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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szili Katalin: fontos, hogy a nemzeti közösségek meg tudják őrizni identitásukat 
2022. február 16. – MTI, Hirado.hu, Origo, MagyarNemzet, Demokrata 

A cél az, hogy a magyar nemzeti közösségek büszkén tudják megélni magyarságukat, 

nemzethez tartozásukat, jó állampolgárai legyenek saját országuknak, ugyanakkor 

identitásukat távlatosan meg tudják őrizni - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a 

Kárpát-medencei magyar kisebbségjogi kalauz első kötetének bemutatóján, szerdán 

Budapesten. A sorozat első kötetében a szerzők, Csernicskó István nyelvész és Tóth Mihály 

jogász a kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogait mutatja be. A kötet 

elkészítésében a Nemzetpolitikai Kutatóintézet működött közre. A határon túli 

autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban közreműködő miniszterelnöki megbízott a kötet 

kezdeményezőjeként arról beszélt, ha őszre elkészül mind az öt kötete a sorozatnak, olyan 

látleletet tudnak felmutatni, ami alapján meghatározható, hol kell és hol lehet javítani a 

kisebbségek jogainak biztosítása érdekében. Kiemelte: nagyon fontos, hogy össze lehessen 

hasonlítani az egyes uniós tagállamok, társult országok - mint 2017 óta Ukrajna - 

kisebbségvédelmi joganyagát az Európai Unió elvárásaival, és úgy vélte, fontos üzenete van 

annak, hogy egy ország - akkor is, ha nem kikényszeríthetőek ezek a szabályok - mennyire tartja 

be a kisebbségvédelmi joganyagot. 

 

Megosztja az SZNT-t a székely identitás kérdése: dúl a vita, megy az árulózás a 

népszámlálás kapcsán 

2022. február 16. – Krónika, Erdélyi Napló, Székelyhon 

Továbbra is borzolja a kedélyeket Székelyföldön az idei romániai népszámlálás nemzetiségi 

vetülete, egészen pontosan az, hogy a székelyek magyarnak vallják-e magukat. Megosztja a 

kérdés az SZNT-t is: miközben az Izsák Balázs vezette szervezet hivatalosan magyarságuk 

megvallására biztatja híveit, a szervezeten belül többen árulást kiáltanak. Borsos Géza, az 

SZNT egyik alapítója a Krónikának nyilatkozva kiemelten fontosnak nevezte azt, hogy a 

székelyek magyarnak vagy székelynek vallják, vallhatják magukat az idei romániai 

népszámláláson. Szerinte ennek fontosságát nem is kell különösebben indokolni, hiszen a 

világon valószínűleg nincs olyan népcsoport, amely ne ragaszkodna a saját identitásához. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/16/szili-katalin-fontos-hogy-a-nemzeti-kozossegek-meg-tudjak-orizni-identitasukat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megosztja-az-sznt-t-a-szekely-identitas-kerdese-n-vita-dul-a-szervezetben-a-nepszamlalas-kapcsan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megosztja-az-sznt-t-a-szekely-identitas-kerdese-n-vita-dul-a-szervezetben-a-nepszamlalas-kapcsan
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Korszerűsítik a Temes megyei Nagyszentmiklós művelődési házát 

2022. február 16. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Több mint 10 millió lejes finanszírozást biztosít a fejlesztési minisztérium a Temes megyei 

Nagyszentmiklós művelődési házának felújítására, jelentette be Cseke Attila szaktárcavezető a 

támogatás jóváhagyását követően – írja közleményében az RMDSZ. „A szórványban élő 

magyar közösségeket támogatjuk. Kormányzati eszközökkel azon dolgozunk, hogy az erdélyi 

települések fejlődjenek, közösségünk gyarapodjon” – nyilatkozta Cseke Attila.  

 

Egymást vádolják a felek – de mi a jó a Gyilkos-tónak? 

2022. február 16. – maszol.ro 

Hetek óta tartó konfliktus borzolja a kedélyeket Hargita megye egyik legnépszerűbb 

idegenforgalmi látványosságának sorsa körül. Egymásnak feszültek a Gyilkos-tó turisztikai 

övezetében működő vállalkozások vezetői és a gyergyószentmiklósi önkormányzat, illetve az 

üdülőtelep önkormányzati területeit ügykezelő cég képviselői. Eközben a Békás-szoros–

Nagyhagymás Nemzeti Park küszködik a kirándulók által okozott problémákkal, természeti 

károkkal. 

 

Udvarhelyi RMDSZ-tisztújítás: valódi verseny 
2022. február 16. – szekelyhon.ro 

Február 27-én minden székelyudvarhelyi szavazhat az RMDSZ jelöltjeire, amennyiben 

RMDSZ-tag. A tagságot a választás napján is lehet rendezni, díjfizetési kötelezettség nélkül – 

többek között erről beszélt az e heti Hangadóban Bíró Barna Botond, az udvarhelyszéki 

RMDSZ elnöke, Hargita megye tanácsának alelnöke.  

 

Új prefektust neveztek ki Szatmár megyében, Altfatter Tamás-Ferenc alprefektus 

lett 
2022. február 16. – maszol.ro, Krónika 

Új Szatmár megyei prefektust és két új alprefektust nevezett ki szerdán a kormány. A kabinet 

döntése értelmében Szatmár megye prefektusa Radu-Tiberiu Roca lesz, két alprefektusa pedig 

Altfatter Tamás-Ferenc és Romeo-Liviu Pop. A kormánymegbízotti tisztséget eddig az RMDSZ 

színeiben kinevezett Altfatter Tamás-Ferenc látta el, őt váltotta most le Radu-Tiberiu Roca 

szociáldemokrata párti (PSD) politikus, aki korábban a megyeszékhely alpolgármestere volt. 

 

Visszatérő alternatív zenekarok a Double Rise-on: a torockói rendezvény megőrzi 

összművészeti jellegét 

2022. február 16. – Krónika 

Népszerű erdélyi és magyarországi, alternatív zenét játszó együttesek lépnek fel az augusztus 

12. és 14. között a festői szépségű Torockón, a Székelykő lábánál megszervezett Double Rise 

fesztiválon, köztük többen visszatérő vendégek. A fesztivál továbbra is megőrzi összművészeti 
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https://maszol.ro/belfold/Korszerusitik-a-Temes-megyei-Nagyszentmiklos-muvelodesi-hazat
https://maszol.ro/belfold/Egymast-vadoljak-a-felek-de-mi-a-jo-a-Gyilkos-tonak
https://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyi-rmdsz-tisztujitas-valodi-verseny
https://maszol.ro/belfold/Uj-prefektust-neveztek-ki-Szatmar-megyeben-Altfatter-Tamas-Ferenc-alprefektus-lett
https://maszol.ro/belfold/Uj-prefektust-neveztek-ki-Szatmar-megyeben-Altfatter-Tamas-Ferenc-alprefektus-lett
https://kronikaonline.ro/szines/visszatero-alternativ-zenekarok-a-double-rise-on-a-torockoi-rendezveny-megorzi-osszmuveszeti-jelleget
https://kronikaonline.ro/szines/visszatero-alternativ-zenekarok-a-double-rise-on-a-torockoi-rendezveny-megorzi-osszmuveszeti-jelleget
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jellegét, népzenei, irodalmi és színházi programokkal várja az érdeklődőket, ezenkívül a 

szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a természetjárás népszerűsítésére is – mondta el a 

Krónikának Gondi Mátyás fesztiváligazgató. 

 

Esély az uniós nyelvi chartára? Új lehetőségeket keresnek az uniós 

kisebbségvédelem terén 
2022. február 16. – Krónika 

Bemutatta nemzetközi kisebbségvédelmi szervezetekkel közös elvárásait az EP Kisebbségi 

Intergroupja szerdán Strasbourgban, a javaslatok között szerepel a nyelvi biztos pozíciójának, 

valamint az uniós nyelvi charta létrehozása is. A Konferencia Európa jövőjéről elnevezésű 

uniós kezdeményezés keretében az Európai Parlament Kisebbségi Frakcióközi 

Munkacsoportja (Kisebbségi Intergroup) párbeszédet kezdeményezett a legfontosabb, a 

kisebbségvédelem terén évtizedes tapasztalattal rendelkező nemzetközi kisebbségvédelmi 

szervezetekkel, amelyekkel együttműködve fogalmaztak meg a nemzeti és nyelvi kisebbségek 

számára fontos javaslatokat az Európai Unió számára. A javaslatokat az Intergroup csütörtöki 

ülésén mutatja be az Európai Nyelvi Egyenlőség Hálózat (ELEN), az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója (FUEN) és a Hálózat a Nyelvi Sokszínűség Népszerűsítéséért (NPLD). Az 

Intergroup társelnökei, Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő és Francois Alfonsi ezt 

megelőzően szerdán Strasbourgban tájékoztatták a sajtó képviselőit az együttműködésről és a 

12 javaslat tartalmáról. 

 

Három Maros megyei projektet támogatnak idén a Szolidaritás Alapból 
2022. február 16. – szekelyhon.ro 

Összesen 740 ezer lejt gyűlt össze Maros megyében a Szolidaritás Alapba, amelyet közös 

megegyezéssel három község között osztottak el. 2018-ban, a Maros megyei RMDSZ-es 

polgármesterek által létrehozott Szolidaritás Alapban idén 740 ezer lej gyűlt össze. A 

polgármesterekkel egyeztetve három projektet támogatnak ebből a pénzből: Marossárpatakon 

a Teleki-kripta felújítását 170 ezer lejjel; a Nyárádgálfalva községhez tartozó Nyárádszentlászló 

unitárius templomát körülvevő kerítés eredeti formájába való visszaállítását szintén 170 

ezerrel; valamint a kerelőszentpáli Haller-kápolna felújítását 400 ezer lejjel. 

 

Magyarlapádnak tartozunk ennyivel 
2022. február 17. - Szilvay Gergely – Mandiner 

“A lapádi hegytetőn integet a szeretőm”  - szól a népdal, s igazán akkor értjük meg, mit jelent 

ez, ha elmegyünk Magyarlapádra, és felnézünk a hegytetőre, amely igen határozottan 

magasodik a falu fölé, és odaképzeljük a szeretőnket, amint fentről lefelé integet nekünk. 

Magyarlapád Nagyenyedtől nem messze fekszik. A Fehér megyei szórvány teljesen magyar 

falváról van szó, amely még tartja magát. Nem messze folyik a Maros és a Küküllő. A faluról 

már 1030-ban hírt adnak a krónikák. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2022. február 17-i számában.) 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/uj-lehetosegeket-keresnek-az-unios-kisebbsegvedelemert-folytatott-kuzdelem-teren
https://kronikaonline.ro/kulfold/uj-lehetosegeket-keresnek-az-unios-kisebbsegvedelemert-folytatott-kuzdelem-teren
https://szekelyhon.ro/aktualis/harom-maros-megyei-projektet-tamogatnak-iden-a-szolidaritas-alapbol
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A Szövetség az államfőhöz fordul a diszkriminatív állampolgársági törvény 

ügyében 

2022. február 16. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Fekete nap február 16-a, jelentette ki Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a szerdán koraeste a 

pozsonyi parlament előtt tartott sajtótájékoztatón, melyen jelen volt Mózes Szabolcs, a párt 

alelnöke, Berényi József, az MKP-platform elnöke és Rigó Konrád, a Most-Híd-platform első 

embere. Az eseményt, illetve Forró pártelnök határozott szavait az indokolta, a pozsonyi 

parlament a délután megszavazta az állampolgársági törvény módosítását, amely a szlovákság 

számára újabb könnyítéseket vezet be arra az esetre, ha kettős állampolgárrá válnak, a magyar 

állampolgárság megszerzése esetén viszont fönntartja az itteni állampolgárság-vesztés 

szankcióját. Az elfogadott törvénymódosítás részleteivel a nap folyamán külön írásban 

foglalkozunk. 

 

Szövetség: Reagálni kell az elszabadult inflációra! 

2022. február 16. – bumm.sk, felvidek.ma 

A szlovákiai magyar gyűjtőpárt bemutatta, miként segítene azokon, akiket a leginkább 

érintenek az áremelkedések. Szlovákiában egyre nagyobb gondot jelentenek a megemelkedett 

energiaárak, élelmiszerárak. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke felhívta a figyelmet, hogy bár 

a világon szinte mindenütt küzdenek az inflációval, mégis egyre nyilvánvalóbb, hogy Szlovákiát 

különösen érzékenyen érintik az elszabadult árak. Szlovákia európai szinten is az élmezőnybe 

tartozik az infláció mértéket tekintve, emellett a V4-es országok között a legalacsonyabb 

gazdasági növekedést produkálja. „Mindez azt jelenti, hogy a kormány rosszul végzi a dolgát“ 

– véli a pártelnök. 

 

Magyar köténykék és farsangi mulatság a nagyfödémesi óvodában 

2022. február 16. – ma7.sk  

Karneváli mulatságot – maszkanapot – tartottak a Nagyfödémesi Meseország Óvodában. Az 

ovisok a magyar nemzeti összetartozást szimbolizáló kis köténykéikben készülődtek a farsangi 

mulatságra. A hímzett kötényeket a Rákóczi Szövetség pályázatának köszönhetően sikerült 

megvásárolnia az óvodának. Lassan visszatér a hangos, mulatságokkal tarkított élet az 

óvodákba is. A nagyfödémesi magyar óvodában február 16-án tartottak batyusbálhoz hasonló 

farsangi mulatságot. Az ünnepélyt egy héttel ezelőttről halasztották el, mert a gyermekek 

tömeges megbetegedése miatt az óvoda csak korlátozott üzemmódban működött. Mára már 

szinte mindenki felgyógyult, így a járványügyi rendelkezések betartása mellett meg tudták 

tartani a Nagyfödémesen „maszkanapként” emlegetett farsangi mulatságot az óvodában. 
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https://ma7.sk/aktualis/a-szovetseg-az-allamfohoz-fordul-a-diszkriminativ-allampolgarsagi-torveny-ugyeben
https://ma7.sk/aktualis/a-szovetseg-az-allamfohoz-fordul-a-diszkriminativ-allampolgarsagi-torveny-ugyeben
https://www.bumm.sk/belfold/2022/02/16/szovetseg-reagalni-kell-az-elszabadult-inflaciora
https://ma7.sk/tajaink/magyar-kotenykek-es-farsangi-mulatsag-a-nagyfodemesi-ovodaban
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Felvidéki győzelem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanulmányi versenyén 

2022. február 16. – ma7.sk  

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2014 óta 

rendez tanulmányi versenyt a magyar középiskolások számára fórumot teremtve a tehetséges 

diákok bemutatkozására. Idén is négy tárgyból hirdették meg a Pázmány Bölcs-Észt, amelyen 

az irodalom, a történelem, a régészet és a nemzetközi tanulmányok iránt érdeklődő diákok 

mérhették össze tudásukat. Brezo Ferenc személyében a versenyre először nevezett külföldön 

élő magyar diák, aki a bodrogközi Battyánból származik, és a kassai Márai Sándor 

Gimnáziumban tanul. Sőt nemcsak részt vett, hanem két kategóriában (történelem és 

nemzetközi kapcsolatok) döntőbe is került, sőt az utóbbi kategóriát meg is nyerte. 

 

A kassai magyar kultúra és történelem napja 
2022. február 16. – felvidek.ma  

Feburár 15-én délután gyülekeztek a kassaiak a Fő utcán Berzeviczy Vince emléktáblájánál, 

mely a Semsey-, vagy Berzeviczy-palotán áll, hogy ünnepeljenek. Hanesz Angelika, a Csemadok 

Kassai Városi Választmányának elnöke köszöntötte a jelenlevőket, külön dr. Hetey Ágota 

főkonzult és Köteles Lászlót, a Csemadok általános alelnökét. Majd így folytatta: „Valamikor 

régebben állt már egy emléktábla a Kassai Magyar Nemzeti Színház, a mai Állami Színház 

bejáratánál. Ez volt olvasható rajta: „A magyar színjátszás e díszes csarnokának helyén állt az 

a külsőségeiben szerény épület, mely a XIX. század első felében otthont adott az első kassai 

állandó színészegyesületnek. Az együttes megszervezője, anyagi támogatója s három éven át 

művészi irányítója berzeviczei és kakaslomniczi báró Berzeviczy Vince, Kassa város szülötte 

volt.” 

 
A RIK elnöke szerint március elején írhatják ki az elnökválasztást 
2022. február 16. – Vajma.info 

Megkezdődött a választási kampány Szerbiában, kiírták a parlamenti, valamint a helyhatósági 

választásokat Belgrád és Bor városában, illetve további tizenegy községben. Vladimir 

Dimitrijević, a Köztársasági Választási Bizottság (RIK) elnöke az RTS-nek elmondta, hogy a 

választásokon való részvételhez szükséges összes határozatot közzétették a RIK honlapján, és 

mindenki számára elérhetőek. Arra számítunk, hogy a következő egy-két napban már érkezni 

fognak a jelöltlisták, jelentette ki Dimitrijević. Kifejtette azt is, hogy mikor írhatják ki az 

elnökválasztást. 

 

Segélycsomagokat osztottak a rokkantsággal élőknek 
2022. február 16. – Magyarszo.rs 

Kishegyes község munkarokkantjai 2020-ban döntöttek úgy, hogy egyesületbe tömörülnek, 

hogy hatékonyabban tudják a jogaikat érvényesíteni és esetleges kedvezményeket is meg 

tudjanak valósítani. Balaton Erzsébet, a civil szervezet elnöke elmondta, hogy az egyesület azért 
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https://ma7.sk/oktatas/felvideki-gyozelem-a-pazmany-peter-katolikus-egyetem-tanulmanyi-versenyen
https://felvidek.ma/2022/02/a-kassai-magyar-kultura-es-tortenelem-napja-3/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31182/A-RIK-elnoke-szerint-marcius-elejen-irhatjak-ki-az-elnokvalasztast.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4853/vajdasag_kishegyes/259686/Seg%C3%A9lycsomagokat-osztottak-a-rokkants%C3%A1ggal-%C3%A9l%C5%91knek-kishegyes-seg%C3%A9lycsomag.htm
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alakult meg, hogy mindent megtegyenek a munkarokkantak és rokkantak, valamint a 

fogyatékkal élők érdekeinek érvényesítése végett. Az autópályadíj fizetése alól mentesülhetnek, 

ingyenes parkolójegyet is kapnak, a Komunal Közvállalat szolgáltatásait is kedvezményesen 

vehetik igénybe. A topolyai Elvi Poliklinika szolgáltatásait pedig egy megkötött szerződés 

értelmében 10–25 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe. Folynak a tárgyalások egy 

gyógyszertárakat működtető céggel is, hogy kedvezményben részesülhessenek a tagok. 

 

VMSZ: Összegyűltek a támogató aláírások 
2022. február 16. – PannonRTV 

Összegyűlt, méghozzá rekord idő alatt - áll a párt közösségi oldalán. 

A támogató aláírások gyűjtésével megkezdődött ma az április 3-ai választásokra való 

felkészülési kampány. A Vajdasági Magyar Szövetség a tartomány területén mintegy ötven 

településen szervezte meg a köztársasági jelöltlista állításához szükséges támogató aláírások 

gyűjtését. 

 

Három illegális bevándorlót tartóztattak le Kárpátalján 
2022. február 16. – Karpat.in.ua 

A határőrszolgálat ungvári egysége letartóztatott három külföldi állampolgárt, akik 

törvénytelen úton akartak az EU területére jutni. A hatóságokat a riasztórendszer értesítette az 

idegenekről. A határőrök azonnal kiérkeztek a helyszínre, s nem messze felsődomonyától 

sikerült is előállítaniuk a három migránst. A férfiaknál nem voltak okmányok, egyiptomi és 

líbiai állampolgároknak vallották magukat. A bevándorlók jelenleg a határőregységnél 

tartózkodnak, további sorsukról a bíróság dönt majd. 

 

Kárpátalján is útjára indult a Szakkör 
2022. február 16. – Kiszo.net 

A Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési módszertani feladatokat lát el. Tudatosan 

folytatott építő munkájával a Kárpát-medencében élő, külhoni magyar közösségek tagjainak is 

biztosítja az egész életre kiterjedő tanulás feltételeit, ezzel elősegítve a szülőföldön maradást és 

gyarapodást. Ennek érdekében hozta létre a Szakkör elnevezésű mintaprogramot is. Ehhez a 

programhoz csatlakozott a Pro Cultura Subcarpathica Civil Szervezet, mely helyben szervezi 

meg a közösségépítő foglalkozásokat. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/vmsz-osszegyultek-tamogato-alairasok
https://podiji.karpat.in.ua/?p=75378&lang=hu
https://kiszo.net/2022/02/16/karpataljan-is-utjara-indult-a-szakkor/
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Ismét lesz óvoda Csentében 

2022. február 17. – Népújság 

Lendva Község kezdeményezésére a valamikori csentei iskola és óvoda épületében anyaországi 

támogatásból – a beruházásra valamivel több mint félmillió euró áll rendelkezésre – ismét 

óvodai programot indítanak. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, parlamenti képviselő 

közölte a nyilvánosággal nemrégiben, hogy a Lendvai Óvoda igénybejelentése alapján a 

Lendvai Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére, de az MMÖNK közvetítésével – a 

csúcsszervezet számít a magyar kormány stratégiai partnerének – érkezett 516 ezer eurót a 

valamikori csentei iskolaépület felélesztésére fordítják, így ezt a programot is – hasonlóképpen 

a gyertyánosi tornaterem építéséhez – Lendva Községgel együtt valósítják majd meg. Ennek 

kapcsán a csentei iskolaépület történetét világítjuk meg röviden.  

 

Átadták a Balassi Bálint-emlékkardot 
2022. február 17. – Népújság 

Bálint napján, február 14-én Budapesten a Központi Papnevelő Intézet dísztermében 

ünnepélyesen átadták a Balassi Bálint-emlékkardokat, melyeket 1997 óta minden évben egy 

magyar költő és egy külföldi műfordító kap. A rangos irodalmi elismerést idén – mint már 

tudósítottunk róla – Bence Lajos muravidéki költő és Dumitru Elena Lavinia román műfordító 

vette át. Bence Lajos irodalmi munkásságát a kardceremónián Pécsi Györgyi 

irodalomtörténész laudálta, versét Müller Mátyás versmondó adta elő. A szablyát Kiss-Rigó 

László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke – aki a kardokat február 3-án a Lendván 

tartott kardszentelő misén áldotta meg – és Cseke László, a Szent György Lovagrend 

kancellárja nyújtotta át. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 16. – Kossuth Rádió 

A szerb államiság napján Alekszandar Vucsity államfő magasrangú állami kitüntetéssel ismerte 

el Pásztor Istvánnak, a vajdasági parlament elnökének, a Vajdasági Magyar Szövetség 

vezetőjének a szerb és a magyar kapcsolatok fejlesztése terén végzett munkáját 

 

Az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei területi szervezetei, valamint az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács marosvásárhelyi Demokrácia Központjának munkatársai is segítséget 

nyújtanak a magyarországi választásokra való regisztrációban. Ez idáig több ezer ember fordult 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/11801-ism%C3%A9t-lesz-%C3%B3voda-csent%C3%A9ben.html
https://nepujsag.net/kultura/11802-%C3%A1tadt%C3%A1k-a-balassi-b%C3%A1lint-eml%C3%A9kkardot.html
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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hozzájuk. A tavaly év végén indult tájékoztató kampány eddigi tapasztalatairól Brassai Hunor, 

az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke számol be. 

 

Az utolsó pillanatban szeretnék megörökíteni a hagyományos földművelést és az állattartást 

Székelyföldön - mondja Jakab Endre producer Fecső Zoltán tervezett filmjéről. Szabó Attila 

rendező a Szent Anna-tavat megmenteni szándékozó halbiológusok munkáját mutatja majd be 

dokumentumfilmjében. A két székelyudvarhelyi szakember számára, akik hétköznapokon a 

közmédia tudósítói, a Nemzeti Filmintézet Televíziós Döntőbizottsága januárban 

dokumentumfilmek gyártására szavazott meg támogatást. Aggodalmaikról és a témákról, 

valamint a filmek készítéséről beszélgettünk velük. 

 

A temerini magyarság a hét végén a falu szülöttjére, Illés Sándor íróra, újságíróra emlékezett, 

akinek a II. világháborút követően el kellett menekülnie a Délvidékről. Később 

nyugdíjaztatásáig a Magyar Nemzet tárcaírójaként dolgozott. Jegyzetei éveken át elhangoztak 

a Kossuth Rádió műsorában. Regényeiben, tárca-novellákat tartalmazó köteteiben 

felelevenítette azokat az emlékeit, amelyek szülőfalujához, Temerinhez kötötték. A temeriniek 

nem feledkeztek meg Illés Sándorról… Csorba Béla íróval beszélgettünk. 

 

Szabadka sétálóutcájában hétfőn felavatták Garay Béla színész születésének 125. évfordulóján 

emléktábláját. Trianon után, amikor betiltották a magyar színházak működését, amatőr 

társulatok szervezésével mentette át a színjátszást a II. világháború utáni évekre, amikor újra 

alakulhattak a hivatalos társulatok. Szabadkán emléket szerettek volna állítani Garaynak, így 

került az emléktábla egykori lakásának a bejárata mellé. Elsőként Pásztor Bálintnak, a 

szabadkai közgyűlés elnökének szavait hallhatják összeállításunkban. 

 

31 kárpátaljai borászat 150 bora mérettette meg magát a Kárpátaljai Magyar Borászok 

Egyesülete által szervezett nagyszabású bormustrán. A 12 tagú, nemzetközi zsűri 

megállapította, hogy a kárpátaljai borok évről-évre fejlődnek, és egyre magasabb  minőséget 

képviselnek. Bereczky Istvánt, a borász egyesület elnökét kérdeztük.  

 

A Beregszászi Bunda családot Kárpátalja szerte ismerik. Rita és Szabolcs amellett, hogy 

filmkészítéssel foglalkoznak, fontosnak tartják a társadalmi szerepvállalást is, tagok a 

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületben, de a katolikus egyház életében is aktív 

szerepet játszanak. A házasság hete kapcsán ismerjék most meg őket! 

 

 

 


