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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ukrán válság - Összeült a nemzetbiztonsági kabinet 
2022. február 22. – MTI, Hirado.hu, Ma.hu, Portfolio, 168.hu, Blikk.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével kedden reggel a Karmelita kolostorban összeült a 

magyar kormány nemzetbiztonsági kabinetje az ukrán válsághelyzet áttekintése és a 

szükséges döntések meghozatala céljából - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. Mint mondta, az ülésen Rogán Antal, a miniszterelnök 

kabinetfőnöke, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Benkő Tibor 

honvédelmi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter vesz részt. További tájékoztatást a 

sajtófőnök későbbre ígért. 

 

Szijjártó: a diplomáciai megoldásba vetett utolsó utáni reményünket sem 

szabad feladnunk 
2022. február 22. – MTI, Hirado.hu, Origo, Ma.hu, Portfolio, Mandiner 

A diplomáciai megoldásba vetett utolsó utáni reményünket sem szabad feladnunk - közölte az 

ukrán válság kapcsán a külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon. Szijjártó Péter 

azt írta, a hétfő esti fejlemények nyomán most felgyorsult Brüsszelben a szankciós 

intézkedések előkészítése és folyamatos az egyeztetés a lehetséges lépésekről. "Magyarország 

ebben a kérdésben soha sem törte meg az uniós egységet. Mindezzel párhuzamosan a 

diplomáciai megoldásba vetett utolsó utáni reményünket sem szabad feladnunk" - 

fogalmazott a miniszter. 

 

Jövőt építünk címmel új felhívást hirdet a nemzetpolitikai államtitkárság 

2022. február 21. – MTI, Ma7.sk, Felvidek.ma, Kormany.hu, Magyar Nemzet, Origo, 

Demokrata 

 Jövőt építünk címmel pályázatot hirdet a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkársága a Kárpát-medencében 2010 óta a magyar kormány támogatásával 

megvalósított bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészei részére - jelentette be 

Potápi Árpád János államtitkár hétfőn a közösségi oldalán. Kiemelte: a magyar kormány 

2010 óta jelentős forrással támogatta, hogy a bölcsődei és óvodai intézményekben a magyar 

gyerekek számára fenntartott férőhelyek számottevően bővüljenek. Ezt is cselekvő 

nemzetként, a Kárpát-medence egységében valósították meg - mutatott rá Potápi Árpád 

János, jelezve, csak a külhoni magyar közösségek családjai több mint 900 új vagy felújított 

épületet vehettek birtokukba. Hozzátette, az új vagy megújított épületek az építészek 

munkáját is dicsérik, hiszen nekik is köszönhető az, hogy egy-egy településképen is látható a 

közös és minőségi, magyar munka eredménye. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022-02-22/orban-viktor-miniszterelnok-vezetesevel-osszeult-a-nemzetbiztonsagi-kabinet
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/02/22/szijjarto-a-diplomaciai-megoldasba-vetett-utolso-utani-remenyunket-sem-szabad-feladnunk
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/02/22/szijjarto-a-diplomaciai-megoldasba-vetett-utolso-utani-remenyunket-sem-szabad-feladnunk
https://kormany.hu/hirek/jovot-epitunk-cimmel-uj-felhivast-hirdet-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. február 22. 

. 

 

 

Rákóczi Szövetség: több száz középiskolás emlékezik a kommunizmus 

áldozataira  
2022. február 21. – MTI, Hirado.hu, Rakocziszovetseg.org, Felvidek.ma 

Több száz középiskolás emlékezik pénteken Budapesten, a Nemzeti Vértanúk Emlékművénél 

a kommunizmus áldozataira, a megemlékezés közvetítésébe több ezer Kárpát-medencei diák 

kapcsolódik be. A  Rákóczi Szövetség az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta az 

Országgyűlés Hivatalával és a Nemzeti Emlékezet Bizottságával együttműködve szervezett 

ünnepségen a részt vevő több száz budapesti diák mellett az online közvetítésbe több száz 

Kárpát-medencei középiskola diákjai kapcsolódnak be tanórákon. Az eseményen 

megemlékező beszédet mond Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a rendezvény 

koszorúzással zárul. A Nemzeti Vértanúk Emlékművét 2019 őszén állították helyre azok 

emlékére, akik magyarságuk megvallásáért vértanúkká, áldozatokká váltak. A Rákóczi 

Szövetség 2020 óta február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, az V. kerületi 

Vértanúk terén lévő emlékműnél szervezi megemlékezését fiatalok részvételével - olvasható a 

közleményben. 

 

Közösségi események szervezésére alkalmas sportlétesítmény épül 

Érmihályfalván 

2022. február 21. – Krónika, maszol.ro 

Érmihályfalván egy focipálya és egy több sport űzésére alkalmas, multifunkcionális pálya is 

épül, amelyet tanórákon használhatnak a diákok, de a teljes közösség hasznára válhat órák 

után és hétvégén – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. A minisztérium több mint 

10 millió lejes finanszírozást hagyott jóvá a beruházásra, amelynek kapcsán elindítják a 

közbeszerzési folyamatot – derül ki az RMDSZ hétfői közleményéből. A befektetés 

kivitelezésének határideje egy bő év. A pályákat tenisz, kosárlabda, röplabda és kézilabda 

mérkőzésekhez szerelik és festik fel. A sportbázison öltözők, mosdók, elsősegélynyújtó pont 

és sportszertár lesz, irodák és külön öltöző az edzőknek.  

 

MÚRE-elnök a Transindex-ügyről: nem kell mindenkinek csomagolnia 

2022. február 21. – Krónika 

Több szakmai szolidaritásra lenne szükség Szűcs László, a Romániai Magyar Újságírók 

Egyesületének elnöke szerint, aki a Transindex munkatársainak felmondása kapcsán nem 

tartja szerencsésnek kisajátítani olyan fogalmakat, mint a sajtószabadság. A MÚRE elnöke 

szerint a teljes szerkesztőség előre be nem jelentett, a kiadót is váratlanul érő távozását 

kiváltó okok részletei, háttere kapcsán az eddig megjelent információk alapján nem lehet 

megállapítani, hogy pontosan mi történt az utóbbi hónapokban. A MÚRE elnöke úgy véli, 
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https://hirado.hu/extra/kultura/cikk/2022/02/21/rakoczi-szovetseg-tobb-szaz-kozepiskolas-emlekezik-a-kommunizmus-aldozataira/
https://hirado.hu/extra/kultura/cikk/2022/02/21/rakoczi-szovetseg-tobb-szaz-kozepiskolas-emlekezik-a-kommunizmus-aldozataira/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozossegi-esemenyek-szervezesere-alkalmas-sportletesitmeny-epul-ermihalyfalvan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozossegi-esemenyek-szervezesere-alkalmas-sportletesitmeny-epul-ermihalyfalvan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mure-elnok-a-transindex-ugyrol-nem-kell-mindenkinek-csomagolnia
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ítélkezések helyett éppenséggel vitát kellene folytatni, beszélgetni róla, milyen mértékben 

szűkültek be az erdélyi magyar nyilvánosság terei. 

 

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

Szilágysámsonban 
2022. február 21. – 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. 

 

Hamarosan elkezdődhet a gyimesbükki Rákóczi-vár újjáépítése 
2022. február 21. – maszol.ro 

Hosszú évek óta elhúzódó történet végére kerülhet pont azzal, hogy a gyimesbükki 

önkormányzat átadta az Országos Beruházási Társaságnak (CNI) a Rákóczi-vár néven ismert 

erődítmény területét és rövidesen elkezdődhet az újjáépítése. Minderről Oltean Péter, a Bákó 

megyei település polgármestere tájékoztatta a Maszolt. A fejlesztési minisztérium még az 

elmúlt év őszén szavazott meg 6,7 millió lejes finanszírozást a romos vár újjáépítésére. Mint a 

községvezető elmondta: sikerült minden szükséges hatósági engedélyt beszerezniük. 

 

„Létrehozzuk a temesvári RMDSZ-szervezetet” 
2022. február 21. – Nyugati Jelen 

Nehéz 2021-es éven van túl a Temes megyei RMDSZ-szervezet, amely a szigorú járványügyi 

korlátozások közepette helyi és megyei tisztújításokat szervezett, új megyei elnököt és 

elnökséget választott, miközben rendezte a nőszervezet és az ifjúsági szervezet sorait. A 

szervezetépítésben elért eredményekről és az idei év kihívásairól Molnár András Temes 

megyei RMDSZ-elnök nyilatkozott a Nyugati Jelennek. 

 

Népszámlálási eredmények, statisztikai érdekességek 
2022. február 21. – Nyugati Jelen 

1992-ben a legtöbb magyar Aradon élt, összesen 29 828 fő (15,7%). A következő 

népszámlálások során is – értelemszerűen – ott vallották a legtöbben magukat magyarnak a 

megyéből, de egyre kevesebben: 2002-ben 22 492 fő (13%), miközben 2011-ben már csak 16 

761 fő (10,5%). Az idei népszámlálás aradi magyar esélyeit Bognár Leventével, az RMDSZ 

Aradi Szervezetének az elnökével latolgatják, aki hosszú ideig alpolgármesterként, jelenleg 

ugyancsak az RMDSZ színeiben városi tanácsosként szolgálja a helybeli magyarságot. 
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https://maszol.ro/belfold/No-a-gyermekletszam-sok-a-sportolni-vagyo-fiatal-Van-akinek-epiteni-Szilagysamsonban
https://maszol.ro/belfold/No-a-gyermekletszam-sok-a-sportolni-vagyo-fiatal-Van-akinek-epiteni-Szilagysamsonban
https://maszol.ro/belfold/Hamarosan-elkezdodhet-a-gyimesbukki-Rakoczi-var-ujjaepitese
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/letrehozzuk_a_temesvari_rmdsz_szervezetet.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/nepszamlalasi_eredmenyek_statisztikai_erdekessegek.php


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. február 22. 

. 

 

Borbolyék pere: aszfaltmintát is bemutattak a bíróság előtt 
2022. február 21. – szekelyhon.ro 

Újabb tanúk meghallgatásával folytatódott hétfőn a Borboly Csaba és tizenkét másik személy 

ellen 2013-ban indult büntetőper tárgyalása. Egyik tanú egy aszfaltmintát is bemutatott a 

bírónak, azt bizonyítva, hogy a kifogásolt útfelújítás megfelelő volt. 

  
Ökumenikus istentiszteletet tartottak Pozsonyban 

2022. február 21. – felvidek.ma   

Sok más közösséghez hasonlóan a pozsonyi magyarok is gazdag programot biztosítottak az 

idei házasság hetére, miközben nem csak a házaspárok vehették ki részüket a házasság 

Istentől rendelt intézményének ünnepléséből. A lelki programokkal párhuzamosan 

házaspártúrát, ifjúsági estet, a gyerekek számára rajzpályázatot is szerveztek a „Maradjunk 

együtt!” jelmondatú napokban. A programban fontos helyett kapott a február 18-i magyar 

nyelvű ökumenikus istentisztelet is. „Isten hozott mindenkit: a házaspárokat, a 

házasulandókat, az egyedülállókat, az özvegyi sorban élőket, válási árvaként felnövőket, a 

csalódottakat és újrakezdőket, mert Ő maga a szeretet. Ápolja ma közöttünk és bennünk a 

testvéri szeretetet és az együvé tartozást ebben a városban a házasság hete 

rendezvénysorozata alkalmából. Legyen áldott óra, boldog óra ez a pillanat a Vele való 

közösségben, hogy a világ elmondhassa rólunk, családjainkról, az Úr drága népéről: Nézzétek, 

mennyire szeretik egymást!“ – mondta köszöntőjében Buza Zsolt pozsonyi református 

lelkipásztor a házasság hetének péntekén este hatkor tartott ökumenikus istentiszteleten a 

pozsonyi református templomban. 

 

Március közepéig látogatható a Rovás nemzetközi alkotóközösségének kiállítása 

Komáromban 
2022. február 21. – felvidek.ma  

Pénteken nyílt az eNRA (Nemzetközi Rovás Alkotóközösség) csoportos kiállítása a 2021-es 

Nyári Szabadegyetem anyagából. Rozsnyó után a komáromi Limes Galéria a második 

helyszín, ahol – bár nemzetközi az alkotóközösség – zömében mégis magyar képzőművészek 

alkotásai láthatók. Az eNRÁ-t a 28 éves múlttal rendelkező Rovás Egyesület alapította még 

2012-ben. Megalakulását egy több éve összejáró csapat ösztönözte, amely évről évre minden 

nyáron találkozik és a Rovás Nyári Szabadegyetem három képzőművészeti alkotótáborában 

együtt alkot. 

Jelen kiállítást a 2021-es alkotótáborban készült művekből válogatták össze, melyen együtt 

vannak ismert és kevésbé ismert művészek mellett diákok és pályakezdők is. „Ehhez az 

alkotóközösséghez szabadon csatlakozhatnak az érdeklődők a különböző helyszíneken, az 

erdélyi Csíkban, a magyarországi Tihanyban és a felvidéki művésztelepeinken: Kassán és 

Debrődön” – fogalmazott portálunknak Kovács Ágnes, a Rovás Akadémia igazgatója. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/borbolyek-pere-egy-aszfaltmintat-is-bemutattak-most-a-birosag-elott
https://felvidek.ma/2022/02/okumenikus-istentiszteletet-tartottak-pozsonyban/
https://felvidek.ma/2022/02/marcius-kozepeig-latogathato-a-rovas-nemzetkozi-alkotokozossegenek-kiallitasa-komaromban/
https://felvidek.ma/2022/02/marcius-kozepeig-latogathato-a-rovas-nemzetkozi-alkotokozossegenek-kiallitasa-komaromban/
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Állampolgársági törvény: Grendel szerint többet nem sikerült elérni 
2022. február 21. – Új Szó  

A parlament jóváhagyta az állampolgársági törvény módosítását, a voksoláson Grendel Gábor 

(OĽaNO, NOVA) igennel szavazott. A parlament alelnökétől többek közt azt kérdeztük, miért 

támogatta azt a jogszabályt, amely a szlovákiai magyaroknak továbbra is tiltja, hogy felvegyék 

a magyar állampolgárságot. “Sajnálatosnak tartom azt, hogy a koalíciós partnereink 

megtorpedózták a javaslatainkat. Mindenképpen elfogadhatóbbnak tartottam volna, ha a 

2010-es ellentörvény előtti állapotokat állítottuk volna vissza. Ezt sajnos a partnereink 

elutasították. A koalíciós tanácson, ahol ezt megpróbáltuk átvinni, ellenezték azt. Így került a 

parlament elé a kérdéses törvénymódosító-javaslat. Ha azonban ezt elutasítottuk volna, akkor 

azzal konzerváltuk volna azt az állapotot, amit az első Fico-kormány vezetett be. Mivel ezt 

még rosszabb megoldásnak tartottam volna, ezért megszavaztam a koalíciós partnerek által 

jóváhagyott változatot. Amellyel azonban sem százszázalékosan azonosulni nem tudok, és 

megelégedve sem vagyok vele.” – nyilatkozta Grendel.  

 

 
Farsang és lelkesítő jubileum 
2022. február 21. –Magyarszo.rs 

Fennállásának hetvenedik évfordulója alkalmából ünnepséget tartott szombat este 

Maradékon a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület. A rendezvényen jelen volt Kovács Elvira, a 

köztársasági parlament alelnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője is. Facebook-

bejegyzésében közölte, hetven éve a magyarság és a hagyomány szolgálatában áll a maradéki 

Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, ez alkalomból szervezték meg a farsangi körzeti bált, 

amelyen maga is részt vett férjével. 

 

Tizedik tepertőfesztivál Muzslyán 
2022. február 21. – Magyarszo.rs 

Egyre ritkábbak a hagyományos disznótorok, ugyanakkor mindig nagy az érdeklődés ennek a 

hagyománynak a megőrzését célzó rendezvények iránt. Szombaton is több százan jöttek el a 

10. Muzslyai Tepertőfesztiválra. A rendezvény vendégei között volt Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Kovács Elvira, a VMSZ alelnöke, Simo Salapura (SZHP) 

Nagybecskerek polgármestere, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség számos 

tisztségviselője és vezetője, de megjelentek a környező helyi önkormányzatok vezetői is. 

 

Fejlesztések Magyarkanizsa Községben 

2022. február 21. – PannonRTV 

Utcák, kerékpárút, középületek és programok. Magyarkanizsa Község fejlesztési stratégiájáról 

is beszámoltunk a Közügyeben. Horgos utcáin sokan csak áthajtanak autóval, miközben 
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https://ujszo.com/kozelet/allampolgarsagi-torveny-grendel-szerint-tobbet-nem-sikerult-elerni
https://www.magyarszo.rs/hu/4857/vajdasag/259932/Farsang-%C3%A9s-lelkes%C3%ADt%C5%91-jubileum-farsang-Marad%C3%A9k.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4857/vajdasag/259930/Tizedik-tepert%C5%91fesztiv%C3%A1l-Muzsly%C3%A1n-VMSZ-Muzslya-v%C3%A1laszt%C3%A1sok-2022.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/fejlesztesek-magyarkanizsa-kozsegben
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valamelyik határátkelő felé igyekeznek. A hírekben leggyakrabban a migránsválság kapcsán 

emlegetik a falut. Érdemes azonban megállni a településen, hiszen folyamatosan épül-szépül. 

Az elmúlt időszakban több beruházás is történt itt, de a kulturális élet sokszínűsége mellett 

sem szabad szó nélkül elmenni. Az itt élők, folyamatosan azon tevékenykednek, hogy 

valamilyen formában fejlesszék közösségüket. 

 

 

Putyin elismerte a donbászi “népköztársaságok” függetlenségét 
2022. február 21. – Kiszo.net 

Vlagyimir Putyin orosz államfő bejelentette a kelet-ukrajnai “népköztársaságok” Moszkva 

általi elismerését. Jelezte, a Donecki és a Luhanszki “népköztársaságokkal” haladéktalanul 

partneri együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási megállapodást írnak alá. Kijevet 

felszólította a donbászi harcok befejezésére. 

 

Rezeda-farsang Beregszászban 
2022. február 21. – Karpat.in.ua  

A Beregszászi Rezeda Folkműhely diákjai farsang alkalmával a különböző népek és 

nemzetiségek hagyományaival és kultúrájával ismerkedtek. A folkműhely oktatói – idén 

rendhagyó módon – a magyar népszokások mellett a világ népeinek viseletét és táncait is 

megismertették a farsangolókkal. 

 

Zelenszkij sürgősen összehívta az RNBO-t Putyin miatt 
2022. február 21. – Kiszo.net 

Volodimir Zelenszkij elnök sürgősen összehívta az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi 

Tanács (RNBO) ülését a moszkvai fejlemények miatt – közölte az UNIAN hírügynökség. Az 

ukrán elnök előzőleg telefonmegbeszelést folytatott német és francia kollégájával. 

Kiszivárgott hírek szerint akár háborús helyzetet is kihirdethetnek Kelet-Ukrajnában, 

amennyiben Vlagyimir Putyin ma aláírja a donbászi szakadár “népköztársaságok” 

elismeréséről szóló határozatot. 
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https://kiszo.net/2022/02/21/putyin-elismerte-a-donbaszi-nepkoztarsasagok-fuggetlenseget/
https://life.karpat.in.ua/?p=90872&lang=hu
https://kiszo.net/2022/02/21/zelenszkij-surgosen-osszehivta-az-rnbo-t-putyin-miatt/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 21. – Kossuth Rádió 

Ma van az anyanyelv nemzetközi napja. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és 

Kulturális Szervezete, az UNESCO közgyűlése döntött úgy, hogy 1999-től február 21-e az 

anyanyelv nemzetközi napja.   A Földön több mint hatezer nyelvet beszélnek, ezeknek 

körülbelül a fele veszélyben van. A veszélyeztetett nyelvek közül havonta két, őshonos lakosok 

által beszélt nyelv hal ki. A magyar, mint kisebbségi  anyanyelv fogalma  az  első  világháborút  

lezáró  békediktátum következtében  alakult  ki,  amikor  több   millió  magyar  anyanyelvű 

lakos  került  az  új  államhatárokon  túlra, s  vált  „határon  túli  magyarrá”.  Azóta  több mint 

100 év telt el, és ez nem múlt el nyomtalanul a nyelv esetében sem. Kialakultak például a 

területi nyelvváltozatok, fokozatosan kétnyelvűvé váltak, főleg szórványban. 

 

Előadással és fotópályázattal méltatták ma Beregszászon az Anyanyelv nemzetközi napját a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Hodinka Antal Nyelvészeti 

Kutatóközpont szervezésében. Minden alkalmat megragadnak arra, hogy felhívják a figyelmet 

az anyanyelv védelmének a fontosságára, vélik a szervezők. Ukrajnában 2019-ben elfogadott 

nyelvtörvény óta ma már a szolgáltatói szférában és a sajtóban is kötelező az ukrán 

használata. 

 

A partiumi iskolák magyar tagozatain nagy hangsúlyt fektetnek az anyanyelv helyes 

használatára, felhívják a gyermekek figyelmét annak identitás megőrző és erősítő szerepére. 

Az elemi osztályba járó kisdiákok jóval fogékonyabbak ezen a téren is, így már egymást, sőt, 

szüleiket is kijavítják, ha ők rosszul fejezik ki magukat. Az összeállítás a nagyváradi 11. számú 

általános iskola magyar tagozatán készült.    

 

Cselekvési akciótervet készít a szlovák kormány a Csallóköz megmentésére, illetve a 

vízkészletek megóvására. Erről tanácskozott pénteken 185 szakértő egy konferencián. Az 

elmúlt hetekben több alkalommal foglalkoztunk a csallóközi települések csatornázási 

problémájával. Szóltunk arról, hogy leállította a környezetvédelmi minisztérium a 

csatornahálózat építésére felhasználható támogatást, holott a térségben a falvak harmadában 

van csak csatornahálózat, pedig a terület védettsége miatt a derítők használata 

megengedhetetlen lenne. De van helyette konferencia, halljuk Haják Szabó Mária 

jegyzetében. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-02-21_18-01-00&enddate=2022-02-21_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-02-21_18-01-00&enddate=2022-02-21_18-40-00&ch=mr1
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Egyre nagyobb az orvoshiány a Délvidéken. Magyarkanizsán és a hozzá tartozó településeken 

a tíz egészségházban mindössze hat általános orvos dolgozik, holott még 15-re lenne 

szükségük, de nincsenek jelentkezők. A fiatal szakemberek inkább a nagyvárosokat választják 

vagy külföldre mennek. Gyólay Karolinát, a Magyarkanizsai Egészségház igazgatóját 

kérdeztük. 

 

Átalakítják és felújítják az egyetlen délvidéki magyar napilap, a Magyar Szó újvidéki 

székházát. Miután a nyomdát kiköltöztetik az egykori Fórum-ház épületéből, a helyén új 

intézmények, köztük óvoda jön létre. Részletekkel Erdődi Edvina, a Magyar Szó Lapkiadó Kft 

igazgató-helyettese szolgált. 

 

Műemlékek felújítását támogatják a Maros megyei RMDSZ-es önkormányzatok, az általuk 

létrehozott Szolidaritási Alapból. Az egyedi kezdeményezés 4 éve indult, hogy közösségi 

összefogással mentsék meg az épített örökséget – mondja Kovács Mihály Levente, Maros 

megye Tanácsának alelnöke.  

 

A szalonnát először fel kell tűzni a nyársra, s csak az után bevagdalni, s persze, az sem 

mindegy, hogy a nyárs melyik végére kerül a szalonna... de minden kiderül hamarosan. 

Kisbácsi falatozás címmel amolyan farsangpótló szalonnasütést szerveztek a Kolozsvárral 

összenőtt faluban. Szalonnát, kenyeret, forralt bort, és még a szakszerűen faragott nyársat is a 

szervezők, a helyi RMDSZ és a Pro Kisbács Egyesület tagjai adták. A parázs fölött forgatás, a 

hagymás kenyérre csepegtetés már a résztvevők dolga volt, de ezt senki nem bánta. Szilágyi 

Szabolcs egyik kezében riportermagnó, a másikban nyárs volt. 

 

 

 


