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Nyomtatott és online sajtó 
 

  

Potápi: ezer, a diaszpórában élő fiatalt várnak a Rákóczi Szövetség programjaira 

2022. február 15. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, MagyarNemzet, Kormany.hu, Pestisrácok.hu  

A 2022-es Diaszpóra Program keretében ezer, a diaszpórában élő fiatalt várnak a Rákóczi 

Szövetség (RSZ) programjaira - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára kedden Budapesten. Potápi Árpád János sajtótájékoztatón közölte, hogy az előző 

évekhez hasonlón idén is meghirdetik a Diaszpóra Programot, amely 2016-ban a Határtalanul 

program mintájára, a magyar kormány támogatásával indult el. 2018 óta a programot a 

nemzetpolitikai államtitkárság támogatja, amely a Rákóczi Szövetséggel partneri-szövetségesi 

viszonyban áll. Az államtitkár a részletekről közölte: ezer 10 és 25 év közötti magyar fiatalt 

várnak a világ minden tájáról, a diaszpórából. Észak- és Dél-Amerikából, Nyugat-Európából, 

Ausztráliából és Új-Zélandról várnak fiatalokat, továbbá 50 embert Izraelből, hogy 

megismerhessék azt a tájat, ahonnan szüleik, nagy- és dédszüleik származnak. Potápi Árpád 

János kitért arra, hogy budapesti helyszínek mellett a fiatalokat szeretnék megismertetni a 

vidéki Magyarországgal és a határon túli térségekkel is. A program megszervezéséhez 

szükséges a diaszpóraszervezetekkel való élő kapcsolat - jegyezte meg.    

 

Magas rangú szerb állami kitüntetésben részesült Pásztor István 

2022. február 15. – PannonRTV, Origo, MagyarSzo.rs, Hirado.hu  

A VMSZ és a Tartományi Képviselőház elnöke Belgrádban a szerb államfőtől vehette át a 

Sretenje- vagyis a Gyertyaszentelő-érdemrend első fokozatát. Az államiság napján több 

elismerést is átadtak a szerb fővárosban. Az államiság napja alkalmából tartott beszédében 

Aleksandar Vučić történelmi áttekintést nyújtott. A szerb államfő kiemelte, az első 

alkotmánnyal és a feudalizmus megszüntetésével egy modern állam született, amelyben 

mindenki egyenlővé vált a törvény előtt, és minden hatalmat korlátok közé szorítottak. 

 

Világos összkép a határon túl 
2022. február 15. – Pataky István – Krónika 
A Krónika vezércikke szerint „évek óta van egy helyzet, ha úgy tetszik tény, amelyről lehet 

lekezelően, vádaskodva, sértődötten vagy hitetlenül beszélni, de ettől még igaz. A 

magyarországi közélet, politikai iránt érdeklődő erdélyi magyarok körében Orbán Viktor 

miniszterelnök támogatottsága bőven meghaladja a kétharmadot. És mivel ő vezeti a Fideszt, 

a kormánypárt is népszerű. Nem kicsit, nagyon. Ebben a kérdésben nincs különösebb 

megosztottság. A szembenállás meg sem közelíti a magyarországit, ahol – diktatúravádak ide 
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https://kormany.hu/hirek/ezer-a-diaszporaban-elo-fiatalt-varnak-a-rakoczi-szovetseg-programjaira
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/magas-rangu-szerb-allami-kituntetesben-reszesult-pasztor-istvan
https://kronikaonline.ro/velemeny/vilagos-osszkep-a-hataron-tul
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vagy oda – él és virul egy valóban népes Orbán-ellenes tábor, őket igyekszik megszólítani a 

sokpárti ellenzéki összefogás”. 

 

Beborult a napos oldalon: felmondott a Transindex teljes szerkesztősége 
2022. február 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 
Felmondott az elmúlt hónapokban az anyagi ellehetetlenülés szélére került Transindex teljes 

munkatársi gárdája, mindezt a szerkesztőség jelentette be kedden. „Ma reggel, huszonhárom 

évnyi működés után felállt a Transindex teljes szerkesztő csapata” – olvasható a hírportálon 

posztolt szerkesztőségi cikkben. Az 1999-ben alapított erdélyi magyar internetes újság 

munkatársai azzal indokolták döntésüket, hogy úgy érzik, a munkájuk az intézményen belül 

már teljességgel ellehetetlenült, és tovább már nem tudják a legjobb szakmai tudásunk szerint 

ellátni azt a feladatot, ami a mindenkori szabad sajtó feladata lenne. „Az indulás óta sokszor 

változott a csapat és sok mindenben változott a Transindex is, de abban biztosan nem, hogy 

most is ugyanazon értékek mellett tartjuk fontosnak kiállni, mint egykor, és hogy most sem 

vagyunk hajlandóak semmilyen politikai erő elvárásai szerint végezni az újságírói munkánkat” 

– közölték a portál újságírói. A transindexes újságírók úgy tudják, a többségi tulajdonos a 

portál eladására készül, a jelenlegi kontextusban pedig már nem látják biztosítva az újságírói 

függetlenségüket. 

 

Utólag értesült a transindexesek felmondásáról a többségi tulajdonos, akinek 

nincs B terve 
2022. február 15. – Krónika 
Nem tudott a Transindex szerkesztőségének felmondási szándékáról Hajdú Áron, a portál 

többségi tulajdonosa, aki a Krónikának elmondta: egyelőre nincs terve az internetes lap 

működtetésének biztosítására. A csíkszeredai Bookart Kiadó igazgatója – aki 2018-ban lett a 

Transindex többségi tulajdonosa azáltal, hogy felvásárolta a Media Net Kft. 66,6 százalékos 

üzletrészét – csak tömören volt hajlandó nyilatkozni az ügyben. Kérdésünkre elmondta, neki 

nem jelentette be előre a szerkesztőség, hogy felmondani készül. „Én is úgy értesültem a 

dologról, mint bárki más, a médiából. Nem volt rálátásom, így nincs mit nyilatkozzak” – 

jelentette ki lapunknak Hajdú Áron. A többségi tulajdonos további kérdésre elmondta, egyelőre 

tervei sincsenek a portál működésének biztosítására, ennek kapcsán „nem tudja, mit mondjon, 

mert nem tudja, hogyan, merre tovább”.  

 

Felújítják a tekerőpataki művelődési házat 
2022. február 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 
A fejlesztési minisztérium támogatja a Gyergyóújfalu községéhez tartozó tekerőpataki 

művelődési ház felújítását, 2,5 millió lejt hagyott jóvá a beruházásra. „Azt a kormányzást 

tartjuk eredményesnek a mi szempontunkból, amely a magyar emberek életét teszi könnyebbé 

és kiszámíthatóbbá. 2020 decemberétől kétségkívül nem lett stabilabb és kiszámíthatóbb a 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/beborult-a-napos-oldalon-felmondott-a-transindex-teljes-szerkesztosege
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/utolag-ertesult-a-transindexesek-felmondasarol-a-tobbsegi-tulajdonos-akinek-nincs-b-terve
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kormányzás, sok a kapkodás és a késlekedés, viszont ezek mind-mind nem rajtunk múlnak! 

Ami viszont igen, az magáért beszél, hiszen hétről hétre, hónapról hónapra arról számolhatunk 

be, hogyan újulnak meg és fejlődnek településeink Erdély-szerte” – hangsúlyozta Kelemen 

Hunor miniszterelnök-helyettes. Cseke Attila fejlesztési miniszter elmondta: „Gyergyó vidéke, 

a községben élő több mint ötezer lakos hasznára válik a beruházás, a fejlesztési minisztérium 

pedig azon dolgozik ezután is, hogy minél több ehhez hasonló, az erdélyi magyar közösséget 

gyarapító befektetésekhez rendeljünk erőforrást. Gratulálok a helyi közösségnek ahhoz, hogy 

tudott tervezni, dolgozni, az erőfeszítéseknek most megvan a gyümölcse.” 
 

A kiskorúak nemi és nemzetiségi identitásának védelmét kezdeményezték 

RMDSZ-es törvényhozók 

2022. február 15. – MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A kiskorúak nemi és nemzetiségi önazonosságának védelméről terjesztett 

törvénykezdeményezést a román parlament elé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség több 

képviselője és szenátora. A szenátus honlapján elérhetővé vált tervezet a 2004-ben elfogadott 

román gyermekvédelmi törvényt módosítaná. A hatályos jogszabály leszögezi, hogy minden 

gyermeknek joga van az önazonossághoz, illetve annak megőrzéséhez: egy névhez, 

állampolgársághoz, illetve ahhoz, hogy - amennyiben lehetséges - megismerje szüleit és azok 

gondozásában részesüljön és nevelkedjen. A kezdeményezők az identitásról szóló cikket 

kiegészítenék a nemzetiségi és nemi önazonossággal, az identitás védelméről szóló 

rendelkezést pedig úgy bővítenék ki, hogy „minden gyermeknek joga van külső beavatkozás 

nélkül megőrizni állampolgárságát, nemzetiségét, nevét, családi kapcsolatait, és (születési) 

nemi önazonosságát”. 

 

Nagyiratoson meglesz-e a magyar többség? 

2022. február 15. – Nyugati Jelen 

A címben felvetett kérdésre Papp Attilánál, Nagyiratos község RMDSZ-es polgármesterénél 

érdeklődtek. Amint válaszában kifejtette, a kérdés nem csak érdekes, hanem fájó is, hiszen a 

legutolsó népszámlálás alkalmával, sajnos, Nagyiratoson már nem volt magyar többség. Akkor 

ugyanis a lakosságnak mintegy 42%-a vallotta magát magyarnak, miközben 58%-a más 

nemzetiségnek, legtöbben román nemzetiségűnek vallották magukat. Azóta a magyarság 

aránya az elhalálozások, illetve az elköltözések nyomán, tovább romlott. Aradhoz közel lévén, 

a fiataloknak a legtöbbje oda vagy külföldre vándorolt. Az üresen maradt házakat főként román 

nemzetiségűek vásárolták meg, költöztek oda. Papp Attila polgármester véleménye szerint, a 

közelgő népszámlálás alkalmával a magyarság már a 40%-ot sem fogja elérni Nagyiratoson, de 

a községben sem. 
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. február 16 

. 

 

 

Akit egyszer megmart a kígyó, már a gyíktól is fél 
2022. február 15. – ma7.sk 

A népszámlálás nemzetiségi és anyanyelvi kombinációit tárgyaló első írásunk folytatásában 

Gyurgyík László szociológus – demográfus most az ezen adatok közt levő további 

összefüggésekre mutat rá a rá jellemző, a száraz tényeket is közérthetően bemutató és 

kommentáló módon. Írásunk első részében a nemzetiséget első helyen és anyanyelvet is 

magyarként megadók csoportjával, az úgynevezett domináns magyar kötődésűek fogalmával 

ismerkedhettünk meg, akik így vélhetően a magyarságukhoz legszilárdabban kötődő lakosok 

csoportját is alkotják. Számuk a mostani, 2021-es népszámlálás során 403.140 volt. Ezt a 

csoportot magcsoportként is említő Gyurgyík Lászlótól megtudjuk, hogy a csoport nagysága a 

korábbi népszámlásokkal összehasonlítva szintén csökkenő tendenciát mutat. Tíz évvel 

korábban 444 ezer ember tartozott ide; még korábban, húsz éve pedig 507 ezer. Azaz húsz év 

leforgása alatt százezernél is több olyan lakossal lett kevesebb Szlovákiában, akik magyar 

nemzetiségűek és magyar anyanyelvűek is egyszerre. 

 

Neveléstudományi doktori iskolával gyarapodik a Selye János Egyetem kínálata 

2022. február 15. – bumm.sk   

Egy újabb doktori iskola elindítása, a kisiskolák létének biztosítása, a tanárok szakmai 

megújulásának elősegítése és a gyakorló iskolák módszertani erősítése is a feladata a Selye 

János Egyetem Tanárképző Karának. Az elmúlt héten tízéves tudományos és kutatói munkát 

koronázott meg a Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség: akkreditálta a 

pedagógusképzés és pedagógiatudományok szakon belül a neveléstudományi doktori iskolát. 

A tanárképző kar azért folyamodhatott az ügynökséghez a doktori iskola elindítása ügyében, 

mert a kiváló tudományos munka, a publikációs eredmények és a kar oktatóinak a 

neveléstudomány terén végzett szakmai munkája feljogosította erre. „Továbbá, azt sem szabad 

elhallgatnunk, hogy társadalmi igény is mutatkozott a képzésre" - hangsúlyozta Horváth Kinga, 

a Selye János Egyetem Tanárképző Karának a dékánja. 

 
Aláírásgyűjtést kezd a VMSZ 

2022. február 15. – PannonRTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség megkezdi a köztársasági választási jelöltlista állításához 

szükséges támogató aláírások gyűjtését február 16-án, szerdán több vajdasági településen. 

Szabadka Város, Topolya község, Kishegyes község, Magyarkanizsa község, Nagykikinda, 

Törökbecse község, Óbecse község, Nagybecskerek Város, Újvidék Város, valamint Temerin és 

Szenttamás területén lehet különböző helyszíneken aláírni - áll a párt tájékoztatójában.A 

Vajdasági Magyar Szövetség tisztelettel értesíti a polgárokat, hogy megkezdi a köztársasági, 

jelöltlista állításához szükséges támogató aláírások gyűjtését. 
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Multisportos tóthfalusiak 
2022. február 15. – Magyarszo.rs 

A tóthfalui Nyers István Akadémia Sportegyesület és a Tompai Sportegyesület közös, határon 

átnyúló IPA-pályázaton vett részt. A „MULTISPORT a határokon át” című program 2020. 

november 1-jén kezdődött, és 2022. február 28-ig tart. Célja a határ két oldalán lévő vidéki 

területek sportfejlesztése, ezáltal szélesebb keretet teremtve a célcsoport számára a 

jószomszédi kapcsolatok kiépítéséhez, közös sport- és szabadidős rendezvények szervezésével 

a határ menti régióban. A projekt fő célcsoportja a közös aktivitásokban részt vevő 10–18 éves 

gyerekek, fiatalok voltak, olyanok, akik a labdarúgás, a cselgáncs és a kézilabda sportágakban 

tevékenykednek. 

 

Megkezdődtek a terrorelhárítási gyakorlatok a Beregszászi és Munkácsi járásban 

2022. február 15. – Kárpátalja.ma 

Megkezdődött az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) háromnapos terrorelhárítási gyakorlata 

Kárpátalján – számolt be róla a zakarpattya.net.ua hírportál február 15-én. A gyakorlatokat 

február 15. és 17. között, speciális felszerelések és fegyverek használatával tartják meg a 

járásokban. Ezért az adott időszakban korlátozhatják a forgalmat.  Az SZBU arra kéri a 

lakosságot, hogy legyenek megértőek az esetleges kellemetlenségek miatt, reagáljanak 

megfelelően a rendfenntartók felszólításaira, és tartsák maguknál a személyazonosságot 

igazoló okiratokat. Minden intézkedésre a jelenlegi jogszabályokon belül, az emberi jogok 

tiszteletben tartása mellett kerül sor. 

 

Jótékonysági estet szervezett a Pro Cultura Subcarpathica 

2022. február 15. – Karpat.in.ua 

A szerelmes Balassi címmel szervezett Bálint-napi jótékonysági estet Beregszászban a Pro 

Cultura Subcarpathica civil szervezet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

átriumában. A rendezvényen befolyt összegből a Tulipán Tanoda – Magyar Népművészeti 

Iskolát támogatják. A nemes célt szolgáló kulturális est kezdetén a jelenlévők Fornosi D. Júlia 

színésznő előadásában hallgathatták meg Balassi Bálin Kit egy bokrétával szerzett című versét, 

majd Birta Zoltán idézte fel a régi idők Bálint-napi szokásait. A múltban való barangolást 

Heinczinger Miklós zenés előadása követte. A Misztrál együttes alapítója a hangszerezett 

Balassi-versek mellett megzenésített műveket adott elő többek között Juhász Gyulától, Wass 

Alberttől és Kárpáti Tibortól. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 15. – Kossuth Rádió 

Madéfalvára látogatott tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki székelyföldi 

körútján önkormányzati vezetőkkel és Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettessel tárgyalt és 

megtekintett olyan beruházásokat és létesítményeket, amelyek a magyar kormány 

támogatásával jöttek létre. Erről tegnapi műsorunkban részletesen beszámoltunk. Oláh-Gál 

Elvira mai összeállítása Madéfalván készült. 

 

Annak ellenére, hogy a 2020-ban az új szlovák kormány ígéretet tett, hogy a Beneš-

dekrétumokra hivatkozó utólagos földelkobzásokat leállítja, sajnos ez nem történt meg, a 

jogellenes gyakorlat a mai napig folytatódik. Mi több, mind ez a vezető szlovák kormánypárt 

jogászának közreműködésével – hangzott el a Szövetség párt sajtóértekezletén. A felvidéki 

magyar párt több kezdeményezést is bejelentett, hogy véget vessenek a jogtalanságoknak.   

 

Sokan sokféleképpen beszélték a magyar nyelvet a Rákóczi Szövetség diaszpóra táboraiban, de 

mindenki magyarul beszélt! És ez volt a lényeg! Erről is beszélt Csáky Csongor, a Rákóczi 

Szövetség elnöke azon a ma délelőtti sajtótájékoztatón, amelyen Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárral együtt ismertette az idei évre újra meghirdetett 

Diaszpóra programot.  

 

Anyanyelvén tanulva tud kiteljesedni az iskolában a gyerek, ezért fontos, hogy már az óvodától 

kezdve magyar tagozatra írassák a szülei. Ezt az üzenetet szeretné eljuttatni a délvidéki 

családokhoz a Magyar Nemzeti Tanács, s ezért minden év márciusában megszervezik a 

kampányukat. Így lesz ez az idén is. Jerasz Anikót, az MNT végrehajtó bizottságának az elnökét 

kérdezte munkatársunk. 

 

Kárpátaljáról három szakképzési centrumból járnak diákok szakmai képzésre, Mátészalkára, a 

Déry Miksa Szakképző Iskolába. A tanulók egy hetet Kárpátalján, egy hetet pedig 

Magyarországon töltenek jelenléti és gyakorlati oktatásban. Az összeállításában először 

Magyar Jánost, a Mátészalkai Szakképzési Centrum, Déry Miksa Technikum, Szakközépiskola 

és Kollégium igazgatóját halljuk.  

 

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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Muzslyán, a hétvégén tartották meg a két közép-bánáti kollégium végzőseinek szalagavató 

ünnepségét. Az idén érettségiző lányok 14-en, míg a fiúk 8-an vannak.  

 

 

 


