eve-alakult-meg-magyar-part-szabadkai-kozponti-szervezete
https://karpataljalap.net/2022/02/14/beszamolo-kozgyulest-tartott-kmksz-munkacsi-alapszervezete
https://life.karpat.in.ua/?p=90105&lang=hu
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Az ukrajnai utazások elhalasztását javasolja a magyar konzuli szolgálat  
2022. február 13. – Kárpátalja.ma 

Az ukrajnai utazások elhalasztását javasolja a konzuli szolgálat a honlapján olvasható 

ajánlásában. “Az Ukrajna és Oroszország között az utóbbi napokban kialakult feszültségre 

tekintettel kérjük, hogy az Ukrajnába utazásuk szükségességét fontolják meg és lehetőség 

szerint halasszák későbbre” – áll az ajánlásban. Mint írták: ismét felhívják az állampolgárok 

figyelmét, hogy ha mégis az utazás mellett döntenek, vagy a térségben tartózkodnak, 

regisztráljanak konzuli védelemre. 

 

A „KMKSZ” – UMP képviselőcsoportjának nyilatkozata 

2022. február 11. – Kárpátalja 

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. 

 

Sikeres ECL-nyelvvizsgát igazoló oklevelet vehettek át a Rákóczi-főiskolán 

2022. február 13. – Karpat.in.ua 

Húsz fő tett sikeres nyelvvizsgát a 2021. december 3–4. közötti vizsgaidőszakban, aminek 

köszönhetően 9-en orosz nyelvből, 3-an magyarból, valamint 8-an angol nyelvből vehették át 

nyelvtudásukat igazoló bizonyítványaikat. Az oklevélátadóra érkezett diákokat Váradi Natália, 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ECL Nyelvvizsgaközpontjának vezetője 

köszöntötte. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 11. – Kossuth Rádió 

Belgrádban tárgyalt csütörtökön Aleksandar Vučić államfővel Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség és a tartományi képviselőház elnöke. A Palicson tartott sajtótájékoztatóján 

Pásztor István megerősítette, hogy a találkozó apropója a közelgő szerbiai választások voltak, 

valamint más stratégiai jellegű témákról is tárgyaltak.  

 

Újabb kedvező fejlemény az úzvölgyi magyar haditemető ügyében. Törvénytelenül állítottak 

oda betonkereszteket, mondta ki egy román bíróság. A román parcellát 2019 tavaszán 

alakították ki és június 6-án már erőszakos foglalás után fel is szentelték. Utólag ugyan kiderült, 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukrajnai-utazasok-elhalasztasat-javasolja-a-magyar-konzuli-szolgalat/
https://karpataljalap.net/2022/02/11/kmksz-ump-kepviselocsoportjanak-nyilatkozata
https://life.karpat.in.ua/?p=89997&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-02-11_18-01-00&enddate=2022-02-11_18-40-00&ch=mr1
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hogy a névvel felsorolt 149 katona nem ott nyugszik és ezt román hatóságok is igazolták, ám a 

román nacionalisták ezt nem vették tudomásul, azóta is ott ünneplik hőseiket. Az 

igazságszolgáltatás - ha lassan is - de igazságot szolgáltat.  

 

Nagy Dávid,  -  az állítólagos átszervezések miatt - elbocsájtott Falath Zsuzsanna történész 

ügyvédje,  a csütörtöki tárgyalás után azt mondta, egy lépéssel közelebb kerültek az igazsághoz. 

Mint ismeretes a pozsonyi városi múzeum volt munkatársa, Falath Zsuzsanna beperelte 

egykori munkáltatóját. Állítása szerint jogalap nélkül, szakmai véleménye miatt mondtak fel 

neki. 

 

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés döntő mértékben hozzájárult a 

csehszlovákiai, szlovákiai magyar kisebbségi közösség megszületéséhez. A Fórum 

Kisebbségkutató Intézet a 100. évforduló alkalmából összegyűjtötte és egy kötetben tárja az 

olvasók elé a csehszlovákiai magyarság történetének legfontosabb forrásait, mégpedig a 

csehszlovák állam 1918. évi megalakulásától kezdve egészen annak 1992. évi megszűnéséig.  

„Akaratunk ellenére” … Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-1992   

című kötet szerzője-szerkesztője, Simon Attila és Popély Árpád. A forráskiadvány csütörtöki  

budapesti bemutatóján beszélgettünk Popély Árpád történésszel.  

 

A Palicsi Magyar Művelődési Egyesület csütörtökön 10 évre szóló bérleti szerződést kötött a 

szabadkai önkormányzattal a palicsi Magyar Művelődési Központ használatáról. Az alkalmi 

ünnepségen megjelent Pásztor István, a VMSZ elnöke is. A szerződés átvétele után az egyesület 

képviselői birtokukba vehették az épületet.  

 

2 lépést előre! címmel a Gyulafehérvári Caritas Székelyudvarhelyen társasjátékok gyűjtését és 

továbbadását vállalta. A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretnének örömet 

okozni a játékokkal, de az sem mellékes, hogy ez az elfoglaltság a készségeket is kitűnően 

fejleszti - véli Vass Orsolya programfelelős, a Gyulafehérvári Caritas munkatársa. Őt halljuk 

elsőként Geréb Krisztina összeállításában. 

 

Kárpátalján a Magyar Konyha Hete programsorozathoz idén közel kéttucat étterem 

csatlakozott, ahol február 24-én fél áron lehet majd fogyasztani – jelentették be a szervező 

Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács munkácsi sajtótájékoztatóján. Az ételekhez helyi 

borokat kínálnak majd. Ez az év egyik legjobban várt magyar vonatkozású turisztikai 

eseménye, amelyre már rendszeresen érkeznek belső ukrajnai turisták is – mondta Mester 

András elnök.  
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Váratlan vendégek szakították meg csütörtökön a székelyudvarhelyi Delfin úszóiskola edzését: 

Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok, valamint Takács Krisztián olimpikon vitte el 

és adta át azokat a csomagokat, amelyet a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium és a 

Magyar Úszó-szövetség közösen állított össze a gyerekeknek. 

 

Határok nélkül 

2022. február 14. – Kossuth Rádió 

Továbbra is folytatódni fog a határon túli magyar közösségek támogatása Erdélyben és 

Székelyföldön, amennyiben az emberek újra bizalmat szavaznak a kormánynak az április 3-i 

választáson – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn 

Sepsiszentgyörgyön. 

  

Kilencedik alkalommal szervezte meg a Konzulkupa síversenyt a csíkszeredai Magyar 

Főkonzulátus, közösen a csíkcsicsói közbirtokossággal - a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

támogatásával. A verseny egyre népszerűbb, idén pedig még a mínusz 10 fokos hideg is 

elfogadható volt a reggeli órákban.  

 

A szerbiai magyarok kisebbségi önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács évek óta megtéríti 

a külföldön megszerzett felsőoktatási diplomák szerbiai honosításának költségeit a vajdasági 

magyarok számára, csak élni kell a pályázat adta lehetőséggel.  

  

Ha február 14, akkor Bálint nap. A magyar néphagyományban számos idő- és termés jósló 

megfigyelés kapcsolódik a naphoz. Arról nem is beszélve, hogy irodalmi vonatkozása is van. 

1997-től ekkor adják át a Balassi Bálint-emlékkardot, és több helyen irodalmi esteket 

szerveznek a naphoz kapcsolódóan.  

Ma este Bence Lajos muravidéki költő veheti át a Balassi Emlékkardot Budapesten. 

Balassi Bálint emléke előtt adózik ma este a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet is a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A helyszínen adományládákat helyeznek ki a 

szervezők, és az összegyűjtött pénzt jótékonysági célra ajánlják fel. 

 

A pozsonyi magyar katolikusok idén is bekapcsolódnak a házasság hete magyarországi 

programjaiba, de saját rendezvényekkel is hozzájárulnak a házasság intézményének 

ünnepléséhez. Közös imák, találkozók, séták, beszélgetések várják az érdeklődőket, részletes 

programjuk megtalálható a pozsonyikatolikusok.sk honlapon. Molnár Tamást,  a pozsonyi 

magyar katolikusok lelkipásztorát kérdeztük. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-08_18-01-00&enddate=2022-02-08_18-40-00&ch=mr1
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A házasság hete alkalmából rendhagyó tematikus tárlatvezetést tartottak a betléri Andrássy-

kastélyban, amely Felvidék egyetlen épségben megmaradt főúri hagyatéka. Gróf I. Andrássy 

Géza és felesége Kaunitz Eleonóra szerelmét és házasságát ismerhették meg az érdeklődők. A 

rendezvényen olyan fényképeket és műtárgyakat is bemutattak, amiket egyébként nem 

láthatnak a látogatók. 

 

 

Öt Kontinens 

2022. február 13. – Duna TV 

 

Karosi Bálint orgonaművész -NY 

Bach művei több száz éve hatással vannak a zenekultúrára . Nemcsak a zeneszerzők, hanem az 

előadóművészek példaképe is, mind a mai napig.   

A 20 éve Amerikában élő Karosi Bálint orgonaművészként, zeneszerzőként és karnagyként is 

gyakran merít hitet és  erőt a nagy barokk mester alkotásaiból . 

 

Jutka és Kálmán – Ausztráliában találkoztak 

Az eukléideszi geometria szerint a párhuzamos vonalak nem metszik egymást. Az élet olykor 

rácáfol erre.  

Bukovszky Kálmán és Fora Jutka történetében sok párhuzamosságot vélünk felfedezni, melyek 

következtében elkerülték egymást, még ha térben, időben közel is voltak egymáshoz. Aztán a 

sorsnak köszönhetően a távoli földrészen, Ausztráliában mégiscsak találkoztak! A barátságból 

pedig hamar szerelem lett. 

 

Magyar csembalóművész Argentínában 

Vannak művészek, akiknek egész személyiségén átragyog az a tisztelet, öröm, alázat, amely 

meghatározza mindennapjait, viszonyát a környezetéhez. S éljen akár 12 000 km távolságra 

tőlünk, még a tv képernyőjén keresztül is átérződik. Hát még ha élőben is megtapasztaljuk! Az 

Argentínában élő Leidemann Szilva csembalóművész többször is megszólalt már 

műsorunkban, de személyesen most először találkoztam vele decemberben, mikor átvette a 

Magyarság Háza-díjat. És ahogy mindig, most is a mosoly, a zenéből áradó derű hatotta át. 

 

Világbajnok kajakos Japánban 

A magyar kajakosok – mondani sem kell – a világ élmezőnyébe tartoznak. A híres szegedi 

sportolónak Gyökös Lajosnak köszönhetően pedig lassan a japánok is felzárkóznak a legjobbak 
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közé. A magyar világbajnok kajakos ugyanis 5 éve tanítja kajakozni  az ázsiai ország  fiatal 

tehetségeit. Sőt egy nem midennapi létesítmény létrehozásában is aktívan részt vesz. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 
 

2022. február 13. – M1 

Zentán ebben a gyönyörű, modern épületben székel a 2005-ben alakult Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet. A szervezet legfőbb küldetése a délvidéki magyar kultúra megőrzése, 

amelyhez nemcsak a helyi szervezetektől, hanem a magyar kormánytól is kapnak segítséget. 

 

A Kárpát-kanyar egyik hegyi fennsíkján járunk a háromszéki Esztelnek fölött, ahol a tél 

korántsem egy évszaknyi elmúlást idéz. Valamikor szorgos gazdaemberek lakták, akik mostoha 

körülmények között is tudtak életfeltételeket teremteni családjuknak. Ám a modernizáció, és a 

gazdasági kényszer lakatlanná tette a kis hegyi települést. Csángótelep, vagy Gyertyános alig 

hatvan évig volt otthona a Gyimesi szorosból a múlt század harmincas éveiben érkező, jobbára 

pásztorkodással foglalkozó családoknak. 

 

A lépéskényszer fogalmával ismerkedik Kiss Hanna, és testvére Abigél, gyergyóalfalvi 

otthonukban. Oktatójuk az édesapjuk, és az általa említett Mészáros Bandi bácsi nem más, 

mint a híres Polgár-lányok egykori sakkedzője. Itt pedig a Kiss-testvérek mutatják meg 

tehetségüket, nehezített terepen, Székelyföldön. 

 

Hatalmas asztal, körülötte vidám, az életet igazán szerető és értékelő gyermek - egy különleges 

és csodálatraméltó család él ebben a beregszászi házban. Az Ilosvay család nem mindennapi 

története 1996-ban kezdődött. Ekkoriban egy holland református lelkésznő érkezett 

Kárpátaljára azzal a céllal, hogy intézetben nevelt gyerekeknek keressen nevelőszülőket. 

Ilosvay Mária és férje, Attila mindig nagycsaládot szeretett volna. Három saját csemetéjükkel 

teljesült is ez a vágyuk, azonban Mária emellett sérült gyermekeken is szeretett volna segíteni. 

Így 25 évvel ezelőtt az otthonuk hivatalosan is családtípusú gyermekotthonná válhatott. 

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2022-02-06-i-adas-5/

