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Nyomtatott és online sajtó 
 

      

Világraszóló transzilvanikum 
2023. 01. 13. – Csinta Samu – Magyar Nemzet 

Beszélgetés a vallásszabadság napján Kovács Istvánnal, a Magyar Unitárius Egyház 

püspökével. Tordai és kolozsvári istentisztelettel emlékeznek ma a lelkiismereti és 

vallásszabadságot a világon első ízben törvénybe foglaló tordai országgyűlés 455. 

évfordulójára. Az unitárius egyház megalapítását is jelentő történelmi pillanat máig ható 

fontosságáról és tanulságairól Kovács Istvánnal, a Magyar Unitárius Egyház püspökével 

beszélgettünk. (…) Az angolszász unitáriusok, illetve az unitárius valláshoz köthető más 

protestánsok körében nagy elismerésnek örvend a tordai aktus, úgy tekintenek rá, hogy a 

másként imádkozás, gondolkozás iránti tolerancia meghirdetésével ez a törvény világi 

értelemben is egyfajta alapja a mindenkori demokráciáknak. Ne feledjük, a XVI. században a 

vallási értékrend és gondolkodás meghatározta a közéletet, a közbeszédet, kihatással a 

társadalom mindenféle intézményére, megnyilvánulására. Ugyanakkor ki kell mondani, hogy 

ez a törvény a korabeli, vallásilag sokszínű Erdélyben egyfajta békés modus videndit kívánt 

biztosítani.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023. január 13-i számában olvasható). 

 

Hangnemváltás Romániában. Nem örül Bukarest az ukrajnai kisebbségi 

törvényeknek 
2023.01.13. – Pataky István - Magyar Nemzet  

Román-ukrán tárgyalássorozat kezdődik a Bukarest által is kifogásolt ukrajnai kisebbségi 

törvényről. Bogdan Aurescu román külügyminiszter erről tegnap telefonon egyeztetett kijevi 

kollégájával, miután január 4-én a két államfő, Klaus Johannis és Volodimir Zelenszkij is 

konzultált a jogszabályról. Korábban Marcel Ciolacu, a hatalmon lévő Szociáldemokrata Párt 

elnöke kérte fel az ukrán elnököt, hogy járjon közben a nemrég elfogadott nemzeti 

kisebbségekről szóló törvény felülvizsgálata érdekében, amely korlátozza az Ukrajnában élő 

románokat anyanyelven való tanulási jogát. Radu Carp román külpolitikai szakértő az 

Adevarulban írt elemzésében azt emelte ki, hogy az ukrajnai oktatási diszkrimináció az ukrán 

alkotmánynak is ellentmond, mivel az alaptörvény szerint Ukrajnában garantált az orosz nyelv 

és a nemzeti kisebbségek nyelveinek szabad fejlesztése, használata és védelme. Mint írta, az 

alkotmány azt is tartalmazza, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok számára 

garantált az anyanyelvi oktatáshoz való jog, központi vagy helyi szintű oktatási 

intézményekben vagy nemzeti kulturlis társaságokon keresztül. 
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(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023. január 13-i számában olvasható). 

         
Nemzeti kisebbségi státusért harcolnak az olaszországi románok 
2023. január 12. – Krónika 

Újra napirendre tűzték az Olaszországban élő románok közösségük nemzeti kisebbséggé 

nyilvánítását célzó kezdeményezésüket – Claudiu Stănăşel, a Toszkána régió északi részén 

fekvő, közel 200 ezres lakossággal rendelkező Prato város önkormányzatának alig 24 éves 

alelnöke szerint pedig van esély vágyuk valóra váltására. „Konkrétan egy politikai 

kezdeményezésről van szó, amelynek célja az 1999/482-es számú jogszabály módosítása, 

amely a nyelvi-történelmi kisebbségek védelmét szabályozza. A törvény módosításával a 

románok elismert és az Olasz Köztársaság alkotmánya által védett nyelvi kisebbséggé 

válhatnának, mint a többi kisebbség, köztük az albánok, a katalánok, a görögök, a szlovénok, a 

horvátok és a franciák” – magyarázta az Agerpres hírügynökség által idézett olaszországi 

román politikus. Emlékeztetett: ma már az olasz után a román a második leggyakrabban 

használt nyelv a félszigeten. 

 

Könnyen értelmezhető tanügyi törvényt szorgalmaz az RMDSZ 
2023. január 12. – maszol.ro 

A jelenlegi tanügyi törvényben szereplő jogok maradéktalan szavatolását, és könnyebb 

értelmezhetőséget vár el az RMDSZ az előkészületben levő új oktatási törvénytől. Magyari 

Tivadar, a Szövetség ügyvezető alelnöke, oktatási szakpolitikusa a Maszol megkeresésére 

elmondta: kiemelten fontosnak tartják, hogy a jelenlegi törvénybe foglalt, kisebbségi oktatásra 

vonatkozó jogok az új jogszabályban is megmaradjanak, ugyanakkor arra törekednek, hogy a 

szövegeket tovább pontosítsák, megkönnyítve ezek értelmezését. A sajtóban kiszivárgott 

információk szerint a kormánykoalíció e heti tárgyalásán Kelemen Hunor szövetségi elnök 

javasolta, hogy kormányzati felelősségvállalással fogadják el a tervezetet. Az erre vonatkozó 

kérdésüre Magyari Tivadar kifejtette, éppen azért javasolják a felelősségvállalást, mert úgy 

könnyebb a pontosított szövegeket átvinni. A hosszadalmas parlamenti vita során fennáll 

annak a veszélye, hogy mondatokat cserélnek ki, írnak át, vagy vonnak össze az 

értelmezhetőség kárára, így nehezebb a célokat megtartani, részletezte a szakpolitikus. 

 

Sepsibükszádon és Apában utakat korszerűsítenek, Pusztadarócon 

szennyvízhálózatot építenek 
2023. január 12. – maszol.ro 

Újabb beruházásokat támogat az RMDSZ által vezetett fejlesztési szaktárca, az Anghel Saligny 

közművesítési program segítségével korszerűsítik az utakat Kovászna megyében, 

Sepsibükszádon és Szatmár megyében, Apában, illetve szennyvízhálózatot építenek 

Pusztadarócón – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. Az RMDSZ közleménye szerint 

a szaktárcavezető rámutatott: eddig összesen 3 milliárd lejre kötött az önkormányzatokkal 
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finanszírozási szerződést a fejlesztési minisztérium. „Az Anghel Saligny közművesítési 

program segítségével összesen 65,5 milliárd lejt fogunk ezekre a beruházásokra fordítani, eddig 

297 beruházás kapott zöld utat, néhány településen már zajlanak a munkálatok” – nyilatkozta 

Cseke Attila. 

 

Százmillió eurós új kórházak épülnek Aradon, Váradon és Marosvásárhelyen 
2023. január 12. – Krónika, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Megvan a pénz az új nagyváradi járvány- és tüdőkórház megépítésére: Románia egyik 

legkorszerűbb egészségügyi intézménye az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében nyert 

támogatást a megvalósításra. Szintén szerdán kapott támogatást, és szintén az országos 

helyreállítási terv részeként Arad legnagyobb egészségügyi beruházása, a szülészetet és 

gyermekkórházat is magában foglaló új komplexum. A 312 ágyas intézmény 486 511 658 lejből 

(98,5 millió euró) épülhet meg. lső helyre sorolták a PNRR révén megépítendő új kórházak 

jegyzékén a marosvásárhelyi szívkórházat, így biztosan megvalósul a 105 millió eurós 

beruházás. A majdani létesítményt a jelenleginek otthon adó marosvásárhelyi nagykórház 

mögé építik majd. Tervek szerint égési sérülteket kezelő kórház is lesz majd a 

szomszédságában, ennek jelenleg készül az előtanulmánya. Az egészségügyi ágazat 

felzárkóztatására költhető uniós pénzalapok felhasználási határideje 2026. 

 

Áramszünet, szegénység: számos nehézséggel küzd a megfogyatkozott 

kárpátaljai magyarság 
2023. január 12. – Krónika 

Rendszeres áramkimaradások, szociális és gazdasági problémák, a magyar közösséget érintő 

nehézségek jellemzik a mindennapokat Kárpátalján a majdnem egy éve tartó ukrán–orosz 

háború közepette. Popovics Pál, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola informatikatanára 

a Krónika megkeresésére elmondta, a fegyveres konfliktus miatt kialakult gondok 

nagymértékben meghatározzák az ottani magyar közösség életét is. A pedagógust arra kérték, 

összegezze a tavaly február végén kezdődött háború hónapjainak kárpátaljai tapasztalatait. 

         
Egy összetartó közösség mindent túlél - Kisújfalu polgármesterével 

beszélgettünk 
2023. január 12.– ma7.sk  

Geri Valériával, Kisújfalu polgármesterével beszélgettünk az óévben elvégzett munkáról, az 

idei tervekről. A polgármester asszony már a harmadik választási ciklusát kezdte a község élén. 

„Mondhatom, mozgalmas volt a tavalyi évünk - öröm és bánat, siker és kudarc, természeti 

csapás, váltották egymást. A járványból kissé fellélegezve, önkormányzatunk teljes 

erőbedobással igyekezett újra fellendíteni a közösségi életet, megszerveztük rendezvényeinket, 

nekiláttunk a félbehagyott beruházásoknak. A tavalyi évben sikerült átadnunk három 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szazmillio-euros-uj-korhazak-epulhetnek-varadon-es-aradon
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újjáépített buszmegállót, felújítottuk nappali foglalkoztatónk épületét, mely új tetőburkolatot, 

nyílászárókat és külső falburkolatot kapott, teljesen lecseréltük a temető kerítését, bejárati 

kapuit. Sikeres pályázat eredményképp minden háztartásba juttatunk egy ezerliteres 

komposztálóedényt és a község is gyarapodott komposztálókkal, hulladéktárolókkal, valamint 

egy nagy teljesítményű zúzógéppel. Vásároltunk ingatlanokat, szépítettünk és építettünk, ahol 

tudtunk. Felújítottunk egy eddig használhatatlan helységet, ahol jelenleg magánvállalkozó 

nyújt egészségügyi szolgáltatást” – sorolja a polgármester. 

 

Forró Krisztián: A Szövetség programalkotó kongresszust tart egy későbbi 

időpontban 
2023. január 12.– ma7.sk  

A Szövetség elhalasztja a január 28-ra tervezett kongresszusát. A ma7 megkeresésére Forró 

Krisztián, a Szövetség elnöke elmondta, a párt január 28-ra tervezett kongresszusát későbbi 

időpontra halasztják. A pártelnök a döntés indoklásául megjegyezte, a január végi időpont 

kitűzésekor még nem lehetett tudni, hogy a Heger-kabinet elbukja a bizalmi szavazást a 

parlamentben. Forró hozzátette, mivel küszöbön áll az előrehozott választás, a Szövetség soron 

következő kongresszusának el kell fogadnia a párt programját, ezért fel kell gyorsítani a 

programalkotást. Mivel az előrehozott választások időpontja még nem ismert, a programalkotó 

kongresszus pontos időpontját még nem tűzték ki. Forró elmondta, a Szövetség kongresszusa 

legkorábban márciusban ül össze. A január 28-ra tervezett országos kongresszus legfontosabb 

napirendi pontja a Szövetség által sikerrel vett összevont helyhatósági választások kiértékelése 

mellett a párton belül működő platformok esetleges megszüntetése lett volna. 

 

A galántai kórház ügyében tárgyaltak a Szövetség politikusai 
2023. január 12.– ma7.sk, Új Szó  

Találkozót kezdeményeztek a galántai kórház vezetőségével a Szövetség Nagyszombat megyei 

képviselői az intézmény legalacsonyabb kategóriájába sorolása miatt. December végén hozták 

nyilvánosságra a kórházak besorolásának kezdeti reformtervét. A szlovákiai kórházakat öt 

kategóriába osztanák be. A galántai Szent Lukács kórház eszerint egyes kategóriájú, vagyis 

legalacsonyabb rendű kórház lenne, amelynek elsődleges feladata a járóbetegek napi ellátására 

redukálódna. A Szövetség Nagyszombat megyei politikusai mindenképpen megpróbálják 

elérni, hogy a galántai kórház továbbra is megőrizze fő rendeltetését, minőségi programjait és 

színvonalas betegellátását. Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke találkozót 

kezdeményezett az intézmény igazgatójával, Alexandra Pavlovičovával. A találkozón a 

Szövetség Nagyszombat megyei képviselői, galántai járásbeli politikusai is jelen voltak. A 

kórház ügyében tárgyalásra hívták Nagyszombat megye elnökét, Jozef Viskupičot is, valamint 

a járás polgármestereivel is találkozni kívánnak a jövő hét folyamán, hogy megvitassák a 

mátyusföldi kórház és egészségügy legégetőbb kérdéseit. 
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Topolya: Mentőautóval segíti az önkormányzat az egészségügyi ellátást 
2023. január 12. – Vajma.info 

Az önkormányzat mentőautót adományozott az egészségháznak Topolyán. A 6,6 millió értékű 

adományt a polgármester adta át az egészségügyi intézmény igazgatójának és a mentőszolgálat 

főorvosának. A topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház egy új mentőautóval gazdagodott. Az 

olaszországi importból származó speciális járművet Nišben szerelték fel a mentőszolgálat 

számára fontos műszerekkel. Dr. Illés Csilla, az egészségház igazgatónője és dr. Goran Provči, 

a mentőszolgálat osztályvezető főorvosa vette át a járművet Szatmári Adrián polgármestertől. 

A polgármester elmondta, hogy önkormányzat folyamatosan arra törekszik, hogy jó 

egészségügyi ellátást biztosítson a polgárok számára. A topolyai község területén található 22 

településen, valamint az autóútnak egy részén is helyt kell állni a mentőszolgálatnak. 

 

Megmenekülhet a pusztulástól a kamarási vasútállomás 
2023. január 12. – Vajma.info 

Kamarás parkerdő a XIX. és XX. század fordulóján a régió egyik legkedveltebb üdülőhelye volt. 

Népszerűsége Palicséval vetekedett. A fürdőhelyet leginkább a szegediek látogatták, akik 

vonattal érkeztek. Az erdőhöz vezető út elején állt a kamarási vasútállomás, amely még ma is, 

romos állapotában is lenyűgöző. Magyarkanizsa közgyűlése az óév utolsó napjaiban 

kérvényezte, hogy a szerb kormány ruházza át a horgosi-kamarási vasútállomás használati 

jogát a községre. A szerbiai vasutak nem érdekelt a romos épület felújításában, annak lebontása 

is szóba került már, viszont az épület felbecsülhetetlen építészeti értékkel bír. Tervezőjét, 

Magyar Edét „magyar Gaudínak” is nevezik. Legismertebb műve a szegedi Reök-palota, de a 

kamarási vasútállomás is egy igazi gyöngyszem. Vass Zoltán horgosi történészt, a 

Magyarkanizsai Községi Tanács tagját kérdeztük az épület felújításának és hasznosításának 

lehetőségeiről. 

 

Értékálló, értékmegtartó és értékteremtő 
2023. január 13. – magyarszo.rs 

Rigó Pál Zsófia, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke és Kabók Erika, az MNT Végrehajtó 

Bizottságának tájékoztatással megbízott tagja tegnap ellátogatott napilapunk székházába. – 

Felismertük, hogy az újvidéki magyarságnak egy olyan intézményre van szüksége, amely erősíti 

az identitástudatot, és segít abban, hogy magyarok maradhassunk – mondta egyebek között 

Kabók Erika. A vendégek több téma érintésével, egyebek között a Magyar Nemzeti Tanács idei 

költségvetéséről beszélgettek Erdődi Edvinával, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. megbízott 

igazgatójával, Varjú Márta főszerkesztővel, Máriás Endre főszerkesztő-helyettessel, Mókus 

Gábor nyomdáért felelős segédigazgatóval, Galambos Tibor beruházásokkal és általános 

ügyekkel megbízott segédigazgatóval, valamint Krezić Anikó pénzügyi segédigazgatóval. 
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Ahol kitartó és eredményes munka folyik 
2023. január 12. – magyarszo.rs 

A kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ az idén ünnepeli fennállásának 155. évfordulóját. 

A helyi és a környező települések magyarságát tömörítő egyesületben a sokszínű kulturális 

tevékenység mellett a hagyományápolást is fontosnak tartják, de a létesítmény tetőterében 

kapott helyet a Vajdasági Magyar Szövetség irodája, a falugondnoki szolgálat, a díszterem 

mellett pedig vendégszobákat is kialakítottak. A járványügyi helyzetet és a korlátok közé 

szorított munkát követően tavaly már eseményekben és eredményekben gazdag, sikeres évet 

zártunk, nyilatkozta lapunknak adott évértékelőjében Goga Zsolt, a Népkör elnöke. Elmondása 

szerint az elmúlt időszakban a Népkör fő- és melléképületét is sikerült teljes egészében 

felújítani, így a nagy- és kisterem mellett korszerűen felszerelt konyha, az alsó épületben pedig 

az iroda mellett klubhelyiség és könyvtár is működik. 

        
ORFK: mintegy 13 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2023. január 13. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6070-en léptek be Magyarországra csütörtökön, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 6911-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t. A 

közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 196 embernek állított ki harminc napra 

érvényes, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 

 

Magyarország segítséget nyújtott a harcokban elesett Vértes István családjának 
2023. január 12 – kiszo.net, karpat.in.ua 

Lassan egy éve tart az orosz-ukrán háború. Az összecsapásokban, az orosz rakéta- és tüzérségi 

támadásokban sok ukrán katona vesztette életét. Tizenketten közülük magyar származásúak 

voltak. Legutóbb az 52 éves onokóci (Felsődomonya) Vértes István halt hősi halált a Bahmut 

környéki harcokban. Az elhunyt lányának, Magyarország Ungvári Főkonzulátusán, a magyar 

kormány és a külügyminisztérium részvétét és együttérzését Kuti László konzul tolmácsolta, 

aki elmondta: minden magyar kötődésű katona halála hatalmas veszteség a magyar 

nemzetnek. 

 

Amerikától kapott hősugárzókat Kárpátalja 
2023. január 12. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai legyőzhetetlenségi pontokra újabb fűtőtestek érkeztek, ezúttal az Amerikai 

Egyesült Államok jóvoltából – közölte Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója január 12-én. 

Mint írta, az adományt Earl Irving Mack amerikai üzletember, Amerika korábbi rendkívüli és 

meghatalmazott finnországi nagykövete hozta el megyénkbe. A szállítmány több mint 300 

hősugárzót tartalmazott. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5132/vajdasag/278963/Ahol-kitart%C3%B3-%C3%A9s-eredm%C3%A9nyes-munka-folyik-k%C3%BAlai-N%C3%A9pk%C3%B6r-Magyar-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont.htm
https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/13/orfk-mintegy-13-ezren-erkeztek-ukrajnabol-csutortokon
https://kiszo.net/2023/01/12/magyarorszag-segitseget-nyujtott-a-harcokban-elesett-vertes-istvan-csaladjanak/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/amerikatol-kapott-hosugarzokat-karpatalja/
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A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet 
2023. január 12. – karpatalja.ma 

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. Azon 

diákok jelentkezését várjuk, akik 2023-ban fejezik be a 4., 5., 6., 7., 8. vagy 9. osztályt. 

Líceumunkban az oktatás univerzális profilizáció szerint történik. A 10. és 11. osztályban 

humán és reál szakirány szerinti csoportbontásban oktatunk, aminek köszönhetően a 

választott szakiránynak megfelelően, emelt óraszámban tanulhatják a diákok a közismereti 

tárgyakat. Emellett lehetőség van fakultációk keretében, emelt óraszámban elmélyíteni a 

tudást angol, német, ukrán és magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, informatikából, 

fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból, illetve egyházi tantárgyakból. 

 

203 vállalkozó kapott támogatást a menekültek alkalmazásáért Kárpátalján 

2023. január 12 – karpat.in.ua 

Az információk szerint a cégek összesen 504 menekültet foglalkoztatnak. Legtöbben (42%) a 

feldolgozóipar területén tevékenykednek, 12%-uk nagy- és kiskereskedelmi vállalatoknál, 

9,5%-uk pedig az egészségügyben dolgozik. Fontos megjegyezni, hogy a napokban a 

menekültek alkalmazása után járó támogatást 6700 hrivnyára emelték. Bővebben a 

programról itt olvashatnak. 

 

Minden eddiginél nagyobb előrelépésekre számíthatunk 2023-ban 
2023. január 12. – Kepesujsag.com 

A kultúra, a hagyományok, az oktatás és a gazdaság területén 2022-ben is sikerült komoly 

eredményeket elérnie a horvátországi magyarságnak – számolt be lapunknak évértékelő 

interjújában Jankovics Róbert, a zágrábi parlament magyar képviselője, a HMDK elnöke. – 

Igencsak rendhagyó évet hagytunk magunk mögött. Ön hogyan vonná meg 2022 mérlegét? – 

Ez egy rendkívül különleges év volt. Elsősorban azért, mert nem volt semmilyen – 

önkormányzati, parlamenti – választás. Másrészt azért, mert a 2022-es év még a COVID-

járvánnyal és korlátozásokkal kezdődött, majd jött az orosz-ukrán háború és annak 

következtében az energiadrágulás, amely inflációhoz vezetett. Tulajdonképpen minden 

megdrágult. Ez a két dolog az egész világot érintette, de nálunk, Horvátországban korábban, 

2020-ban két súlyos földrengés is volt, amely az ország harmadában jelentősebb károkat 

okozott. 

 

Nagypiszanica református temploma felújításra szorul 
2023. január 12 – Kepesujsag.com 

Nagypiszanica impozáns református templomát 1903-ban építtették a falu református magyar 

lakosai. A tornyát ugyan 2011-ben teljesen megújították, de a templom külső és belső tere is 

nagyon rossz állapotban van és jelentős felújításra szorul. A HMDK jövőbeni tervei között 

szerepel a nyugat-szlavóniai magyarság több évszázados jelenléte egyik jelképének a felújítása. 
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https://karpatalja.ma/mozaik/agora/a-nagyberegi-reformatus-liceum-felvetelt-hirdet-3/
https://economic.karpat.in.ua/?p=34076&lang=hu
https://kepesujsag.com/minden-eddiginel-nagyobb-elorelepesekre-szamithatunk-2023-ban/
https://kepesujsag.com/nagypiszanica-reformatus-temploma-felujitasra-szorul/
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Belovár központjától légvonalban 20, közúton 25 km-re délkeletre, a Bilo-hegység déli lejtőin 

fekszik. A falu a 17. század végétől népesült be ismét, amikor a török által elpusztított, kihalt 

területre folyamatosan telepítették be a keresztény lakosságot. Lipszky János 1808-ban Budán 

kiadott repertóriumában „Velika Piszanicza” néven szerepel. Nagy Lajos 1829-ben kiadott 

művében „Piszanicza (Velika)” néven 201 házzal, 436 katolikus és 668 ortodox vallású lakossal 

találjuk meg. 

 

Szabadtéri könyvszekrénnyel népszerűsítik az olvasást Szentlászlón 
2023. január 12. – Kepesujsag.com 

Az Ernestinovói járás Szentlászlóra is telepített szabadtéri könyvszekrényt, amit a Petőfi 

Sándor Kultúregyesület könyvállományából töltenek fel bárki számára ingyen és egyszerűen 

hozzáférhető olvasnivalóval. Az Ernestinovói járás kezdeményezésére a nagy múltú Petar 

Smajić Művészeti Egyesület néhány éve készített varázslatos „mini könyvtárat” Ernestinovo 

településen. A szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület gazdag, több ezer kötetből álló 

könyvállománnyal rendelkezik, ami nehezen jut el az olvasókhoz, ezért az ernestinovói 

szabadtéri könyvespolc mintájára, néhány lelkes kezdeményezőnek köszönhetően itt is 

telepítettek egy mesebeli, házikóformájú könyvszekrényt a könyvforgalom növelése érdekében. 

A házikó a kultúrotthon udvarában kapott helyet, és önmagában is megállná a helyét a falu 

újabb díszeként, de ennél nemesebb célt szolgál, az olvasást hivatott népszerűsíteni a 

közösségben. 

 

A BGA támogatásából fejlesztették egyesületüket a kiskőszegiek 
2023. január 12. – Kepesujsag.com 

A HMDK kiskőszegi (batinai) alapszervezete 2022-ben minden programját megtartotta, 

táncosaik is aktívak voltak. Az idei évet is legalább ilyen aktívra tervezik. Hogy hideg időben se 

fázzanak a szabadtéri rendezvényeiken, hőgombákra pályáztak a Bethlen Gábor Alapnál 

(BGA), ezenkívül egy sütőkazánt is vásároltak az anyaországi támogatásból. Eredményes évet 

tudhat maga mögött a HMDK kiskőszegi alapszervezete: tavaly is megtartották tervezett 

rendezvényeiket, köztük a legnagyobbakat, a falunapot és a szüreti fesztivált. Nemsokára a 

Vince-nap (január 22.) alkalmából gyűlhetnek majd össze székházuk udvarában egy kis 

kolbászsütés, borkóstolás erejéig, ami a hegyaljai falvakban már nagyon régóta hagyomány.  
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https://kepesujsag.com/szabadteri-konyvszekrennyel-nepszerusitik-az-olvasast-szentlaszlon/
https://kepesujsag.com/a-bga-tamogatasabol-fejlesztettek-egyesuletuket-a-kiskoszegiek/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 12. – Kossuth Rádió 

 

Marosvásárhelyen ma regionális konferenciát tartottak a fenntartható fejlődési stratégia 

végrehajtásának jelenlegi helyzetéről. A találkozót a román kormány Fenntartható Fejlődés 

Főosztálya szervezte, amely öt éve alakult. Azóta kiépült egy átfogó intézményrendszer, amely 

a stratégia gyakorlatba ültetését biztosítja - mondta Borbély László államtanácsos, a főosztály 

koordinátora. 

 

Európa egy olyan keret, amelyben mi a sajátos nemzeti identitásunkkal kívánunk megmaradni 

- mondta Winkler Gyula a Teleki Oktatási és Módszertani Központban egy oktatásszakértői 

konferencián tartott előadásában.  Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő hangsúlyozta: 

soha nem volt ennyi pénz oktatásra, és az uniós finanszírozások felhasználására bátorította a 

jelenlevőket, hogy éljenek a lehetőséggel.  

 

Nem húzta le a rolót véglegesen a kolozsvári Bejön a vidék, a jellemzően magyar helyi 

termékeket árusító bolt, az újranyitásig alternatívaként mozgóbolton gondolkodnak. Vásárt is 

többet szeretnének szervezni, amíg újra nyithat az üzlet. Fancsali Ernőt, a helyi termékek boltja 

tulajdonosát kérdeztük. 

 

Magyarkanizsa közgyűlése kérvényezte, hogy a szerb kormány ruházza át a horgosi-kamarási 

vasútállomás használati jogát a községre. A szerbiai vasutak nem érdekelt a romos épület 

felújításában, annak lebontása is szóba került már, viszont az épület felbecsülhetetlen 

építészeti értékkel bír. Tervezőjét, Magyar Edét „magyar Gaudínak” is nevezik. Vass Zoltán 

horgosi történészt kérdeztük. 

    

Ebben az évben egymásnak adták a kilincset a látogatók a Tornyai Tájházban. Az egykori alföldi 

paraszti lét hétköznapjait bemutató népi gyűjtemény létrehozói, Tóth Piroska és Suttyák 

András 17 esztendő házigazdai tapasztalattal mutatják be az érdeklődőknek, köztük 

gyerekeknek, azokat a foglalatosságokat, amelyek nem is olyan rég a háztáji gazdálkodás 

mindennapos feladatait jelentették. A magyar határ menti tornyai párt gyakran hívják Arad 

megye, de még az ország határain is túlra különböző fesztiválokra. 

 

Három év kihagyás után ismét megtartották a hagyományos év eleji huszárportyát a partiumi 

Szentjobbon. Az eseményre nemcsak Erdélyből, de Magyarországról is érkeztek a huszár 

hagyományőrző egyesületek képviselői. A korhű, díszes ruhába öltözött vitézek felvonultak 

Szentjobb utcáin, majd a közeli településekre is ellátogattak.   

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/

