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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Londoni Magyar Ház létesül az Egyesült Királyságban  
2022. február 20. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Origo, Hír TV, ATV, 888, 

168, Körkép, Ma7, Felvidék Ma, Magyar Szó 

A magyar kormány megvásárolta a Trafalgar tér szomszédságában levő hétemeletes épületet, 

amely a Londoni Magyar Ház lesz - közölte a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap, a 

Facebookon közzétett videóbejegyzésében. Szijjártó Péter elmondta, hétvégi magyar iskola, 

színházterem is lesz majd az épületben, ahol kiállításokat, előadásokat is tartanak a helyi 

magyarság részére. A tárcavezető hangsúlyozta, Londonban és a környékén sok magyar él, ott 

dolgoznak vagy tanulnak, de eddig a városban nem volt igazán méltó otthona a magyar 

kultúrának, a magyar közösségnek, a magyar identitás megőrzésének. A kabinet egy nagy, 

ikonikus épületet vásárolt meg "annak érdekében, hogy Magyarországhoz - ehhez az ezeréves 

államisággal rendelkező országhoz - méltó helyen őrizhessük és mutathassuk be a 

kultúránkat Londonban" - fogalmazott Szijjártó Péter. Kiemelte, az új Magyar Ház egy új 

találkozási pont lesz az Angliában élő magyarok számára. "Van benne színházterem, lesz 

benne kávézó, kiállításokat, előadásokat fogunk rendezni" - mondta a miniszter, hozzátéve, a 

gyermekek számára a hétvégi iskola lehetősége, a magyar nyelv oktatása is megtalálható lesz 

majd a kínálatban. 

 

Potápi: a biztos nemzetpolitika alapja az erős Magyarország  
2022. február 18. – MTI, Híradó, Demokrata, Magyar Nemzet, PestiSrácok, ma7.sk, 

felvidek.ma, Magyar Szó 

A biztos nemzetpolitika alapja egy erős Magyarország - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára pénteken a hétvégi magyar iskolák online találkozóján.  Potápi 

Árpád János hangsúlyozta: 2010 óta alapvetően megváltozott a magyar kormány 

diaszpórapolitikája, a magyar közösségeket számon tartják, számítanak rájuk és tevékenyen 

bevonják a mindennapi közös teendőkbe. Kifejezetten a diaszpórának szóló programokat 

indítottak el és működtetnek, külön pályázat keretében támogatják szervezeteiket és a hétvégi 

magyar iskolákat. Kiemelte: az elért eredményeket csak együtt tudják megvédeni, egységesen, 

cselekvő nemzetként tudnak ezután is gondolkodni és tenni. Potápi Árpád János arra 

biztatott, minél többen vegyenek részt az országgyűlési választásokon április 3-án. Aki még 

nem regisztrált, március 9-éig tudja ezt megtenni, és a külhoni magyarok levélszavazatainak 

legkésőbb a szavazás napján 19 óráig kell visszaérkeznie - jelezte. Az államtitkár az ötödik 

alkalommal megszervezett találkozón rámutatott: a hétvégi magyar iskolák oktatóiból, 

vezetőiből, pedagógusaiból mára egy cselekvő, a közösségükért, a gyerekekért, a fiatalokért 

tenni akaró közösség alakult ki, folyamatos a világ magyar iskolái között az együttműködés. 
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Soltész Miklós: az összefogás a válasz az egyházakat és a vidéki embereket ért 

fenyegetésekre 
2022. február 19. – MTI, Híradó, Demokrata, Hír TV, Origo, Magyar Narancs, Magyar Szó 

Az összefogás a válasz az egyházakat és a vidéki embereket ért fenyegetésekre - jelentette ki a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a 

Nógrád megyei Héhalmon. Soltész Miklós a kormányzati támogatással megújult 

Kisboldogasszony Plébániatemplom ünnepélyes megáldása alkalmából arról beszélt: a 

rendszerváltozás kezdetén sokan bíztak abban, hogy a Sztálin, Rákosi, és Apró Antal nevével 

fémjelzett idők nem fognak visszatérni. Remélték, hogy a vidékiség nem jelent hátrányt, és 

nem üldözik tovább a kereszténységet - tette hozzá. Ám 32 év után csalódniuk kell, hiszen 

újra fenyegetik és gúnyolják a vidéki embereket a rendszerváltás előtti időket "magukévá 

tevő" politikai erők, melyek az egyházaknak támogatások megvonását, intézményeik 

ellehetetlenítését ígérve, kommunista időket idéző módon, olykor papokat és híveket 

börtönnel, akasztással fenyegetnek - húzta alá. Soltész Miklós szólt még a nemzetiségi 

pedagógusok pótlékának és a diákok ösztöndíjának bevezetéséről, továbbá azokról az 

anyaországi kirándulásokat, közösségi programokat, építészeti emlékek megőrzését támogató 

pályázatok kiírásáról, amelyek mindegyike végső soron a nemzetiségi közösségek megőrzését, 

erősítését szolgálja. A magyarországi nemzetiségek reneszánszukat élik, és olyan lehetőségek 

előtt állnak, amelyre évszázadok óta nem volt példa. Ez pedig a szomszédos országok 

többségében az ott élő, határon túli magyarságra is kedvező hatást gyakorol - zárta szavait 

Soltész Miklós. 

 

Magyarország és Ukrajna közösen felújítja az egykori beregszászi 

nagyzsinagógát 
2022. február 18. – MTI, Hirado.hu, Magyar Nemzet, Index.hu, Karpat.in.ua, Kárpátalja, 

Vajdaság Ma 

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken 

bejelentette, hogy Magyarország és Ukrajna közösen felújítja az egykori beregszászi 

nagyzsinagógát, a város főterének egyik meghatározó épületét. A rekonstrukció kezdetét a 

helyszínen bejelentve Magyar Levente aláhúzta, hogy elérkezett az a történelmi pillanat, 

amelyben kevesen bíztak - elbontják azt a betonszarkofágot, amelybe a múlt század hatvanas 

éveiben gyakorlatilag bezárták a XIX. század végén épült impozáns nagyzsinagógát, amikor 

művelődési házzá alakították át. Kiemelten fontos lépésnek nevezte a projekt megvalósítását 

abban a folyamatban, amelynek során "mi, Kelet-Közép-Európában sorsközösségben élő 

népek - magyarok, ukránok, zsidók és mások - minden nap megpróbálunk visszaszerezni 

valamit abból, amitől a XX. század megfosztott bennünket az identitásunk és kultúránk 

terén". 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k
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Tavasszal heti kettőről ötre növelik a budapesti légi járatok számát 

Marosvásárhelyen 
2022. február 18. – Krónika 

A marosvásárhelyi nemzetközi repülőtér pénteken bejelentette, hogy újraindítja a münchen-

menningeni járatát Németországba és a London-Luton járatot is, áprilistól pedig heti kettőről 

ötre növeli a budapesti járatok gyakoriságát. Kedden, szerdán, csütörtökön, szombaton és 

vasárnap indul gép a magyar fővárosba – tájékoztat Facebook-oldalán az intézmény.  

 

Ideológiailag elfogult függetlenek 
2022. február 18. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a Transindex állatorvosi lova ennek a mentalitásnak: amíg az 

RMDSZ szócsöveként működött, a jelenlegi RMDSZ-elnök többségi tulajdonában, nem volt 

panasz a „politikai befolyásra”, legalábbis abban az időszakban, amíg az RMDSZ a 

magyarországi balliberális oldallal ápolt szorosabb viszonyt. A portál azóta gyakorlatilag 

minden témában a magyarországi ellenzék narratíváját alkalmazta a kormánnyal szemben – 

amihez természetesen a szerkesztőségnek teljes mértékben joga volt, elvégre szólás- és 

véleményszabadság van. Ha azonban a hisztérikus kormányellenességet és a konzervatívok 

által értéknek tekintett eszmék és intézmények elleni folyamatos támadást nevezik 

függetlenségnek és középen állásnak, az még a legnagyobb jóindulattal is csak nevetségesnek 

minősíthető”. 

 

Bejelentették: még idén felállítják Szent László monumentális lovasszobrát a 

nagyváradi várban 
2022. február 18. – maszol.ro, Krónika, Bihari Napló 

Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke és Florin Birta, 

Nagyvárad polgármestere pénteki közös sajtótájékoztatóján jelentette be: még idén felállítják 

Szent László király, Nagyvárad alapítója lovas szobrát. Az eredeti tervek szerint az idei Szent 

László-zarándoknapra időzítették a szoboravatást, azonban az már kiderült, hogy májusra 

nem sikerül minden engedélyt megszerezniük ahhoz, hogy felavathassák a nagyváradi Deák 

Árpád szobrászművész alkotását. Nagyvárad polgármestere ugyanakkor közölte, a 

szoboravatásra még az idei esztendő első felében sor kerül. 

 

Felújítanák és funkciót adnának a szőkefalvi Rhédey–Rothenthal-kastélynak 
2022. február 18. – maszol.ro 

Pályázatot nyújt be Vámosgálfalva önkormányzata az országos helyreállítási tervhez (PNRR) 

a községhez tartozó szőkefalvi Rhédey–Rothenthal-kastély rehabilitációjára – jelentette be 

csütörtökön Balog Elemér, a Maros megyei község polgármestere. „Vámosgálfalva községben 

az elmúlt 12 évben több mint 6 millió euró összértékű beruházásokat hajtottunk végre 

európai alapokból, és most további három olyan projektet készítünk elő, amelyekhez a 

helyreállítási terven keresztül remélünk finanszírozást. A projektekkel kapcsolatban még nem 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/tavasszal-heti-kettorol-otre-novelik-a-budapesti-legi-jaratok-szamat-marosvasarhelyen
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https://maszol.ro/belfold/Bejelentettek-Meg-iden-felallitjak-Szent-Laszlo-monumentalis-lovasszobrat-a-nagyvaradi-varban
https://maszol.ro/belfold/Bejelentettek-Meg-iden-felallitjak-Szent-Laszlo-monumentalis-lovasszobrat-a-nagyvaradi-varban
https://maszol.ro/belfold/Felujitanak-es-funkciot-adnanak-a-szokefalvi-RhedeyRothenthal-kastelynak
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egyszerűsödtek a dolgok, továbbra is rengeteg dokumentumot kell összegyűjtenünk” – 

közölte az elöljáró. 

 

Sokat tettek Kézdiszékért: díjazták a céhes város kiemelkedő polgárait 
2022. február 18. – maszol.ro 

A Tegyünk Kézdiszékért Tömörülés csütörtökön tartotta díjátadó ünnepségét a 

kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban. Hat olyan személyt választottak, akik az elmúlt 

években becsülettel, alázattal és önzetlenül tettek Kézdiszékért és annak polgáraiért. A 

negyedik alkalommal megszervezett gála kitüntetettje Ábri Béla zenetanár, Jánó Mihály 

művészettörténész, P. Kakucs Béla Szilveszter OFM, Sárosi Csaba grafikus, Szőcs Piroska 

nyugalmazott tanár, Veress László tornatanár. Ők hatan a közösségépítés, történelmi értékek 

megőrzése, a kézművesség, Kézdiszék térségének népszerűsítése, az innováció, 

környezetfenntartás, illetve a sport területén dolgoznak önzetlenül a köz érdekében. 

 

Cseke Attila fejlesztési miniszter: Új, korszerű iskolát építünk Székelyhídon 
2022. február 18. – Bihari Napló 

„Új iskolát építünk Székelyhídon a Petőfi Sándor Elméleti Líceum diákjai számára. A 

szükséges, 40 millió lejes finanszírozást a fejlesztési minisztérium biztosítja” – jelentette be 

Cseke Attila szaktárcavezető. „Az RMDSZ egyik legfontosabb prioritása, hogy a magyar 

gyermekek magyar iskolákban tanuljanak, korszerű körülmények között. Az új intézményben 

osztálytermek, laborok, műhelyek és multimédia terem is lesz, az iskolának saját konyhája és 

ebédlője biztosítja a meleg ebédet minden diák számára. Minden feltétel adott lesz a 

tanuláshoz, a gyermekek fejlődéséhez” – nyilatkozta Cseke Attila. 

 

Gyűlölettranszba esett királyságcsinálók 
2022. február 18. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az elmúlt időszakban összehangoltnak tűnő lejárató kampány 

indult az erdélyi magyar társadalom, közéleti szereplők, sajtótermékek ellen. Belülről, 

Bukarestből és Budapestről egyaránt[…]A manőver fő aljassága abban rejlik, hogy mindent és 

mindenkit meg akarnak utáltatni immár itthon, nálunk is. Az erdélyi magyar politikai, 

egyházi vagy közösségi vezetőt, mert egy asztalhoz ült, tárgyalt, kezet rázott, megállapodott, 

támogatási szerződést kötött a „nagy anyaországi ellenséggel”: onnantól fogva valamennyi 

említett közéleti személyiség áruló, alattvaló, kiszolgáló, báb, satöbbi. Sőt már az is fekete 

pont, ha az illető semmit nem csinál: hiszen már az is gyanús, ha nem szidja nyíltan a 

Fideszt”. 

 

Újra megvizsgáltatja a bíróság, diszkriminál-e a civilek szerkesztette Csíkdánfalvi 

Harangszó 
2022. február 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

A bukaresti legfelsőbb bíróság ítélete nyomán az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak 

(CNCD) újra meg kell vizsgálnia, hogy diszkriminál-e a Csíkdánfalvi Harangszó című magyar 
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nyelvű helyi alkalmi kiadvány. Az ítélet kivonatát a legfelsőbb bíróság honlapján tették közzé. 

A kizárólag magyar nyelven megjelenő kiadvány nyelvét a Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület (ADEC) kifogásolta a román hatóságoknál. A Románok Egyesüléséért Szövetség 

(AUR) színeiben parlamenti képviselői mandátumot nyert Dan Tanasă szervezete úgy vélte, 

hogy a Hargita megyei település önkormányzata hátrányosan megkülönbözteti a román 

nemzetiségűeket, amikor csak magyar nyelven közöl közérdekű információkat a lapban. A 

település 2259 lakosának a 99,2 százaléka vallotta magát magyarnak a 2011-es 

népszámláláson. A községben 14 román nemzetiségű személyt regisztráltak. 

 

Horváth István szociológus: az erő felmutatása a célja az AUR agresszív 

megnyilvánulásainak 
2022. február 19. – maszol.ro 

A populista pártok mindig szeretnek erőt felmutatni és mindent erőből megoldani, a 

bonyolult politizálás helyett az egyszerű és kézenfekvő megoldásokat előtérbe helyezni – 

jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Horváth István a Románok Egyesüléséért 

Szövetség (AUR) agresszív politizálási stílusáról. A szociológus szerint az AUR-t a parlamenti 

házszabályok szigorításai vagy az ügyészségi eljárások nem szelídítik meg, az erőszakos 

stílusából azonban kénytelen lesz visszavenni, ha komolyan vehető, akár kormányképes 

politikai szereplővé kíván válni. Ez a törekvése pedig egyre nyilvánvalóbb. 

 

Korhű építőanyagokból állítják helyre a gyimesbükki Rákóczi-várat 
2022. február 19. – szekelyhon.ro 

Kiadták az építkezési engedélyt a gyimesbükki ezeréves határon álló Rákóczi-vár romjaiból 

történő újjáépítésére, amelyet az Országos Beruházási Társaságnak (CNI) végeztet. Ha időben 

lezárul a közbeszerzési eljárás, a munkálat idén elkezdődik. Tavaly ősszel a fejlesztési 

minisztérium áfával együtt 6,7 millió lejes finanszírozást hagyott jóvá a fontos történelmi és 

idegenforgalmi jelentőségű létesítmény helyreállítására, amelynek műszaki tervei már akkor 

készen voltak. 

 

Magyar igazgatót neveztek ki az Országos Környezetvédelmi Ügynökség élére 
2022. február 19. – maszol.ro 

Fülöp Lóránd-Árpádot nevezte ki pénteken Nicolae Ciucă miniszterelnök az Országos 

Környezetvédelmi Ügynökség államtitkárú rangú elnökének. Az erről szóló döntés meg is 

jelent a Hivatalos Közlönyben. Korábban Fülöp a Környezetvédelmi Alap elnöke volt. Helyére 

Laurenţiu Adrian Neculaescut nevezte ki a kormányfő. 

 

„Nem baj, fiam, majd az egyetemen megtanulsz románul” 
2022. február 19. – maszol.ro 

A székelyföldi diákok nagy részének hiányos román nyelvtudása nem újkeletű probléma. A 

magyar többségű régiókból a nagyvilágnak nekiinduló fiatalok közül sokan hallhatták már 

azt, hogy „nem baj, fiam, majd az egyetemen megtanulsz románul”. Arra keresték a választ, 
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mi lehet a magyarázata annak, hogy a középiskolát végzett diákok hadilábon állnak a 

románnal és valóban megfelelő hely lehet-e az egyetem ahhoz, hogy elsajátítsák a többség 

nemzet nyelvét. És egyáltalán: lehet manapság boldogulni román nyelvtudás nélkül? 

 

Óriási a lemorzsolódás a romániai egyetemeken, az erdélyi magyar felsőfokú 

oktatás viszonylag jól áll 
2022. február 19. – maszol.ro 

Országos szinten a hallgatók 40 százaléka nem diplomázik le, a Sapientián 29 százalék az 

arány, a BBTE-n pedig 10. Az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatásban az átlagosnál jobb a 

helyzet. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen a lemorzsolódás 29,2 százalékos, 

vagyis a tanulmányaikat megkezdő hallgatók 70,8 százaléka szerez diplomát. „Ez megfelel a 

25–30 százalékos európai átlagnak” – nyilatkozta a Maszolnak Tonk Márton rektor. 

Alapképzésen 30–32 százalékos a lemorzsolódás a Sapientián, míg a magiszteri képzésen 

mindössze 10–15 százalékos, mivel ott már jóval tudatosabb, célirányosabb a választás. 

Alapképzésen viszonylag sokan iratkoznak be párhuzamosan két szakra, amivel, mint 

gyakran kiderül, képtelenek megbirkózni. 

 

Eladó és vevő is nyerhet a Szilágysági termékből: a térség gazdaságát, a 

termelők munkáját is segítheti az új védjegy 
2022. február 20. – Krónika 

Folyamatban van a Szilágysági termék védjegy létrehozása: a kezdeményezés célja a helyi 

termelők, illetve a mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termékek népszerűsítése, 

egyúttal a minőség garantálása. A partiumi falugazdász-hálózat Szilágy megyei szakembereit 

arról kérdezték, hogy szerintük mekkora az érdeklődés a védjegy iránt, milyen lehetőségeket 

látnak bevezetésében. 

 

Feszült hangulatú falugyűlés Illyefalván – módosítanák az autópálya 

nyomvonalát 
2022. február 20. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Több mint kétszázan gyűltek össze szombaton az illyefalvi kultúrotthonban, hogy a Brassó-

Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely-Bákó autópálya nyomvonaláról egyeztessenek. Már a 

gyűlés kezdetén elszabadultak az indulatok, a terembe érkező önkormányzati és kormányzati 

tisztségviselőket hangos kiabálás, pfújolás fogadta. 

 

Hűségkártyával támogatják a gazdákat 
2022. február 20. – maszol.ro 

Hűségkártyával jutalmazzák a Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesülethez 

csatlakozó gazdákat a partiumi falugazdászok. Az elfogadó helyeken jelentős 

árkedvezményekre feljogosító tagsági kártyák első példányait a napokban adták át 

tulajdonosaiknak a Partiumi Falugazdász Hálózat térségi képviselői. A bankkártyákkal 
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azonos méretű hűségkártyák névre szólóak: felmutatásával a partnerboltokban változó 

mértékű árengedményekben részesülnek a gazdák, legyen szó akár vetőmagok, növényvédő 

készítmények, vagy akár kerti kisgépek, szerszámok, kopó- és fogyóanyagok vásárlásáról. 

 

Falath Zsuzsanna: A magyar történészek az igazságot keresik, a szlovák kollégák 

nagy részére ez sajnos már nem igaz 
2022. február 18. – ma7.sk  

Három éve, hogy Falath Zsuzsanna interjút adott a Magyar Hírlapnak, melyben arról beszélt, 

hiányzik a szlovák történészszakmából az igazságra való törekvés. Az interjú néhány hét alatt 

óriási botrányt kavart Szlovákiában, amelynek a végén Falathot menesztették a pozsonyi 

városi múzeumból. „Nem, egyáltalán. Nincs mit megbánnom, nincs mit sajnálom. Semmi 

rosszat nem mondtam abban az interjúban, pusztán az igazságról beszéltem. Most, hogy az 

elmúlt években intenzíven kutatom a témát, látom csak igazán, milyen szörnyűségek 

történtek 1918-ban és 1919-ben a felvidéki magyarokkal. Ha napjainkban adom azt az 

interjút, szerintem még keményebben fogalmaztam volna." – nyilatkozta Falath.  

 

Fenes Iván lett az MKP-platform elnöke a Dunaszerdahelyi járásban. Mutatjuk 

az elnökség névsorát 
2022. február 18. – ma7.sk  

Tegnap este Nyékvárkonyban tartotta jelölőgyűlését a Szövetség MKP-s platformjának 

Dunaszerdahelyi járási szervezete. A gyűlésen nem csak a platform járási elnökét és 

elnökségét választották meg. A platform megjelölte, kit javasolnak a Szövetség járási 

elnökének. A szavazás eredményéről Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere 

tájékoztatta szerkesztőségünket. Az MKP-platform járási elnöke Fenes Iván lett. Az elnökség 

tagjainak névsora: A. Szabó László, Bacsó László, Hervay Rozália, Karaffa Attila, Menyhárt 

József, Orosz Csaba, Őry Péter, Polák László. Amennyiben a másik két platform is egyetért az 

MKP-platform döntésével, úgy a Szövetség járási elnöke Fenes Iván, Bős polgármestere lesz. 

Hogy a Szövetség járási alapszervezetének alakuló ülését mikor tartják, egyelőre nem tudni. 

 

Ma is rendkívül aktuális az érsekújvári magyar nővérképzés 
2022. február 18. – Új Szó  

Az érsekújvári magyar nővérképzés rendkívül fontos, mert a kórházakban nagy igény van a 

magyar betegekhez szólni tudó, szakképzett egészségügyi dolgozók iránt. Előfordul, hogy a 

magyar ajkú betegek kénytelenek tolmácsolni az idős páciensek kérését az anyanyelvüket 

nem beszélő szlovák ápolóknak. Az 1966/67-es tanévben indították el a magyar nővérképzést 

az érsekújvári Egészségügyi Középiskolában, az 55. évforduló alkalmából emléktábla is 

készült. Az intézmény jelenéről Darina Karvajová igazgatónőt és Szabó Dávid 

igazgatóhelyettest kérdeztük. Magyar nyelven egészségügyi asszisztensi képzést 

igényelhetnek az érdeklődők nappali és esti képzésben. Esti szakon még csak egyszer nyílt 
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magyar osztály, Szabó Dávid elmondása szerint ez nem jellemző. „Sajnos nappali tagozaton 

sem jön össze minden évben egy osztály. A következő iskolaévre 31 magyar diákot vehetünk 

fel. A jelenlegi statisztikák szerint 50 diák érdeklődik a magyar osztály iránt, ebből 29-en 

jelölték meg első helyen az iskolánkat” – tette hozzá Szabó Dávid.  

 

Mindig lehet még lejjebb? 
2022. február 18. – Új Szó  

Szlovákiában kereken két éve, 2020 tavaszától szinte pang a kulturális és kreatív ipar. Vajon 

kizárólag a pandémia miatt, vagy a kormány közömbössége is ludas abban, hogy a 

művészvilág országosan ebbe a csúfos helyzetbe sodródott? A téma árnyalásában a szaktárca 

korábbi államtitkárának rálátása segített. Rigó Konráddal beszélgettünk. „Az előző és nem 

minden ok nélkül ördögtől valónak tartott kormányt leváltva, ez a mai kormányzat tavalyelőtt 

azzal lépett az ország élére, hogy egészen új fejezetet nyit Szlovákia történetében. Megtisztítja 

a politikai életet, a közszférát, más arculatot kap a közélet. Nos, ma már kijelenthető, messze 

nem csak a fertőző világjárvány az oka annak, hogy az indítékok, amiért az emberek 

tömegesen a mai kormánypártok mellé álltak, lényegében ködbe vesznek. Szlovákiában nem 

látni egy racionálisan gondolkodó politikát. Ami pedig a mostani kormány után 

körvonalazódik, az elég veszedelmesnek ígérkezik. Ha az utóbbi trendek megmaradnak, 

akkor az ismét fölfelé törekvő Robert Fico – most a Hlas és a Sme rodina pártok 

támogatásával – jóval radikálisabb formában és a felvirágzott konspirációs elméletek hadával 

térhet vissza. Ezért előre pillantva sem lehetünk különösebben bizakodók. A kultúrát illetően 

sem, mert az elmúlt harminc esztendőben azt még egyetlen szlovákiai kormány sem kezelte 

prioritásaként." – mondta Rigó.  

 

Kiérdemelt helyen a nagymegyeri tájház 
2022. február 19. – ma7.sk  

A tájház kialakítását a nagymegyeri Csemadok kezdeményezte az 1980-as években, amikor 

gondnoka, Varga László még gimnáziumi tanárként dolgozott, és elindította a néprajzi 

emlékek gyűjtését. 1980-ban vette meg a város a Rózsa utcában azt a nádfeles házat, 

amelynek a mestergerendáján található szöveg szerint 1836-ban épült Nemes Lovas István és 

felesége, N. Tóth Mikolai Mária jóvoltából. A református templom mellett ez a második 

legöregebb épület a városban. 1980 nyarán a honismereti tábor résztvevői berendezték a 

tájházat a gimnáziumban őrzött gyűjtemény darabjaival. A berendezés a 19. és a 20. század 

fordulójának kisparaszti tárgykultúráját hivatott bemutatni. A megnyitó ünnepséget 1980. 

december 1-jén tartották. 2000-ben az önkormányzat felújíttatta az akkor 164 éves épületet. 

Évente négyszáz látogató keresi fel a nagymegyeri tájházat, köztük külföldi és hazai turisták 

egyaránt. 
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Kis kalauz jelent meg Lehár Ferenc életéről 
2022. február 20. – Új Szó  

Komáromi gyerek vagyok címmel látott napvilágot a híres zeneszerző életéről szóló kiadvány 

a Pro Museum társulás gondozásában – magyar és szlovák nyelven. A kiadvány szerzője Galo 

Vilmos történész, a komáromi Duna Menti Múzeum (DMM) munkatársa. Az Új Szó 

érdeklődésére elmondta, két oka van a füzet létrejöttének. Az egyik, hogy szerkesztőként 

dolgozott a Klemen Terézia és Margitay Zoltán által jegyzett „Az operettkirály” című 2020-as 

monográfia összeállításán. „Közben 2020 végén megcsináltuk a Lehár-kiállítást a Duna Menti 

Múzeumban, viszont ahhoz nem készült katalógus. Mivel én készítettem el a kiállítás 

szövegét, s egy komoly képanyagot gyűjtöttem össze hozzá, úgy gondoltam, készítek egy 

utókatalógust”– fejtette ki a történész.  A másik ok az volt, hogy a Zichy-palotában található 

múzeumi kiállítások között van egy állandó tárlat, amely a város nagy szülötteit, Jókai Mór és 

Lehár pályafutását mutatják be. „Jókaihoz korábban már készült egy füzetecske, ami meg is 

vehető. Lehárhoz viszont eddig nem volt ilyen összefoglaló kiadvány, amit amolyan 

»gyorstalpalóként« vagy emléknek elvihet a látogató” – zárta Galo. 

 

Gyimesi: Ha Kolíková nem tanul meg kompromisszumot kötni, nem lesz bírósági 

reform 
2022. február 20. – Új Szó  

Gyimesi György (OĽaNO) képviselő szerint, ha Mária Kolíková igazságügyi miniszter nem 

tanul meg kompromisszumot kötni, és továbbra is az eddigihez hasonlóan próbálja meg 

elfogadtatni a bíróságok megváltoztatását, akkor itt nem lesz semmilyen reform. Gyimesi ezt 

az RTVS vasárnapi politikai vitaműsorában mondta. Vitapartnerével, Erik Tomášsal (Hlas) 

egyetértettek abban, hogy Kolíková reformját egy bíró sem támogatja. Tomáš úgy vélte, hogy 

Kolíkovának távoznia kellene a miniszteri posztról, nem pedig „foggal-körömmel“ 

ragaszkodni hozzá. Gyimesi elmondta, hogy kételkedik Kolíková tárgyalóképességében, az 

arroganciájában viszont nem. A képviselő leszögezte, hogy a koalíció sosem mondott olyat, 

hogy a bírósági reform nem valósul meg - csak azt mondták, hogy nem valósul meg ebben a 

formában. 

 

Online tartották az MNT egyetemi felkészítőjének első foglalkozását 
2022. február 19. – Vajma.info 

A Magyar Nemzeti Tanács idén is megszervezte egyetemi felvételi felkészítő programját 

leendő egyetemisták részére, amelynek központi megnyitójára szombat reggel került sor az 

online térben, a ZOOM és Google Classroom felületeken. Az első percekben, a központi 

megnyitón De Negri Ibolya, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja 

köszöntötte a képernyők előtt jelenlevő 123 eddig bejelentkezett diákot és 15 felkészítőtanárt. 
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Legjelentősebb középkori értékeinkről készült dokumentumfilmek bemutatója 

Magyarkanizsán 
2022. február 19. – Vajma.info 

Vajdaság három legjelentősebb kulturális örökségeiről készült dokumentumfilm premierjét 

láthatta a közönség péntek este a magyarkanizsai Művészetek Házában. Az aracsi 

pusztatemplomlról, a bácsi lovagvárról és a szerémi borvidékről készült alkotásokat vetítették 

le. A rendező Fejős Csilla volt, az operatőri munkát Csubrilo Zoltán és Kovács Róbert végezte, 

a vágást Masa Attila. A dokumentumfilmek producere Iván Attila. Vajdaság számos múltat 

idéző, történelmi helyet rejt. A legjelentősebb középkori értékeink kerültek most bemutatásra 

dokumentumfilmek formájában. 

 

Együtt gondolkodva tervezni a jövőt 
2022. február 20. – Magyar Szó 

Február 20- án a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-bácskai Körzeti Szervezete a zombori 

Városháza dísztermében, Zombor város napja alkalmából ünnepséget tartott, amely egyben a 

körzeti szervezet kampány nyitó eseménye volt. A jelentős közösségi alkalmat az újraalakult 

Zombori Filharmónia koncertje tette ünnepélyesebbé. 

 
Molnár D. István: „Az élet minden területén lélegeztetőgépen vagyunk” 
2022. február 20. – Karpat.in.ua 

Február 19-én tartotta meg éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) Beregszászi Alapszervezete a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A 

közgyűlést Molnár D. István, a beregszászi alapszervezet elnöke nyitotta meg, aki ezután 

bemutatta a meghívott vendégeket: Sin Józsefet, a KMKSZ Beregszászi Középszintű 

Szervezetének elnökét, valamint Darcsi Karolinát, a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt 

frakcióvezetőjét. 

 

Zelenszkij a Budapesti Memorandum keretében tárgyalna 
2022. február 19. – Karpat.in.ua 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián 

tárgyalást kezdeményezett a Budapesti Memorandum kapcsán. „Ha a tárgyalások nem 

ismétlődnek meg, vagy nem eredményeznek konkrét döntéseket államunk biztonságának 

garanciáját illetően, Ukrajnának joga lesz azt hinni, hogy a Budapesti Memorandum nem 

működik, és az összes 1994-es határozatot megkérdőjelezhető” – jelentette ki. A Budapesti 

Memorandum elnevezésű nemzetközi szerződést 1994. december 5-én, Budapesten írták alá 

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) itt megtartott konferenciáján. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 18. – Kossuth Rádió 

 

Az önkormányzati kérdésekkel foglalkozó Pro Civis polgári társulás elnöke 2021 nyarán 

beadvánnyal fordult az Európai Parlament Petíciós Bizottságához. Ebben felrótta azt a 

szlovák gyakorlatot, amely az önkormányzatok támogatását a település nagyságától és 

tengerszint feletti magasságától teszi függővé. Ennek alapján évente több tíz millió euró 

vándorol délről északra. A beadvány szerzőjét, Őry Pétert, Csallóközcsütörtök polgármesterét 

és a polgári társulás elnökét kérdeztük annak apropóján, hogy a napokban megérkezett a 

válasz Brüsszelből. 

  

A bíróság elutasította a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Természettudományi Múzeuma 

gyűjteményének visszaszolgáltatását. Az Erdélyi Református Egyházkerület azt követően 

indított pert az értékes gyűjteményért, hogy visszaperelte a kollégium épületeit, de az 

épületekkel nem szolgáltatták vissza az ezekkel együtt államosított ingóságokat is. Az első 

fokon eljáró bíróság 2019 novemberében a gyűjtemény megosztását rendelte el a város és az 

egyház között. Az ítélet ellen mind a város, mind az egyház fellebbezett. A legfelsőbb bíróság a 

szerdai jogerős ítéletében a város javára döntött, ennek ellenére az egyház  nem szándékozik 

kitenni a múzeumot az enyedi kollégium épületéből - mondja Kató Béla püspök.  

  

Kárpátaljára látogatott Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

miniszterhelyettese. Beregszászon bejelentette, hogy a magyar állam támogatja az egykori 

zsinagóga felújítását, Munkácson pedig megnyitotta a Magyar Ház éttermét.  

  

Március 10-én, a Székely Szabadság Napján idén sem tartanak tömegrendezvényeket, az 

érvényben lévő korlátozó intézkedések miatt.  

A Székely Nemzeti Tanács koszorúzással egybekötött megemlékezéseket, szűkebb körű 

ünnepi programokat szervez. A Gábor Áron díjak ünnepélyes átadására idén 

Sepsiszentgyörgyön kerül sor - nyilatkozta Izsák Balázs, az SZNT elnöke. 

  

A Magyar Nemzeti Tanács vezetőivel tárgyalt tegnap Szabadkán az EBESZ szerbiai missziója. 

A megbeszélésen szó volt a nemzeti kisebbségek új jogérvényesítési cselekvési tervének 

kidolgozásáról, valamint a 2022-ben esedékes népszámlálásról és a nemzeti tanácsi 

választásokról is. A megbeszélést Hajnal Jenő, az MNT elnöke értékeli.   

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-02-18_18-01-00&enddate=2022-02-18_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-02-18_18-01-00&enddate=2022-02-18_18-40-00&ch=mr1
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Ötödik alkalommal szervezte meg a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóját a Nemzetpolitikai 

államtitkárság, a járványra való tekintettel az online térben. Az eseményre mintegy 150 

iskolavezetőt és oktatási felelőst várnak a diaszpóra 27 országából. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Szilágyi Péter miniszteri biztos 

köszöntötte a résztvevőket. 

 

Öt kontinens 

2022. február 19. – Duna World 

 

Magyar Gaucho Argentínában 

35 évvel ezelőtt a fiatal Gustavo Holzmann búcsút mondott  Buenos Aires-i életének, magyar 

szüleinek, hogy Patagóniában próbáljon szerencsét. Sosem gondolta volna, hogy az argentín 

kultúra egyik legjellegzetesebb alakjává, "gaucho"-vá válik. Ráadásul magyarként. Története 

sajátos lenyomata két kultúra ötvözetének, s hiába a nagy távolság, meglepő módon olykor 

mégis sok a hasonlóság. 

 

Az őserdők magyar hőse 

Távol a civilizációtól, az esőerdők mélyén, farkasszemet nézni egy jaguárral, anakondák 

között sátorozni, túlélni egy indonéz földrengést, cunamitól tartva,  mindezt kamerára 

rögzíteni. Félelmetes lehet! De nem mindenkinek! Van, aki épp ilyen helyeket választ 

filmkészítésre. A világjáró Tisza Balázs, aki a természetfilmek megszállottja, mindezeket a 

veszélyeket, a saját bőrén tapasztalta. Ma már mosolyogva emlékszik vissza ezekre a 

pórbatételekre, ahogy  ő fogalmaz: “ A dzsungelben, amikor már azt hiszed hogy átéled a 

legrosszabbat, mindig jön valami ami azt fokozni tudja“. 

 

Tompa Anna, alapító, Kékvirág Anyanyelvi Tábor, Svédország 

Az anyanyelvű oktatás, a gyerekfoglalkozások, a másod- és harmadgeneráció megtartása 

kiemelt feladat mind a Kárpát-medencében, mind a diaszpórában élő magyarság számára. A 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége által tervezett ifjúsági találkozó 

megszervezése mellett, a már működő nyári táborok is közelebb viszik egymáshoz kiskorú 

honfitársainkat. Ilyen tábor az idén jubileumát ünneplő Kékvirág Anyanyelvi tábor 

Svédországban. Vendégem tompa Anna, a tábor alapítója. 

 

Magyar Világ 

2022. február 19. – Duna 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2022-02-19-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2022-02-19-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/magyar-vilag-2022-02-19-i-adas/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. február 21. 

 

Csíki Játékszín – Csúcs Mária, Csúcs Péter, Csíkszereda 

A Magyar Kultúra napján, január 22-én egy különleges Csárdáskirálynő előadással 

jelentkezik a Csíki Játékszín, amely két évtizede áll már a csíki közönség szolgálatában- jól 

felkészült, tehetséges színművészekkel , kiváló rendezőkkel, a magyar kultúra és 

világirodalom remekműveinek népszerűsítésével. Csíkszereda színháza produkcióival számos 

szakmai elismerést kapott már eddig is.  A nemcsak Székelyföldön népszerű társulat évente 

négy nagyszínpadi darabot, több stúdiószínházi produkciót és mesejátékokat is kínál a 

nagyérdeműnek. 

 

Tamási Áron emlékév – Magyari Tekla, Simó Csaba , Székelyudvarhely 

Gyerekkorában súlyosan megsérült a keze, ezért szülei úgy határoztak , taníttatni fogják, mert 

nem lesz képes elvégezni a gazdasági munkát. Bizonyára ez a momentum is hozzájárult 

ahhoz, hogy az Ábel- trilógiájának szerzője, Tamási Áron az irodalomban találta meg az útját. 

A Kossuth-díjas székely író Farkaslakán született 125 évvel ezelőtt. A Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága 2022-re Tamási Áron Emlékévet hirdetett meg, amelynek 

rendezvénysorozata Marosvásárhelyen kezdődik a Magyar Kultúra Napján. De Kárpát-

medence szerte számos rendezvényt tartanak  és számos  kiadvány készül az emlékév 

kapcsán. Névadóját ünnepli a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium is és különleges 

évre készülnek az író szülőfalujában, Farkaslakán is.  

 

„Minden szava arany” – Tomojka Tünde, Tomojka Vojtkó Béla, Királyhelmec    

Minden szava arany - ezzel a címmel hirdetett amatőr videós pályázatot külhoni magyar 

fiatalok számára a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Olyan háromperces rövidfilmekkel 

lehetett január 9-éig benevezni, amelyeket a fiatalok készítettek a szépkorúak 

élettapasztalatairól. A pályázat célja, hogy a 14 és 30 év közöttiek olyan kisfilmeket 

rögzítsenek, amelyben idős emberek az életük során szerzett bölcsességeiket, 

élettapasztalataikat,  történeteiket mesélik el.  

 

Mentorprogram Kárpátalján – Iváncsik Attila, Bereczky Tamás, Ungvár 

A Kárpát-medencei magyar gazdasági kapcsolati háló kialakulását remélik attól a 

mentorprogramtól, amelyet a magyarok lakta településeken indítottak el. 

Kárpátalján a magyar vállalkozók számára novemberben kezdődött a programot, amelyben 

50 mentoráltat, 15 mentor támogat, azzal a reménnyel ,hogy ezáltal a kárpátaljai vállalkozói 

réteg erősödik, illetve fejlődik a gazdasági élet. A képzést a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a 

budapesti Design Terminál és az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ közösen 

szervezi. 
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 László Sándor, újvidéki színművész – Hübsch Éva, Bojan Erdeljanovic, Újvidék 

A vajdasági színjátszás rangos díjával , a Pataki –gyűrűvel tüntették ki László Sándor újvidéki 

művészt az évad legjobb színészi alakításáért. A színművész a színpadon kívül tanít is, 

méghozzá az Újvidéki Művészeti Akadémián. Egyúttal Ő a színház igazgatója és időnként 

rendez is. Számára a legkedvesebb elismerés a diákjaitól kapott 10-es díj. 

 

A magyar nyelv Muravidéken – Magyar Lovric Mirjana, Lendva 

A Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén él az egyik legkisebb határon túli 

magyar közösség. A Szlovéniához tartozó Muravidéken napjainkban 5 ezren vallják magukat 

magyarnak, de legalább 10 ezren beszélik a nyelvet. A térség 30 magyar településének  

mindegyikében Pincétől Hodosig ,Lendvával az élen őrzik magyarságukat, dacolva az  

asszimilációval. 

 

Kárpát-medence magazinműsor  

2022. február 20. – M1 

 

Elutasítás – a magyar nemzet egységét ne kérdőjelezze meg senki 

  

Húsz határon túli magyar választóból 19 a Fidesz-Kdnp pártszövetség országos listájára 

szavazott, a többi párt támogatottsága alig haladta meg a 3 százalékot - így összegezték 

elemzők a négy évvel ezelőtti országgyűlési választásokon leadott külhoni voksok eredményét. 

Az Erdélyben élő magyar állampolgárok körében a pártpreferenciák azóta sem változtak, egy 

felmérés szerint az áprilisi választásokon is elsöprő többség szavazna bizalmat a 

kormánypártnak és egyáltalán nem nyitottak a baloldali jelöltek felé, máig nem bocsátottak 

meg Gyurcsány Ferencnek. Sőt, a magyar megyék tanácselnökei és a megyeszékhelyek 

polgármesterei elutasították a személyes találkozót Marki-Zay Péterrel, a baloldal 

miniszterelnök-jelöltjével. 

 

Varga Lívia, a Vadvirág Hagyományápoló Kör elnöke, Ada 

A Magyar Kultúra Napjára rendezett hagyományos rendezvénysorozat záró eseményeként 

idén is átadták Zentán a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség kitüntetéseit: az 

Aranyplakett, a Magyar Életfa és a Plakett díjakat. Az Aranyplakett díjat idén Semjén Zsolt, 

Magyarország nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-

helyettese kapta. Plakett kitüntetésben részesült többek közt az adai Varga Lívia, aki harminc 

éve vezeti a Vadvirág Hagyományápoló Kört. A szervezet 1991-ben alakult, Lívia fiatal 

anyukaként került az élére. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2022-02-20-i-adas-4/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2022-02-20-i-adas-4/
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Magyarul Csángóföldön 

Moldva legtávolabbi falvaiból is érkeznek Bákóba a hívek, hogy részt vegyenek a havonta 

egyszer sorra kerülő magyar nyelvű misén. Éppen harmadik éve annak, hogy a moldvai 

csángómagyarok anyanyelvű misén imádkozhatnak. A több évtizedes küzdelem után először a 

bákói Szent Miklós templomban szólhatott magyarul az ige, ma pedig már a Szent Kereszt 

templomban lehet magyarul énekelni és imádkozni. 

 

Kovács Koppány, Rómeó vérzik zenekar frontembere, Somorja 

A felvidéki Somorja melletti kis település, az Árpád-kori Nagyszarva lakói ma is többségében 

magyarok. Ez az apró falu ad otthont a felvidéki rockzenekar, a Rómeó vérzik énekes-

gitárosának, Kovács Koppánynak, aki még gyerekkorában, édesapjával és testvérével érkezett 

a Csallóközbe, ahol zenei karrierje is indult. 


