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Nyomtatott és online sajtó 
 

            

Novák Katalin: válságálló nemzet a magyar 
2023. január 11. – MTI, HírTV, PestiSrácok, hirado.hu, Magyar Nemzet, ma7.sk 

A magyaroknak jó a válságálló képességük - jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök 

szerda este Budapesten, Magyarországon szolgálatot teljesítő külföldi nagyköveteket fogadva. 

Novák Katalin - aki férjével, Veres Istvánnal fogadta a diplomatákat - angol nyelvű beszédében 

azt mondta: a tavalyi az egyik legnehezebb év volt az elmúlt időszakban, a sok probléma 

ellenére azonban a helyzet mégsem annyira rossz, a magyaroknak ugyanis megvannak az 

adottságaik ahhoz, hogy legyőzzék a kihívásokat. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy a 

koronavírus-járványon remélhetőleg már túl vagyunk, gazdasági és társadalmi 

következményeivel azonban még szembe kell nézni. Kitört az ukrajnai háború - folytatta a 

gondok ismertetését. Sok európai országnak problémája volt az energiaellátással. 

Magyarország déli határain növekszik a migrációs nyomás. A társadalomban bizonytalanság 

tapasztalható, egyes szektorokban nem versenyképesek a fizetések, valamint Brüsszellel is soha 

nem szűnő küzdelmet kell vívni - sorolta. Másfelől azonban a magyaroknak erős a gazdaságuk, 

stabil a politikájuk, továbbá jó a válságálló képességük - hangoztatta Novák Katalin. 

Hozzátette: Magyarországra stratégiai gondolkodás jellemző, az itt élő emberek pedig 

keményen dolgoznak és családot akarnak. Büszkék rá, hogy egyszerre magyarok és európaiak, 

szülőföldjükön kívánnak boldogulni, de egyúttal a világ felfedezésére is vágynak. 

 

Szijjártó Péter: a kommunikációt fenn kell tartani, különben nincs remény a 

békére 
2023. január 11. – MTI, Hirado.hu, MagyarHírlap, ORIGO, Pestsracok.hu, Demokrata 

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett Szjarhej Alejnyikkal, 

Fehéroroszország új külügyminiszterével, és a két politikus egyetértett, hogy a kommunikációs 

csatornákat fenn kell tartani, mert ezek elzárása a béke reményének feladását jelentené. 

Szijjártó Péter azt írta szerdán a Facebookon, hogy novemberben sokként érte őket korábbi 

kollégájuk, Vlagyimir Makej halála. "Az új kollégát is jól ismerem, mert miniszterhelyettesként 

dolgozott az elmúlt időszakban" - fogalmazott Szjarhej Alejnyikról. "Most elmondtam neki, 

hogy az Ukrajnában zajló háború nagyon sok kárt és gondot okoz nekünk mint szomszédos 

országnak, gazdasági, energiabiztonsági és biztonsági tekintetben egyaránt" - emelte ki a 

tárcavezető. Ezért Magyarország a mielőbbi békében érdekelt, a nemzeti érdekeinkkel pedig 

ellentétes minden olyan döntés és intézkedés, amely a háború meghosszabbításának vagy 

eszkalációjának kockázatát hordozza magában - hangsúlyozta. Közölte azt is, hogy a szankciók 

által nem érintett gazdasági területeken folytatják az együttműködést, főként a 

gyógyszeriparban, az egészségügyi eszközök és a mezőgazdaság területén. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/11/novak-katalin-a-magyarok-jo-valsagallok
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2023/01/11/szijjarto-peter-a-kommunikaciot-fenn-kell-tartani-kulonben-nincs-remeny-a-bekere
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2023/01/11/szijjarto-peter-a-kommunikaciot-fenn-kell-tartani-kulonben-nincs-remeny-a-bekere
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Kelemen Hunor: valaki be fogja tölteni az üres helyeket  
2023. január 11. – szekelyhon.ro 

Nem ért egyet Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elődjének, Markó Bélának a véleményével, 

mely szerint a kettős állampolgárság megkönnyítette az erdélyi magyarok elvándorlását. A 

romániai magyarság lélekszámának a csökkenését tekintve a szövetség elnöke nem hiszi azt 

sem, hogy az RMDSZ stratégiai hibát vétett volna az elmúlt tíz évben. De akadhat szerinte egy-

két dolog, amit fontos lehetett volna megtenni, vagy korábban elkezdeni. A jövőt illetően 

Kelemen Hunor a családpolitikákat, illetve a korfa összetételének a javítását tartja a 

legfontosabbnak. 

          
Messze még a nemzethalál Erdélyben 
2023. január 12. – Veczán Zoltán – Mandiner  

Elég valószínűtlen, hogy csupán egymillió magyar él Romániában: sokakról nem derült ki a 

népszámlálás során, milyen nemzetiséghez tartoznak. A számok kapcsán azonban van miről 

beszélni és vitázni. Közzétette a minap a népszámlálás előzetes adatait a román Országos 

Statisztikai Intézet, eszerint 19,053 millió ember él az országban, a magukat magyar 

nemzetiségűnek vallók száma pedig 2151 fővel haladta meg az 1 milliót. Ez drámai 

csökkenésnek tűnik: tizenegy évvel ezelőtt még 1 227 623-an vallották magukat magyarnak, ez 

a szám most mintegy 20 százalékkal csökkent, majdnem minden ötödik magyar eltűnt a 

térképről.  

(A cikk teljes terjedelmében a Mandiner 2023. január 12-i számában olvasható). 

 

Művészettörténész a sepsiszentgyörgyi Petőfi-szobor ügyéről: „azt sem a 

lakosság dönti el, milyen legyen egy épület” 
2023. január 11. – Krónika 

Indulatokat, felháborodást váltott és vált ki, napok óta kommenthadjáratokat, sőt gyűlölködő 

hangnemben folytatott diskurzusokat indított el a közösségi oldalon a Sepsiszentgyörgyön 

felállítandó Petőfi-szobor ügye, amelyről Vécsi Nagy Zoltán művészettörténészt, az Erdélyi 

Művészeti Központ (EMŰK) korábbi vezetőjét kérdezték. Miután az alkotás kiválasztására 

felkért szakmai zsűri Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművész tervét fogadta el, az 

önkormányzat lakossági nyomásra új pályázatot ír ki a köztéri alkotásra. Petőfi köztéri szobrát 

július végén avatná fel a Kovászna megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a 

helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi-emlékév záróeseményeként. A 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat által korábban kiírt pályázatra hat pályamű érkezett, a 

szakmai zsűri Gergely Zoltán tervét ítélte a legjobbnak, aki hétköznapi emberként ábrázolta az 

ifjú költőt. A nyertes pályaművet azonban számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi 
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https://szekelyhon.ro/vilag/kelemen-hunor-valaki-be-fogja-tolteni-az-ures-helyeket
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/muveszettortenesz-a-petofi-szobor-ugyerol-bazt-sem-a-lakossag-donti-el-milyen-legyen-egy-epuletr
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/muveszettortenesz-a-petofi-szobor-ugyerol-bazt-sem-a-lakossag-donti-el-milyen-legyen-egy-epuletr
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oldalakon, sokan azt rótták fel, hogy nem elég harcos és magasztos, fennkölt a figura, ezért az 

önkormányzat decemberben bejelentette: új pályázatot ír ki. 

 

Tudásra éhes középiskolás diákok jelentkezését várja az MCC több erdélyi 

városban  
2023. január 11. – Krónika, maszol.ro 

Diákok jelentkezését várják a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programjába 

Erdély több településén. A szervezet továbbra is ingyenes, iskola mellett végezhető 

képzésekkel, szakmai hétvégékkel, kirándulásokkal és összetartó csapattal várja a tanulni 

vágyó diákokat, a programba január 31-ig lehet jelentkezni. A Középiskolás Program ingyenes 

online társadalomtudományi képzést kínál olyan motivált fiatalok számára, akik érdeklődnek 

a 20. és a 21. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, közéleti eseményei iránt, emellett 

angol- és románnyelv-oktatást biztosít az érdeklődőknek. A képzések témái között 

megtalálható a modern kori történelem, a nemzetközi kapcsolatok, a közgazdaságtan, a 

pszichológia, a jog, az irodalom, valamint a magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő 

kurzusok is – közölte a tehetséggondozó intézmény. 

 

„Már a számok sem a régiek” – a népszámlálás előzetes eredményeit 

boncolgatták a szakemberek Kolozsváron 
2023. január 11. – maszol.ro 

A 2022-es népszámlálás előzetes eredményeiről, illetve jelenleg ismert adatok értelmezéséről 

és kontextusba helyezéséről szervezett kerekasztal-beszélgetést kedden a kolozsvári Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet. Kiderült: „már a számok sem a régiek”, illetve hogy a romániai 

magyarságnak a többséghez képet nagyobb mértékű fogyására viszonylag kis hatással volt a 

kettős állampolgárság intézményén keresztül a magyarországi kormány által nyújtott számos 

vonzó, az áttelepülésre ösztönző kedvezmény. Elhangzott, az utóbbi tíz esztendőben 24 ezerrel 

nőtt az anyaországba áttelepültek száma, jelenleg pedig mintegy 280 ezer romániai magyar él 

életvitelszerűen Magyarországon. 

 

Hivatalosították Pusztakamarás címerét 
2023. január 11. – maszol.ro 

Az RMDSZ javaslatára döntött mai ülésén a kormány: a Kolozs megyei Pusztakamarás címere 

hivatalos – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. Pusztakamarás címerén vörös 

mezőben egy ezüst könyv és egy toll látható, ez a pusztakamarási születésű Sütő Andrásra utal. 

A címer felső felében három búzakalász koszorú jelképezi a község gazdáit, alatta vörös 

cseresznyék emlékeztetnek a kamarási cseresznyevásárra, amelyet június 24-én szervez meg 

minden évben a közösség. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tudasra-ehes-kozepiskolas-diakok-jelentkezeset-varja-az-mcc-tobb-erdelyi-varosban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tudasra-ehes-kozepiskolas-diakok-jelentkezeset-varja-az-mcc-tobb-erdelyi-varosban
https://maszol.ro/belfold/Mar-a-szamok-sem-a-regiek-a-nepszamlalas-elozetes-eredmenyeit-boncolgattak-a-szakemberek-Kolozsvaron
https://maszol.ro/belfold/Mar-a-szamok-sem-a-regiek-a-nepszamlalas-elozetes-eredmenyeit-boncolgattak-a-szakemberek-Kolozsvaron
https://maszol.ro/belfold/Hivatalositottak-Pusztakamaras-cimeret
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Biztató: javult az erdélyi magyarság iskolázottsági szintje 
2023. január 11. – maszol.ro 

Az elmúlt tíz évben az erdélyi magyarság körében nagyobb arányban növekedett az egyetemet 

végzettek aránya, mint az ország össznépessége esetében. Ezzel valamennyit sikerült behozni 

a lemaradásból, derül ki a 2022-es népszámlálás eddig nyilvánosságra hozott adataiból. Veres 

Valér kolozsvári szociológus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem oktatója a Maszol 

érdeklődésére elmondta, az 1992-es népszámláláskor tűnt fel először hangsúlyosan, hogy az 

össznépesség körében nagyobb arányban vannak egyetemet végzettek, mint az erdélyi 

magyarság tagjai között. Ugyanakkor 2002 és 2011 között mind a két esetben 

megkétszereződött az felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, az össznépesség esetében 

14,1 százalékra, a magyarság körében pedig 10 százalékra emelkedett. Ebből lett mostanra 16-

, illetve 13,2 százalék, vagyis a magyarok esetében nagyobb a növekedés. „Nyilván a 

lemaradásból így is keveset tudtunk behozni, hiszen ez csak akkor történhetne meg 

látványosan, ha a jelenlegi diákok körében aránytalanul többen lennének a magyar 

egyetemisták” – taglalta a szociológus-demográfus. 

 

Szobrot állítottak Ligeti Antal festőművésznek Nagykárolyban 
2023. január 11. – maszol.ro 

Civil kezdeményezésre születésének 200. évfordulóján szobrot állítottak kedden a tájképfestő 

szülővárosában, Nagykárolyban. A helyi, híres-neves Károlyi-kastély parkjának egyik 

bejáratánál tartott ünnepi rendezvényen leplezték le kedd délután Nagykároly szülöttének, 

Ligeti Antal festőművésznek a mellszobrát. A szoborállítás egy helyi vállalkozó, Mold Marius 

ötlete volt, az ő felkérésére Deák Árpád nagyváradi szobrászművész munkájának nyomán 

született meg a köztéri szobor. Nem ez az első eset, hogy a vállalkozó szoborállítást finanszíroz: 

az ő nevéhez fűződik a városközpontban található Szent Flórián szobor (mint a város 

védőszentje), illetve az Ady Endrét és Ottilia Marchișt ábrázoló szoborcsoport létrehozása is. 

 

Korszerűsítik a maroshévízi kórházat, iskolákat újítanak fel Mezőpaniton és 

Baróton  
2023. január 11. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

101 új beruházás kapott zöld utat, 68 településen finanszíroz befektetéseket a helyreállítási 

alapból a fejlesztési minisztérium – közölte szerdán az RMDSZ sajtóosztálya. „Az odaítélt 

támogatásból többek között a maroshévízi korházat korszerűsítik, Mezőpaniton és Baróton 

pedig iskolákat újítanak fel. Továbbá több erdélyi településen tesznek tömbházakat 

energiatakarékossá” – jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es miniszter az RMDSZ tájékoztatása 

szerint. A szaktárcavezető elmondta: a beruházások összértéke 696 millió lej, és a pénzt 

épületfelújításra, illetve a települések infrastruktúrájának fejlesztésére költhetik az 

önkormányzatok.  
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https://maszol.ro/belfold/Biztato-javult-az-erdelyi-magyarsag-iskolazottsagi-szintje
https://maszol.ro/belfold/Szobrot-allitottak-Ligeti-Antal-festomuvesznek-Nagykarolyban
https://szekelyhon.ro/aktualis/korszerusitik-a-maroshevizi-korhazat-iskolakat-ujitanak-fel-mezopaniton-es-baroton
https://szekelyhon.ro/aktualis/korszerusitik-a-maroshevizi-korhazat-iskolakat-ujitanak-fel-mezopaniton-es-baroton
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Kolozsvárt és Marosvásárhelyen is megemlékeznek a doni áldozatokról 
2023. január 11. – Krónika, szekelyhon.ro 

Kolozsvárt és Marosvásárhelyen is megemlékezést szervez az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület (EMKE) a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményének számító Don-

kanyari offenzíva 80. évfordulóján. Január 12-én, csütörtökön az EMKE Maros megyei 

szervezete és a marosvásárhelyi 23. Hagyományőrző Csoport megemlékezése 17 órakor 

kezdődik a vásárhelyi római katolikus temetőben, ahol ökumenikus megemlékezést, 

koszorúzást és gyertyagyújtást tartanak a Don-kanyari áldozatok emlékművénél. 18 órakor a 

Studium Hub konferenciatermében (Bolyai u. 15 sz.) vetítéssel, helyszíni II. világháborús 

hadtörténeti kiállítással, zenei előadással és könyvbemutatóval egybekötött történelmi 

megemlékezésre kerül sor.  

 

Konzultációs folyamat indul Bukarest és Kijev között az ukrajnai kisebbségi 

törvényről 
2023. január 11. – Krónika, maszol.ro 

Átfogó” konzultációs folyamat indul Bukarest és Kijev között az ukrajnai kisebbségi törvényről 

– ebben állapodott meg szerdán telefonon folytatott megbeszélésén Bogdan Aurescu 

külügyminiszter az ukrán hivatali kollégájával, Dmitro Kulebával. A beszélgetésükről 

beszámoló bukaresti külügyminisztériumi közlemény emlékeztetett: a két államfő, Klaus 

Iohannis és Volodimir Zelenszkij január 4-én megegyezett abban, hogy a bukaresti és kijevi 

diplomácia vezetői tárgyalni fognak az ukrajnai kisebbségi törvénnyel kapcsolatos román 

kifogásokról. Szerdán Aurescu és Kuleba megállapodott abban, hogy a felek „átfogó” 

konzultációs folyamatot indítanak ezekről kérdésekről. Ennek keretében a szakértői szintű 

megbeszélések mellett a közeljövőben a két miniszter személyes találkozót is tervez. A felek 

abban is megegyeztek, hogy állandó közvetlen kapcsolatban maradnak a folyamat koordinálása 

érdekében – idézi a bukaresti külügy közleményét az Agerpres.  

 

Temesváron rendezik az erdélyi magyar színházak szemléjét, a MAFESZT-et 
2023. január 11. – Krónika 

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház lesz a házigazdája a negyedik alkalommal 

szervezendő MAFESZT színházi seregszemlének, amelyet január 19. és 26. között tartanak – 

közölte Facebook-oldalán a társulat. Az erdélyi magyar színházak 2017-ben létrejött 

érdekvédelmi szervezete, a Magyar Színházi Szövetség (MASZÍN) által szervezett fesztivált a 

szakmai tapasztalatcsere és barátság jegyében tartják. Az eseménysorozaton a házigazdákon 

kívül az udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Csíki Játékszín, a nagyváradi Szigligeti Színház, 

a szatmárnémeti Harag György Társulat vesz részt.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kolozsvart-es-marosvasarhelyen-is-megemlekeznek-a-doni-aldozatokrol
https://kronikaonline.ro/belfold/konzultacios-folyamat-indul-bukarest-es-kijev-kozott-az-ukrajnai-kisebbsegi-torvenyrol
https://kronikaonline.ro/belfold/konzultacios-folyamat-indul-bukarest-es-kijev-kozott-az-ukrajnai-kisebbsegi-torvenyrol
https://kronikaonline.ro/kultura/temesvaron-tartjak-az-erdelyi-magyar-szinhazak-szemlejet-a-mafeszt-et
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Ígéretes fejlesztések elé néz Nagyenyed, illetve két közeli magyar település 
2023. január 11. – maszol.ro 

Mivel már megszületett az eredményhirdetés szinte valamennyi tavalyi pályázati kiírásra, 

körülnéztünk, hogyan éltek a lehetőségekkel a Nagyenyed környéki önkormányzatok, milyen 

nagyobb beruházásokra, fejlesztésekre számíthatnak 2023-ban az itteni magyar közösségek. 

Úgy tűnik, Székelykocsárd folytatja az utóbbi évek felfele ívelését, Torockó végre rálépett a 

pályázatírás útjára és szép összegeket nyert, míg a legnagyobb magyar falu, Magyarlapád 

önkormányzata továbbra is csak dermedt, várakozó állapotban tengeti mindennapjait. Az 

elmúlt időszak finanszírozási dömpingje olyan támogatási lehetőségeket nyújtott gyakorlatilag 

bármelyik önkormányzat számára Romániában, amelyekkel olyan lényeges problémákat 

orvosolhatnak, amelyekre régóta nem volt esélyük. E pályázati lehetőségek ugyanakkor ismét 

bebizonyították: igazából a polgármestereken múlik, fejlődik-e a vissza nem térítendő 

forrásokból az adott település vagy sem. A községek területét és lakosságának létszámát 

figyelembe véve, az elemzésből kiderült az is, hogy épp a legkisebb település, Székelykocsárd 

nyert a legtöbbet, míg Magyarlapád a sor végén kullog. 

          
Felső-Ipoly mente prózai népköltészete 
2023. január 11. – ma7.sk  

Varga Norbert füleki folklórkutató, a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia munkatársa az 

1990-es évek közepétől aktív részese a szlovákiai magyar folklórmozgalomnak, s csaknem 

ugyanennyi ideje foglalkozik a szlovákiai magyar néprajzi tájak prózai népköltészetének 

gyűjtésével és kutatásával. Néprajzi munkássága eddigi eredményei öt kötetben és öt DVD 

kiadványon kerültek összefoglalásra. Az elmúlt két és fél évtized során 368 magyarlakta 

településen végzett terepkutatást, többek között a Felső-Ipoly mente falvaiban is. A 2002 és 

2010 között gyűjtött folklóranyag sokáig a fiókban hevert, a lejegyzésre váró népmondák, 

mesék és egyéb népi elbeszélések magnókazettákon álltak, mígnem egy sikeres ösztöndíj 

pályázatnak köszönhetően 2022-ben feldolgozásra kerültek. Történelmi eseményeket, 

személyeket megidéző elbeszélések Mátyás királyról, a török időkről, falvak, kápolnák 

alapításáról, fogadott ünnepek eredetéről, betyárokról, kincsekről. Legendák Krisztus és Szent 

Péter földi vándorlásáról, történetek az emberi képzelet alkotta megannyi hiedelemlényről, 

alagutak, keresztek, gyógyító vizű források mondái. 

 

Mi lesz a kisebbségek jogállását szabályozó törvénnyel? 
2023. január 11. – ma7.sk  

Nyílt levélben fordult a Bél Mátyás Intézet elnöke, Ravasz Ábel a Kormányhivatal 

hivatalvezetőjéhez Július Jakabhoz a kisebbségek jogállását szabályozó törvény ügyében. „Ez a 

törvény az ország kisebbségvédelmi rendszerének fontos és hiányzó eleme. Az, hogy jelenleg 

ilyen törvény nem létezik, megnehezíti a kisebbségek érdekképviseletét és a kormány 

politikájának megalkotását is. Ezért nagyon pozitívan értékeltük, amikor 2021-ben a kormány 
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programjának részévé tette annak elfogadását” – áll Ravasz levelében, aki szerint a kormány 

2022-es törvénykezési terve számolt ennek a törvénynek az elfogadásával, dátumként az év 

májusát, felelősként a kormányhivatalt és a kisebbségi kormánybiztos hivatalát jelölve meg. 

Sajnos, 2022-ben nem sikerült elfogadni a törvényt. Az elérhető információk alapján azonban 

nem került sor a törvénykezési feladat eltörlésére vagy átütemezésére sem. Ezért 

partnerszervezeteikkel közösen decemberben aláírásgyűjtésbe kezdtünk annak érdekében, 

hogy a törvény bekerüljön a kormány 2023-as tervébe, ezzel feloldva a patthelyzetet” – írja a 

Bél Mátyás Intézet elnöke. 

 

Kedden átadták a Zsebibaba Bölcsődét a Duna menti községben. Ezzel Nagykeszi 

vált az egyetlen olyan faluvá Nagymegyer és Komárom között, amely a legkisebb 

gyermekek őrzését és oktatását is ellátja 
2023. január 11. – Új Szó  

Kellemes helyen, a Dunához közeli Sport utcában található a Zsebibaba Bölcsőde. Összesen 12 

gyermeket tudnak majd ellátni itt – a többek között – egy-egy gondozási egységgel, 

csoportszobával, hálóhelyiséggel, ebédlővel és vizesblokkal, az udvaron pedig egy kis 

játszótérrel rendelkező intézményben. Érdekességszámba megy, hogy az eredeti 

ablakmagasságot „csökkentették“ azon célból, hogy a legkisebb gyerekek is ki tudjanak nézni a 

szabadba. A megvalósításhoz vezető út korátsem volt zökkenőmentes. Az önkormányzat még 

2019-ben döntött arról, hogy a Sport utcában található régibb épület alsó szintjén kialakítanak 

egy bölcsődét. Az ünnepélyes átadón Csóka Lajos (Szövetség) polgármester emlékeztetett, első 

körben Nyitra megye önkormányzata elutasította a pályázatukat, majd miután utóbb 

bővítették a rendelkezésre álló keretet, mégis sikerrel jártak. A támogatást az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap folyósította az Integrált Regionális Operatív Programon keresztül. 

A végül mintegy 240 ezer euró összértékű fejlesztés megvalósítását a határidők kitolásával a 

Covid-járvány kitörése sem segítette, ám végül rendben be tudta fejezni a munkát a kivitelező 

Renostavmal kft.  

       
Iskolakorszerűsítésre 255 millió dinár 
2023. január 11. – Magyarszo.rs 

A vajdasági iskolaépületek infrastruktúrájának korszerűsítésére, az oktatás színvonalának 

emelésére, diákutaztatásra mintegy 460 millió dinárt fordítottak tavaly – minderről szó van a 

Szakállas Zsolt tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti 

közösségi titkárral készült interjúban, amelyből az idei tervekkel is megismerkedhetünk. Mi 

jellemezte a 2022-es évet, ha az oktatás területéről beszélünk? Voltak-e újdonságok? –Az 

oktatás területén 70 oktatási intézmény által használt létesítményekben végzett munkálatok 

pénzelésére került sor, a munkakörülmények javítása és az épületek energiahatékonyságának 

növelése érdekében. Az épületeken lecserélték többek között az épületasztalos-ipari 

termékeket, az ajtókat és az ablakokat, felújították és szigetelték a homlokzati falakat, illetve 
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hatékonyabb fűtési rendszert vezettek be. Az oktatási intézmények infrastruktúrájának 

korszerűsítését célzó projektek sikeres megvalósításának egyik rendkívül fontos feltétele az 

építési munkálatok elvégzéséhez megfelelő terv- és műszaki dokumentáció beszerzése. 

 

A magyar kultúra lovagja 
2023. január 11. – Vajma.info 

A bácsfeketehegyiek a helyi művelődési egyesület évzáró műsorán tudták meg a nagyszerű hírt, 

hogy falubelijük, Hajvert Ákos elnyerte a Magyar Kultúra Lovagja címet. Hajvertot Kishegyes 

község önkormányzata javasolta erre az elismerésre mint a Vajdasági Magyar Versmondók 

Egyesülete elnökét. A lovagi címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány ítélte oda, amely már több 

alkalommal is elismerte az egyesület munkáját. Hajvert úgy látja, hogy ez a cím az elmúlt 

évtizedek munkájának elismerésre, és visszajelzés, hogy van értelme annak, amit csinál. – Az 

alapítvány a Kárpát-medencében és a világon a magyar kultúráért tevékenykedő embereknek 

adományozza ezt a címet, akiket érdemesnek talál rá. A jelöltet természetesen fel kell 

terjeszteni erre a címre, jelen esetben Kishegyes község önkormányzata volt a felterjesztő. Ez 

az alapítvány 2020-ban a VMVE-nek Örökség serleget adományozott a határon túli magyar 

kultúra ápolásáért, ezt megelőzően 2010-ben pedig Kazinczy-domborművet a magyar kultúra 

éve kapcsán. 

 

Gyerekek a könyvek birodalmában 
2023. január 11. – Magyarszo.rs 

A József Attila Könyvtár a magyarkanizsai főépületben és a horgosi fiókkönyvtárban téli 

szünidős foglalkozásokat tart. Már hagyománnyá vált ez a tevékenység, de a gyerekek mindig 

változnak, és újabb és újabb generációk, egészen kicsik is bekapcsolódnak a játszva tanulásba. 

Elsődlegesen a könyvtárba szoktatás a cél, hogy a kicsik már idejekorán megszokják a közeget, 

és később is bátran térjenek be a könyvek közé, sőt értő olvasóvá váljanak. Ahogy 

körbetekintünk a polcokon, a legfrissebb kiadványokat, regényeket látjuk Magyarkanizsán és 

Horgoson is, így akár kutatási, akár kikapcsolódási szándékkal tér be valaki a könyvtárakba, 

nem jön ki onnan üres kézzel. A gyerekek szemmel láthatóan imádják a közvetlen hangulatot, 

a könyvek illatát, és hogy különböző játékokkal foglalják le őket. A szülők szintén örülhetnek, 

hisz a téli szünetben sem kell azon gondolkodniuk, hogy ki vigyázzon a csemetéikre, ők a lehető 

legjobb helyen a leghasznosabban töltik el az idejüket. 

 

Sportegyesületeket és sportszövetségeket támogatnak 

2023. január 11. – Magyarszo.rs 

A nagykikindai önkormányzat a napokban tette közzé a sportegyesületekre és 

sportszövetségekre vonatkozó 2023-as évi támogatási pályázatát. A támogatásra azok a 

sportegyesületek és sportszövetségek jelentkezhetnek, amelyek hivatalosan is be vannak 

jegyezve, kizárólag vagy túlnyomórészt nonprofit alapon működnek, felkészülési 

tevékenységeiket a község területén folytatják, versenyszerű tevékenységeiket legalább egy éve 

aktívan végzik, és azok megfelelnek a sportkódexben előírtaknak. Sportolóik tagjai az illetékes 
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nemzetközi szövetségeknek, szerepelnek az illetékes országos fiókszövetségek 

versenyrendszerében, és az egyesületek, illetve a szövetségek rendelkeznek a megfelelő számú 

engedéllyel versenyző sportolóval minden kategóriában.  

 

Felújítják a verbászi evangélikus templom belső terét 
2023. január 11. – PannonRTV 

A templom azon felül, hogy a település szimbóluma, Vajdaság legnagyobb evangélikus 

temploma is egyben. A szerb állam összesen hat templomot jelölt meg kulturális műemlékként, 

az egyik ezek közül a verbászi. A kulturális műemlékként feljegyzett verbászi evangélikus 

templom 1820-ban épült. A város a második világháború előtt erős német közösséggel 

rendelkezett, akik főként evangélikus vallásúak voltak. Az idő nemcsak az egyházközösséget, 

de a templomot is megtépázta. Eva Tepavčević, Verbász: „A verbászi templom a legnagyobb 

evangélikus templom Vajdaságban és a mennyezeti festmény egy különlegesség, ami ritkán 

található. Másrészt azt szeretném, hogy a gyülekezetünk, ami igazán kicsi visszakerüljön 

Verbászra és, hogy sikerüljön itt összejönni újra.” 

        
Karácsony Gergely: Magyarország az ukrán nép barátja 
2023. január 11. – MTI, Mandiner, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, kiszo.net 

Magyarország az ukrán nép barátja - mondta Karácsony Gergely főpolgármester szerdán 

Kijevben a budapesti önkormányzat portáljának tudósítása szerint. Az enbudapestem.hu 

közölte, hogy Vitalij Klicsko ukrán főpolgármester meghívására Ukrajnába látogattak a Szabad 

Városok Szövetségének tagjai: Karácsony Gergely Budapest, Matús Vallo Pozsony, Rafal 

Trzaskowski Varsó és  Zdenek Hrib Prága főpolgármestere. A tervezett program szerint a 

főpolgármesterek magas rangú ukrán tisztviselőkkel, Bucsa város polgármesterével és vezető 

uniós diplomatákkal is találkoznak. A cikk a kijevi látogatás céljának nevezte annak 

áttekintését, hogy a szövetség fővárosai milyen infrastrukturális és humanitárius segítséget 

tudnak nyújtani az orosz háborús agressziótól szenvedő Kijev városának és az ukrán főváros 

polgárainak.  

 

ORFK: mintegy tizenkétezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2023. január 12. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5811-en léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 5971-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 295 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Nekik ezen időtartamon belül fel kell keresniük az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges 

okmányok beszerzéséért - tudatta az ORFK. 
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Újabb magyarországi egészségügyi támogatás Ukrajnának 
2023. január 12. –karpat.in.ua 

Újabb magyarországi egészségügyi támogatás érkezett Ukrajnába. A hírt Magyarország Kijevi 

Nagykövetségének Facebook-oldalán olvashatjuk: „2023. január 10-én Íjgyártó István 

rendkívüli és meghatalmazott kijevi nagykövet átadta Ihor Kuzin ukrán egészségügyi 

miniszter-helyettesnek, országos tisztifőorvosnak a magyar Medimetál Kft. által összeállított 

31 ezer euró értékű orvosi implantátumokat tartalmazó humanitárius segélycsomagot. Az 

implantátumok a háborús cselekmények során megsérült ukrán katonák és civil lakosok 

gyógykezelését szolgálják.” 

 

Módosították a katonai nyilvántartásba vétel eljárását 
2023. január 11. –karpat.in.ua 

A múlt év végén a kormány elfogadta a katonai nyilvántartásba vétel új rendjét. A változások a 

sorkatonai szolgálatra köteleseket, a tartalékosokat és a hadköteleseket érintik. A 1487-es 

számú határozat értelmében szigorították a hadköteles állomány nyilvántartását és 

ellenőrzését, számos folyamatot digitalizáltak, valamint bevezették a hatóságok és a 

munkáltatók közötti adatcserét. 

 

Több mint ezer digitális eszközt kapnak a kárpátaljai pedagógusok 
2023. január 11. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

A hírt Szerhij Skarlet, Ukrajna oktatási minisztere tette közé Telegram oldalán január 9-én. „Az 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma és Ukrajna Digitális Átalakulási 

Minisztériuma Google céggel és az UNESCO-val kötött megállapodások értelmében 50 000 

Chromebook kerül kiosztásra Ukrajna pedagógusai között” ‒áll a bejegyzésben. A digitális 

eszközöket megyék szerint osztják szét 

 

Gasztronómiai iskola nyitását tervezik Kárpátalján 
2023. január 11. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Az intézmény az egyedi népszokások megőrzését, a főzés népszerűsítését és vidékünk 

gasztronómiai hagyományainak utókornak történő átörökítését tűzte ki célul – tájékoztatott 

Jevhen Tiscsuk, a megyei művelődési, nemzetiségi és vallásügyi osztály vezetője. Ljubov 

Kerecman cukrász, vidékünk autentikus gasztronómiájának kutatója megjegyezte, hogy 

folytatni kívánja a kárpátaljai kulináris hagyományok népszerűsítését: „Azt szeretném, ha a 

vásárlók az üzletek polcain felismernék és a sajátjukat választanák, az ukrán termékeket 

részesítenék előnyben, illetve a cukrásztermékeken keresztül megismerkednének a 

történelemmel és szülőföldjük kultúrájával”. 

 

Közel 87 ezren fordultak meg a munkácsi várban 2022-ben 
2023. január 11. – karpatalja.ma 

A tavalyi év során 86 751-en látogattak el a munkácsi várba – közölte a Munkácsi Városi Tanács 

január 11-én. A városi tanács adatai szerint ebből 43 255 felnőtt, 14 288 kedvezményezett (diák  
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nyugdíjas), 18 276 kiskorú. Júniustól 3D-s laboratórium indult a YADRO lab-bal 

együttműködve. A munkácsi vár tavaly február 25-től május 11-ig zárva volt. Májustól 

korlátozott hozzáféréssel, de ismét megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt.  

 
Új elnökkel az élen 
2023. január 11. – Nepujsag.net 

A muravidéki magyar közösség megválasztotta új elnökét: a következő négyéves mandátumban 

Orban Dušan, a Sal községi nemzetiségi tanács elnöke, az eddigi alelnök vezeti a közösséget. A 

csúcsszervezet (MMÖNK) új összetételű tanácsa ellenjelölt nélkül, egyhangúlag szavazott neki 

bizalmat a hétfői alakuló ülésen. Horváth Ferenc leköszönő elnök, aki 12 évig állt a közösség 

élén, sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt bő évtized eredményeiről. Orban Dušan a 

muravidéki magyar közösség új elnöke A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség (MMÖNK) új összetételű tanácsa január 9-i alakuló ülésén egyhangúlag Orbán 

Dušant, a Sal községi nemzetiségi tanács elnökét, az MMÖNK eddigi alelnökét választotta 

elnökévé. A Tanács két alelnöke Varga Teodor (Dobronak) és Vugrinec Alen (Marác) lett. Az 

MMÖNK Tanácsának tagjai Požonec Robert, Bence Jambor Szeréna, Magyar János, Vass 

Boglárka, Horvat Tomi, Kasaš Mihael, Varga Štefan István és Tivadar Éva a Lendvai községből, 

Varga Edit, Varga Teodor, Toplak Alenka és Car Luka a Dobronaki községből, Vugrinec Zsuzsi, 

Vugrinec Alen és Sabotin Ladislav a Maráci községből, Tamaško Denis és Roman Silvija a 

Hodosi községből, valamint Orban Dušan és Kranjec Josip a Sali községből. 

 

Nagyon szép és meghatározó időszak volt 
2023. január 11. – Nepujsag.net 

Három mandátum után Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség (MMÖNK) Tanácsának egykori elnöke január 6-án sajtótájékoztatón mutatta be az 

elmúlt 12 év eredményeit. Vezetése alatt a közösség mintegy 100 projektet valósított meg, a 

közösség költségvetése 300 ezer euróról több mint 2 millióra nőtt, az alkalmazottak száma 

hatról 23-ra bővült. Horváth Ferenc 2011-ben vette át a csúcsszervezet vezetését. Harmadik 

mandátuma lejártával „jó kondícióban” adja át a muravidéki magyarok ernyőszervezetét az új 

vezetőségnek. 2022 végén a csúcsszervezet számláján több mint 1,8 millió euró volt. Az 

összegek céleszközként a folyamatban lévő projektekhez kötöttek és többségük megvalósítsa 

biztosított még legalább a következő két évben. Emellett 960.000 euró várakozik lassan már 

két éve Lendva Község számláján a gyertyánosi tagiskola tornatermének építésére. 

 

Sorsolással az RTV Tanácsába 
2023. január 11. – Nepujsag.net 

A 2022. december 28-val hatályos új RTV-törvény értelmében megváltozik az RTV Tanácsának 

összetétele és a tagok létszáma: a törvény megszünteti a 29 tagú programtanácsot és a 11 tagú 

felügyelőtanácsot, helyette 17 tagú RTV Tanács működik majd. Az RTV Tanácsába 6 tagot az 
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RTV alkalmazottjai neveznek be, a többi 11-ből egyet a magyar és egyet az olasz kisebbség, egyet 

az államelnök, továbbá a keret betöltéséig egyet-egyet a kulturális, tudományos, sport- és más, 

a civil szférát képviselő szervezetek. A 17 tanácstagnak azonban nem lesz azonos a mandátumi 

ideje, 8 tag kétéves, 9 pedig négyéves megbízatást kap. A mandátumokat besorolását 

sorsolással határozzák meg, amelyet az RTV-törvény 23. cikkelye értelmében Nataša Pirc 

Musar államelnök vezetésével már meg is tartottak. 

 

Sikeres Magyar Bál Lendván 
2023. január 11. – Nepujsag.net 

Múlt hétvégén a Thermal Resortban, azaz az egykori Lipa szállodában a Muravidéki Magyar 

Ifjúsági Szervezet (MMISz) által megszervezett Magyar Bál nagy sikert aratott. A rövid 

kulturális programmal és vacsorával egybekötött táncmulatságon több mint 300 ember 

szórakozott a hazai mulatós zenére.   – Be kell vallanom, hogy a szervezés kezdetekor nem 

gondoltuk volna, hogy ennyien itt leszünk ma este. Sokszor hangoztattuk azt, hogy már régóta 

meg szerettük volna szervezni ezt a bált, de az elmúlt évek történései sajnos ezt nem tették 

lehetővé. Az ifjúsági egyesületen belül fontosnak tartottuk, hogy a rendezvényt a fiatalok 

szervezzék meg, hiszen mi vagyunk azok, akik visszük tovább a nyelvünket, a hagyományainkat 

és a kultúránkat.  

 

Varga József olvasási akció a muraszombati könyvtárban 
2023. január 11. – Nepujsag.net 

felnőtteknek szóló szlovén nyelvű olvasójelvény mellett – amelyekkel a közkönyvtárak az 

olvasást és az olvasási kultúrát szeretnék népszerűsíteni és ösztönözni a felnőttek körében – a 

Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár tavaly októberben magyar nyelvű olvasási 

akciót is indított. A kezdeményezésről Kardoš Lucija könyvtáros nyilatkozott lapunknak. – Az 

ötlet már 2021-ben felmerült, amikor még Papp József állt a hungarika élén, de számomra nem 

ismert okokból akkor a projekt nem indult el. Tavaly ősszel beérett az ötlet, elindítottuk a 

magyar nyelvű olvasási akciót is, amellyel az olvasási kultúrát, illetve a jó olvasási szokásokat 

szeretnénk terjeszteni. 

 

Semmelweis-szobrot avattak Londonban 
2023. január 12. – Magyar Nemzet  

A brit főváros legrégebbi kórházához kapcsolódó intézményben Győrfi Ádám alkotása 

emlékeztet a XIX. századi magyar nőgyógyászra és életmentő felfedezésére. Őrizze 

Semmelweis Ignác Londonban állított szobra a magyar kutatóorvos, „az anyák megmentője” 

emlékét – olvasható a szobor talapzatán, amelyet tegnap ünnepélyes keretek között avattak fel. 

(…) Korbonits Márta, a Barts és London Orvosi Egyetem professzora elmondta, hogy 

Semmelweis mellett az Egyesült Királyságban tanuló és dolgozó kutatók is jelentősen 

hozzájárulnak a magyar orvostudomány nemzetközi elismertségéhez, és igyekeznek tovább 
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fejleszteni a két ország közötti tudományos együttműködést. Ebben segítséget nyújt a londoni 

magyar nagykövetség is, amelyet Kumin Ferenc nagykövet képviselt az ünnepségen. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2022. január 12-i számában olvasható). 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 11. – Kossuth Rádió 

 

Öregebbek vagyunk, mint a többség és kevesebb román vándorolt ki, mint korábban - ez a két 

fő oka annak, hogy arányaiban jelentősen kevesebb magyart mutatnak a  romániai 

népszámlálási adatok. A mostanig ismert adatok értelmezéséről szervezett kerekasztal-

beszélgetést kedden a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet - ennek kapcsán kérdeztük 

Kiss Tamás szociológust, az intézet kutatóját elsősorban arról, hogy lehetnek-e még valahol 

magyarok az adatsorok között elrejtőzve, mennyi lehet a magyar azok között, akik 

nemzetiségük megjelölése nélkül kerültek a népszámlálási statisztikába. 

 

Egy adatbázis létrehozására, új ismeretek megszerzésére, önfejlesztésre nyújt lehetőséget, 

illetve szorosabb kapcsolat kialakítására a vajdasági és erdélyi pedagógusok között a Teleki 

Oktatási és Módszertani Központ Szovátán megrendezett oktatásszakértői konferenciája. A 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az anyaországi Innovatív Pedagógiai Műhely 

kezdeményezte oktatásszakértői konferencia hálózatba szeretné szervezni a pedagógusokat. 

 

A Marosvásárhelyen nemrégiben felavatott inkubátorház több mint 30 kezdő építőipari 

vállalkozásnak nyújt szakmai támogatást, fejlődési lehetőséget. Az Incubcenter-ben kapott 

helyet az a marosvásárhelyi start-up is, amely egy új, korszerű eljárást alkalmaz a régi, 

műemléképületek állagmegőrzésére, felújítására. 

 

Lehet az egy édesanya, egy vállalkozó, közéleti ember, regionális politikus, művész, író, 

pedagógus, kultúraszervező. A lényeg, hogy értékeket jelenítsen meg, hogy a környezete és a 

felvidéki magyarság felnézhessen rá, hogy valódi példaként szolgálhasson nemzetünk számára. 

A Femine Fortis, az Erős Nők felvidéki magyar egyesület idén is várja a jelöléseket azokra a 

nőkre, asszonyokra, akik megkaphatják a Példakép-díjat.  

 

55 éve 1968. január 1-én Belgrádban megkezdődött a magyar nyelvű tévéműsor sugárzása.  7 

évvel később elkészült az Újvidéki Televízió székháza, ahová beköltözött a tévé, és a már 1949 

óta magyar nyelvű adásokat sugárzó Újvidéki Rádió. Ez utóbbi, és a kisöccse, a tévé ma már a 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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közszolgálati Vajdasági Rádió és Televízió részeként működik. Erről is megemlékezik 

Ternovácz István az összeállításában, és arról is hírt ad, hogy a tévé emblematikus műsorának, 

a Barázdának 2000. adása Topolyán készült.  

 

Magyarkanizsai sikerrel zárult a 2022-es szerbiai országos téli medencés hosszútávúszó-

versenysorozat. 24 klub 142 úszója vett részt az egész éven át tartó versenyen, amit a mindössze 

kétéve működő magyarkanizsai Shark Úszóklub nyert meg. A sikeren felbuzdulva a fiatal 

szakembergárda idén még nagyobb célokat tűzött ki a csapat elé. 


