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Nyomtatott és online sajtó 
         

   

Szijjártó Péter: Magyarország és Szerbia is közvetlenül és súlyosan érzi a háború 

és a migráció hatásait 
2023. január 10. – MTI, Magyar Nemzet, HírTV, ORIGO, Index.hu, Vajma.info, PannonRTV, 

Magyarszo.rs, ma7.sk, felvidek.ma  

- Magyarország és Szerbia egyszerre érzi közvetlenül és súlyosan a saját bőrén az ukrajnai 

háború és az illegális bevándorlás hatásait, ezért mindkét fél a fegyveres konfliktus mielőbbi 

lezárásában érdekelt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután szerb 

kollégáját fogadta kedden. Ivica Dacic Orbán Viktorral is tárgyalt. Orbán Viktor miniszterelnök 

kedden a Karmelita kolostorban fogadta Ivica Dacic szerb külügyminisztert, a belgrádi 

kormány miniszterelnök-helyettesét, aki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

meghívására tartózkodik Magyarországon - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A külügyminisztérium közleménye 

szerint Szijjártó Péter az Ivica Daciccsal közösen tartott budapesti sajtótájékoztatóján 

Magyarország és Szerbia sorsközösségét hangsúlyozta, rámutatva, hogy ezen két fontos 

biztonsági kihívás kevés más országot sújt egyszerre hasonló mértékben Európában. A 

szomszédság és a földrajzi közelség miatt a háború biztonsági hatásai, illetve a szankciók 

gazdasági és energiabiztonsági hatásai közvetlenül érintenek mindkettőnket - jelentette ki, 

hozzáfűzve, hogy a nyugat-balkáni útvonalon erősödő migrációs nyomás is közvetlenül érinti a 

két felet. 

 

Orbán Viktor Európa utolsó mohikánja 
2023. január 11. – Pataky István – Magyar Nemzet  

Orbán Viktor maradt Európa utolsó mohikánja, az egyetlen politikus, aki képes nyíltan hangot 

adni véleményének, nem fél a globalista baloldalt csodáló csőcselék meglincselésére. – írja 

véleménycikkében Adrian Onciu, az Opozitia román portál publicistája. A szerző A davosi 

globalistáknak az igazság csak hallucináció lehet című írásában élesen bírálja a fősodrú 

bukaresti médiát, amiért rendszeresen putyinistának, oroszbarátnak nevezik a magyar 

miniszterelnököt, nyilatkozatait pedig pejoratív jelzőkkel idézik. Mint írja, az utóbbi három 

évben futószalagon szállított hazugságáradat eredménye, hogy a meztelen igazság ismertetését 

hallucinációként emlegetik. Onciu szerint Orbán Viktor az utolsó vezető, akire a szabad 

európaiak viszonyítási pontként tekinthetnek. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2022. január 11-i számában olvasható). 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/magyarorszag-es-szerbia-kozvetlenul-erzi-a-haboru-es-a-migracio-hatasait-2561627
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/magyarorszag-es-szerbia-kozvetlenul-erzi-a-haboru-es-a-migracio-hatasait-2561627
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Nem szabadulunk a titkosszolgálatok hálójából 
2023. január 10. – maszol.ro  
A román titkosszolgálatok a többi NATO tagállammal összevetve az átlagosnál nagyobb 

illetékességgel, létszámmal, feladatkörrel rendelkeznek, ellenőrzik a társadalmi-gazdasági 

életet - állítja a Maszolnak nyilatkozó szakértő. A téma aktuális, miután újra bizonyítékként 

használhatják a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) lehallgatásait egyes büntetőperekben. 

Barabás T. János, a budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet kolozsvári származású vezető 

elemzője kifejtette: az egykori Securitate első számú és legnépesebb osztálya az irredentizmus 

elleni csoport volt. „Ma sincs másképp, a magyar közösséget potenciális veszélynek tartják 

autonómiatörekvései, és budapesti kapcsolatai miatt. Rémképük a magyar-orosz összefogás 

Románia ellen, ami jelzi valóságtól elszakadt gondolkodásukat. Az elmúlt években, az RMDSZ 

kormánykoalíciós tagságával annyit finomodott a román nemzetbiztonsági stratégia, hogy már 

nem a romániai etnikai szeparatizmust tartják nagy veszélynek, hanem - mint fogalmaznak - 

egy szomszédos állam illiberális nacionalista politikáját” – fogalmazott Barabás T. János. 

 

Népszámlálás: nem csalt a számokkal a román állam, csak élt a valósággyártás 

eszköztárával 
2023. január 10. – Krónika 

Elsősorban a tavaly rendezett romániai népszámlálás rendellenességei kerültek szóba a kedden 

este Kolozsváron, társadalomkutatók részvételével tartott kerekasztal-beszélgetésen, 

amelynek a végkicsengése – a Krónikában nemrég közölt Kiss Tamás-interjúhoz hasonlóan – 

az volt, hogy erősen megkérdőjelezhetőek a cenzus hivatalos adatai. A kincses városi Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet (NKI) által, az intézmény új vezetőjének, Novák Csaba Zoltán volt 

RMDSZ-es szenátornak a moderálásával szervezett fórumon Veres Valér szociológus már az 

elején rámutatott: elsősorban az online lekérdezés „bakijának” betudhatóan olyan polgárok 

adatait is feldolgozták, akiknek első körben érvényteleníteni kellett volna a kérdőívét. Számuk 

mintegy másfél millióra rúghat. Kiss Tamás szociológus, az NKI munkatársa a lapunknak adott 

interjúhoz hasonlóan ezúttal is kiemelte, hogy a nemzetiségi és vallási hovatartozás nélkül 

elkönyvelt 2,5 millió román állampolgár közül elenyésző számban vannak, akik nem akartak 

válaszolni identitásukra, közülük másfélmillióan az online kitöltés során egyszerűen véletlenül 

lezárták a kérdőívet, még mielőtt eljutottak volna ezekhez a kategóriákhoz. 

 

„Ez teljesen más válság” – Fatér Gyula OTP-vezérigazgató a román gazdaság, az 

infláció, a kamatok, a lakásárak alakulásáról 
2023. január 10. – Krónika 

Miközben számos ország recesszióba süllyed, Romániában elérhető cél a 2–2,5 százalékos 

gazdasági növekedés, ám az infláció – bár lassú csökkenésnek indul – még kétszámjegyű 

marad az év végéig – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Fatér Gyula, az OTP Bank 

Románia vezérigazgatója. A magyar tőkéjű pénzintézet várakozásai szerint a hiteltörlesztő-

részletek idén is magasak maradnak, csökken a lakásvásárlási kedv, de ez nem vezet a 
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https://maszol.ro/belfold/Nem-szabadulunk-a-titkosszolgalatok-halojabol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nepszamlalas-nem-csalt-a-szamokkal-az-allam-csak-elt-a-valosaggyartas-eszkoztaraval
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nepszamlalas-nem-csalt-a-szamokkal-az-allam-csak-elt-a-valosaggyartas-eszkoztaraval
https://kronikaonline.ro/gazdasag/bez-egy-teljesen-mas-valsagr-n-fater-gyula-otp-vezerigazgato-a-roman-gazdasag-az-inflacio-a-kamatok-a-lakasarak-alakulasarol
https://kronikaonline.ro/gazdasag/bez-egy-teljesen-mas-valsagr-n-fater-gyula-otp-vezerigazgato-a-roman-gazdasag-az-inflacio-a-kamatok-a-lakasarak-alakulasarol
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lakóingatlanok árának látványos csökkenéséhez. – Újabb nehéz évet zártunk számos 

szempontból. Amikor a 2022-es esztendőre szóló előrejelzések készültek, még csak azzal 

kalkuláltunk, hogy meddig lesznek még velünk a koronavírus-világjárvánnyal egyetemben 

begyűrűzött gazdasági nehézségek, meddig emelkedik az infláció, megelőzhető-e a gazdasági 

válság. Ehhez képest február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, és fenekestől felfordult 

minden, amit addig terveztünk. Hogyan tekint Ön vissza az elmúlt évre? – A tavalyi év 

meglehetősen változatos és nem könnyű év volt, sok meglepetéssel. Összességében azt 

gondolom, hogy ezen belül Románia viszonylag jól átvészelte ezt az időszakot, sem a gazdasági 

növekedés, sem pedig az általános gazdasági mutatók területén nincs oka a szégyenkezésre, és 

ez adott egy viszonylag stabil hátteret arra, hogy egyébként a mi bankunk is, és remélhetőleg 

az olvasók többsége is összességében elfogadható évet tudott maga mögött. 

         
Új tagokkal bővült a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség 
2023. január 10. – ma7.sk  

Két község, egy rendezvényhelyszín és egy polgári társulás csatlakozott az év végén a Csallóköz 

Területi Idegenforgalmi Szövetséghez, aminek köszönhetően 20-ra nőtt a tízéves szervezet 

taglétszáma. „Azon is dolgozunk, hogy jó együttműködést alakítsunk ki azokkal, akik 

idegenforgalmi szempontból aktívak a régióban és tevékenységükkel hozzájárulnak az itt élő 

emberek, valamint az ide érkező látogatók élményeinek gyarapításához” – fogalmazott 

Somogyi Gábor a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség újraválasztott elnöke. A 

községek közül Nyékvárkony és Patonyrét csatlakozott a szervezethez. Nyékvárkony gazdag 

kulturális élete mellett a község történelmi öröksége is vonzó lehet a látogatóknak. Patonyrét 

festői természeti környezete és színes élővilága különleges élményeket kínál a régióba 

érkezőknek. 

 

Több fiúgyermek született 2022-ben a komáromi kórházban 
2023. január 10. – felvidek.ma, ma7.sk  

Az AGEL komáromi kórházában tavaly 816 baba született. 2021 után, amikor az újszülött 

lányok voltak túlsúlyban, tavaly „az erősebb nem győzött”, és több fiú született. A kismamák 

külön dicsérik a komáromi kórházat az érzékeny hozzáállásáért, korszerű módszereiért és az 

anyák kívánságának tiszteletben tartásáért. 2022-ben 816 baba született az AGEL komáromi 

kórházában. A fiúk száma 436, a lányok száma 380. Az újszülöttek teljes számából öt esetben 

vittek haza a szülők ikreket. A 2022-es év a koronavírusos anyák számában is enyhülést 

jelentett, ezek az esetek csak szórványosan fordultak elő. „Nagyon örülünk az ország más, 

esetenként távolabbi helyeiről érkező édesanyák nagy érdeklődésének szülészetünk iránt” – 

mondja MUDr. Mamoun Amr, az AGEL Komáromi Kórház Nőgyógyászati és Szülészeti 

Osztályának vezetője. 
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https://ma7.sk/tajaink/uj-tagokkal-bovult-a-csallokoz-teruleti-idegenforgalmi-szovetseg
https://felvidek.ma/2023/01/tobb-fiugyermek-szuletett-2022-ben-a-komaromi-korhazban/
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Hét új kiállítást tervez 2023-ban az érsekújvári Zmeták Ernő Galéria  
2023. január 10. – felvidek.ma, bumm.sk  

Hét új kiállítást tervez 2023-ban az érsekújvári Zmeták Ernő Galéria, régi grafikákat és kortárs 

alkotásokat is láthatnak az érdeklődők. Az első kiállításon németalföldi és francia művészek 

grafikáit mutatják be Zmeták Ernő és Danica Zmetáková gyűjteményéből, akik a galéria 

létrehozását kezdeményezték 1979-ben. A tárlat február 3-tól március 25-ig lesz látható. Az év 

első felében bemutatkozik az érsekújvári galériában Vladimír Kordoš, majd Žofia Dubová. 

Júliusban és szeptemberben Juhász R. József, majd Bohdan Hostiňák és Szotyory László 

alkotásait tekintheti meg a közönség. „2023 végén, és 2024 elején a Szentkép, illetve a Projekt 

1 kiállításon mutatkozik be Szőke Erika” – tájékoztatott a galéria. 

 
Dr. Pásztor Bálint a VMSZ kitűzött céljairól 
2023. január 10. – PannonRTV 

Az épített örökség védelme és megőrzése, Palics fejlesztése, valamint a helyi közösségek 

fejlesztéseinek megvalósítása is kitűzött célja volt a Vajdasági Magyar Szövetségnek 2022-ben 

Szabadkát illetően. Ezt mondta dr. Pásztor Bálint, a VMSZ alelnöke, Szabadka Város 

Képviselő-testületének elnöke Szubjektív című műsorunkban. A köztársasági költségvetésben 

biztosítani tudták a pénzt az Y-ág autópályásításához szükséges tervdokumentációra, valamint 

a horgosi határátkelőhely bővítésére is - emelte ki dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, rendelkezésre 

állnak az anyagi források a Szabadkai Népszínház, valamint a Palicsi Aquapark munkálatainak 

folytatásához is. A vasútfejlesztéssel kapcsolatban elhangzott, tartható a 2025-ös határidő a 

Belgrád-Budapest vasútvonal befejezését illetően. A Szerbiában uralkodó migránshelyzet 

mérséklődött - emelt ki a VMSZ alelnöke. Szerinte két olyan tényező van, amely még 

könnyíthet a helyzeten a vajdasági magyarság szempontjából. 

 

Hidakat építenek Újvidéken 
2023. január 10. – Magyarszo.rs 

Három híd épül Újvidéken, a projektet ma mutatták be a tartományi székvárosban. Az 

eseményen Goran Vesić építési, közlekedési és infrastruktúrával megbízott miniszter is jelen 

volt. A beruházás értéke 360 millió eurót tesz ki – írja a Vajdasági RTV. Igor Mirović 

tartományi kormányfő ez alkalommal hangsúlyozta, a polgároknak támogatniuk kell a három 

híd kiépítésének projektjét. – Nem hiszem, hogy ebben a pillanatban létezne olyan európai 

város, ahol három hidat építenének – fogalmazott a tartományi kormányfő. Az Európa sugárút 

meghosszabbításával, a várost Kamenicával összekötő híd, a Pétervárad és Kabol közti híddal 

együtt a Fruška gora-i közúti folyosó részét fogja képezni. A harmadik a gyalogos-kerékpáros 

híd lesz, amit az egykori Ferenc József vasúti híd pilléreire építenek. 
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https://felvidek.ma/2023/01/het-uj-kiallitast-tervez-2023-ban-az-ersekujvari-zmetak-erno-galeria/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/dr-pasztor-balint-vmsz-kituzott-celjairol
https://www.magyarszo.rs/hu/5129/vajdasag_ujvidek/278853/Hidakat-%C3%A9p%C3%ADtenek-%C3%9Ajvid%C3%A9ken-%C3%BAjvid%C3%A9k-h%C3%ADd%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s.htm
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Ismét benépesül a baraparti iskola 
2023. január 10. – Magyarszo.rs 

Többévnyi huzavona és nagyszabású felújítási munkálatok után január derekán, a második 

félévtől ismét visszatérnek a diákok az elsőtől a nyolcadik osztályig az adai Cseh Károly 

Általános Iskola II. számú iskolaépületébe, vagyis a baraparti iskolába. Maksó Éva 

iskolaigazgató elmondta, hogy végre visszatérhetnek a diákok a baraparti iskolába, ami 

nagyban megkönnyíti a gyerekek, a szülők és a pedagógusok mindennapjait. Az 

iskolaigazgatótól megtudtuk, hogy a szennyvízcsatorna meghibásodása miatt néhány éve 

kénytelenek voltak lezárni a baraparti iskolát, ahol a kiáramló szennyvíz kimosta a földet az 

épület alatt, súlyosan károsítva azt. Az elmúlt időszakban tartományi, önkormányzati, helyi 

közösségi forrásból és önerőből felszámolták a problémát és felújították a vizesblokkokat, 

kicserélték az emeleti szárnyban a folyosó és az egyik tanterem padlózatát, újrameszelték az 

épület belsejét, valamint megújították minden osztályban a padlózatot. 

 

Jelentős felújítási munkálatok zajlanak az Adai Műszaki Iskolában 
2023. január 10. – PannonRTV 

A munkálatok előreláthatólag március végén fejeződnek be. Az 1962-ben alapított iskola 

korszerűsítése elengedhetetlen volt már, hiszen több tíz éve nem zajlottak állapotjavító 

rekonstrukciós munkálatok az intézményben. Jelenleg 335 diák három szakterületen végzi 

tanulmányait az iskolában. Az intézményben oktatott szakágak megkövetelik az épület és 

egyben a tantermek modernizálását is. Lévai Balázs jelenleg végzős tanuló CNC technikus 

szakon. „Három évig, ahogyan ez az iskola állt, amióta én ide járok, bizonyos dolgok már 

használhatatlanná váltak. A wc-k is elég elavultak voltak, úgyhogy szerintem mindenképpen 

szükség volt erre és így is nagyon jól van megoldva, hogy mindeközben mi tudunk itt tanulni 

és ide járni, aközben is tud ez folyni és működni. Minden egyes részbe más úton, módon jutunk 

be az iskolába és így közben tud folyni a felújítás is.” 

         
ORFK: több mint tizenkétezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2023. január 11. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5279-en léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 6801-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-t. A beléptetettek 

közül a rendőrség 241 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 

napig érvényes. Az ukrajnai háború elől vonattal 95 ember - köztük 25 gyermek - érkezett 

kedden Budapestre - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). 
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Kanada kész támogatni a Kárpátalja számára fontos projektek megvalósítását 
2023. január 10. – karpat.in.ua  

Munkalátogatást tett Kárpátalján Larisa Galadza-Cronin, Kanada rendkívüli és 

meghatalmazott ukrajnai nagykövete. A hírt Viktor Mikita, a megyei katonai adminisztráció 

vezetője közölte. „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a legmagasabb szintű diplomatákat 

fogadhatjuk. Kiemelendő, hogy a nagykövet ukrán gyökerekkel rendelkezik, és tökéletesen 

beszél ukránul” – mondta el. Kanada a nagyszabású háború első napjaitól kezdve Ukrajna 

mellett állt a szuverenitásunkért és függetlenségünkért folytatott harcban. A rendszeres 

katonai segítségnyújtás és az Oroszországi Föderáció elleni szankciók támogatása minden nap 

segít az ellenség legyőzésében. Őszintén hálásak vagyunk azért, hogy a világ vezetői támogatják 

hazánkat” – tette hozzá. 

 

Háború: gyászol a bátyúi kistérség 
2023. január 10. – karpatalja.ma  

Újabb kárpátaljai katona esett el a fronton Ukrajnát védve. Noszovec Dmitro még január 3-án 

vesztette életét. Haláláról hétfőn adott hírt a bátyúi kistérség. A 34 éves katona Nagybaktán 

született, de bátyúi lakos volt. Harci feladatai teljesítése közben esett az agresszor áldozatául. 

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában! 

 

Ukrenerho: újabb vészleállásokra kell számítanunk 
2023. január 10. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net 

Az Ukrenerho állami áramszolgáltató január 10-i közlése szerint az ország számos régiójában 

már a délelőtti órákban túllépték a meghatározott áramfogyasztási határértéket. Az 

energiarendszer stabil működésének fenntartása érdekében vészleállásokat alkalmaznak. Az 

Ukrenerho az alacsonyabb hőmérséklettel és az erős széllel magyarázta a megnövekedett 

fogyasztást. 

 

Bonyolult orvosi beavatkozásokat hajtanak végre a sebesült katonákon 

Ungváron  
2023. január 10. – karpat.in.ua  

A katonát az ungvári orvosok meggyógyították. A férfi november 14-én súlyos sérüléseket 

szenvedett a lábán, és több ukrajnai kórházat is megjárt. Körülbelül három hete van Ungváron, 

és most boldog,  hogy hamarosan újra járni fog. Tavaly közel kétezer komplex csontműtétet 

végeztek ebben az ungvári kórházban. Természetesen békeidőben a legtöbb sebészeti 

beavatkozás a csípőízületek vagy más csonttörések pótlására irányult. Most a fő figyelem a 

háborús sebesültekre összpontosul. Olyan katonákat hoznak ide, akiknek komplex, szakaszos 

ellátásra van szükségük. 
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https://politic.karpat.in.ua/?p=66945&lang=hu
https://karpatalja.ma/haboru/haboru-gyaszol-a-batyui-kisterseg/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukrenerho-ujabb-veszleallasokra-kell-szamitanunk/
https://life.karpat.in.ua/?p=133046&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=133046&lang=hu
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Célba ért a beregszászi MCC jótékonysági akciója 
2022. január 10. – Kárpátalja  

Átadták a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Beregszászi Központja által szervezett 

decemberi jótékonysági akció alkalmából összegyűlt adományt. Már ötödik éve, hogy a Mathias 

Corvinus Collegium jelen van Kárpátalján, és immár hagyománnyá vált, hogy adventkor az 

MCC Beregszászi Központja jótékonysági vásárt szervez. A diákok azokat az adventi 

koszorúkat, asztali dekorációkat és mézeskalácsokat értékesítették Beregszász főterén, 

amelyeket szüleikkel közösen készítettek. Tavaly decemberben még nagyobb kihívás elé néztek 

a kárpátaljai MCC közösségének tagjai, hisz elég gyakoriak voltak itthon az áramkimaradások, 

sőt néhány településen alig működött az áramszolgáltatás, ami nagyban megnehezítette a 

mézeskalácssütést. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 10. – Kossuth Rádió 

 

A 2017-es oktatási és a 2019-es nyelvtörvény erősen korlátozta az Ukrajnában élő nemzeti 

kisebbségek jogait. A Zelenszkij elnök által aláírt új kisebbségi és média törvény tovább 

csökkenti mindezt. Az utóbbiban az ukrán nyelv kötelező használata az elektronikus 

médiumokban a műsoridő jelenlegi 75 százalékáról 90-re emelkedik. Ez a kisebbségek 

anyanyelvhasználatának jogát gyakorlatilag a magánszférába űzi. Az új kisebbségi törvénnyel 

pedig ismét szembe megy az európai gyakorlattal, önkormányzatiság helyet nagyobb központi 

kontrollt vezet be. A kárpátaljai magyarság most a Velencei Bizottság állásfoglalásában bízik, 

ahogyan Bocskor Andrea kárpátaljai származású Fideszes Európai Parlamenti képviselő is.  

 

Tavaly sikerült bejegyeztetni az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Polgári Párt fúziójával 

létrejött Erdélyi Szövetséget. A szervezet céljairól, a romániai magyar politikai palettán 

betölteni kívánt szerepéről, a tavalyi népszámlálás (előzetes) eredményeinek megítéléséről 

Toró T. Tibor alelnököt kérdeztük. 

 

Tusnádfürdő soha nem lesz medvementes – mondják a szakemberek –, mert egy 

medveátkelőre épült. A Keleti-Kárpátok központi és déli részének legfontosabb folyosója az 

emlősök számára a Tusnád-Sepsibükszád térsége.  Hogy mi a megoldás? Egy ember - medve 
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https://karpataljalap.net/2023/01/10/celba-ert-beregszaszi-mcc-jotekonysagi-akcioja
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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projekt, amely kísérleti programként indult el a világ legnagyobb természetvédelmi 

civilszervezete, a WWF adománygyűjtő kampányából befolyt összegből.  Az ember és a medve 

egyazon helyen történő békés együttélését vizionáló programról Szilágyi Szabolcs 

beszélgetéséből tudunk meg többet.  

 

Évértékelőt tartottak a Szigligeti Színházban, amely szerint eredményesen zárta a 2022-es 

esztendőt az intézmény. Bár a járványügyi korlátozások miatt nehézkesen indult az évad, az 

intézmény által szervezett népszerűsítő kampány sikeresnek bizonyult. Erről kérdeztük a 

színház irodalmi titkárát. 

 

A muzslyai plébánián a szalézi szerzetesek már hosszú évek óta szerveznek oratóriumokat, 

amelyekben az animátorok végzik a munka nagy részét, különféle szórakoztató programokat 

szervezve a gyerekeknek. Ehhez persze fontos, hogy az animátorok jól képzettek legyenek. Egy 

ilyen program zajlott az Emmausz Fiúkollégiumban, ahol a fiatalok ismerkedtek az animátorok 

feladataival A képzésről Kalapis Sztoján plébánost kérdeztük. 

 

“Azt vallom – és próbálom is tartani magam hozzá –, hogy igyekezni kell tökéletes munkát 

végezni…. Mérgelődöm, ha az újságíró semmit sem ad a tekintélyére, mert akkor az újságéra 

sem ad” – mondta egy beszélgetés alkalmával  Fodor István újságíró, aki 46 éve hűségesen 

szolgálja az egyetlen délvidéki magyar nyelvű napilap, a Magyar Szó olvasóit, tehát a vajdasági 

magyar közösséget. A Magyar Arany Érdemkereszttel, az Aranytoll életmű-díjjal, valamint 

Zenta város Pro Urbe életmű-díjával is kitüntetett publicista a Nagyok ma esti adásának lesz a 

vendége.  

 


