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Nyomtatott és online sajtó 
 

        

Magyar kultúra napja - A Himnusz közös szavalására hív fel a KIM 
2023. január 15. – MTI, HírTV, ORIGO, Szon.hu, Népszava, Körkép, Index.hu 

A Himnusz közös szavalására hívja a magyarokat a magyar kultúra napján, január 22-én a 

Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM). Idén január 22-én a magyar kultúra napján 

egyúttal a Himnusz 200. évfordulóját ünneplik. 1823-ban ezen a napon, Szatmárcsekén 

tisztázta le Kölcsey Ferenc a magyarság nemzeti imádságának kéziratát - emlékeztetett a 

kulturális tárca az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében. Mint hangsúlyozták, ez a jeles 

évforduló a nemzeti kultúra közösségmegtartó erejére, a magyarság kulturális örökségének 

megőrzésére, fenntartásának fontosságára és védelmére emlékeztet. A Kulturális és Innovációs 

Minisztérium ezen a napon a nemzet egységére, a magyar közösség együvé tartozásának 

erejére, illetve arra szeretné ráirányítani a figyelmet, hogy az összetartozás megélése a nemzet 

megmaradásának záloga. A magyar kultúra napján, január 22-én 17 órától az állami 

megemlékezés után az Országház főlépcsőjén a 200. évfordulót szimbolizálva 200 gyermek - 

100 anyaországi és 100 határon túli - szavalja majd a nemzeti imádságot Novák Katalin 

köztársasági elnökkel közösen - közölte a KIM. 

 

Átadták a Tamási Áron Gimnázium felújított melléképületét Székelyudvarhelyen 
2023. január 13. – MTI, hirado.hu, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Átadták pénteken a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium felújított melléképületét. A 

tanintézet főépületéhez hasonlóan az egykori Zárda is a magyar kormány támogatásával újult 

meg. A római katolikus egyház tulajdonában lévő iskolaépület átadási ünnepsége a Szent 

Miklós-hegyi plébániatemplomban kezdődött, ahol Kovács Gergely gyulafehérvári római 

katolikus érsek celebrálta az ünnepi szentmisét, majd megáldotta a felújított ingatlant. Soltész 

Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára ünnepi 

beszédében arra intette a jelenlévő fiatalokat, hogy ne higgyenek a Nyugat csábításának, 

merjék vállalni, hogy a szülőföldjükön maradnak. Rámutatott: le kell győzni „a Nyugat 

önzőségét”, de a kishitűséget is, ezért kell a tudást erősíteni. Hozzátette, nem véletlen, hogy a 

magyar kormány támogatásával sok-sok óvoda, iskola épült, újult meg a Kárpát-medencében, 

de ezeket meg is kell tölteni. Hangsúlyozta, ebben a pedagógusoknak, szülőknek, egyházi 

vezetőknek és politikusoknak is nagy a felelőssége, amit fel kell vállalni. „Hiszem azt, hogy a 

sok-sok építkezés, munka, közösségépítés, melyet az elmúlt években közösen, együtt is 

csináltunk, meghozza gyümölcsét” – zárta beszédét Soltész Miklós. 
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https://hirtv.hu/kultura/a-himnusz-kozos-szavalasara-hiv-fel-a-kim-2561875
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2023/01/13/atadtak-a-tamasi-aron-gimnazium-felujitott-mellekepuletet-szekelyudvarhelyen
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Zsarolásért ítélték el az Erdélyi Magyar Szövetség társelnökét 
2023. január 13. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Bihari Napló 

Zsarolásért elmarasztalta Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt polgármesterét a 

Marosvásárhelyi Táblabíróság. A másodfokú, jogerős ítéletben a politikust három év 

börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását négy évre felfüggesztették és öt évre a 

közügyektől is eltiltották. Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elnöki tisztségét is betöltő 

Mezei János ügyében pénteken hirdetett végleges ítéletet a Marosvásárhelyi Táblabíróság. Az 

ítélet tartalmát Mezei János is megerősítette az MTI-nek. Elmondta, a három vádpont közül a 

hivatali visszaélés és a sikkasztás vádja alól felmentette, a zsarolás vádpontjában elmarasztalta 

a bíróság. Emellett a politikusnak 10 ezer euró kártérítést is kell fizetnie az őt feljelentő Virág 

Zsoltnak. A sikkasztás vádja alól a volt polgármester titkárnőjét is felmentették. 

Sajtóértesülések szerint Mezei távozik az EMSZ éléről. 

 

Több mint 1200 kárpátaljai diáknak és tanárnak szervez táborozást a Rákóczi 
Szövetség Sátoraljaújhelyen 
2023. január 13. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, karpataljalap.net, kiszo.net 

Több mint 1200 kárpátaljai diáknak és tanárnak szervez táborozást január 16. és február 17. 

között a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség, a MOL Új 

Európa Alapítvány és a Miniszterelnökség támogatásával - tájékoztatta az MTI-t a Rákóczi 

Szövetség pénteken. Azt írták, a kezdeményezés célja, hogy a kárpátaljai felső tagozatos és 

középiskolás diákok és tanáraik kiszakadhassanak a háború sújtotta Ukrajna nehézségekkel 

teli hétköznapjaiból. "A kárpátaljai gyerekek és kísérőik egy olyan háborús valóságból 

érkeznek, amely képes elhomályosítani az élet örömét és szépségeit. Szeretnénk, hogy ebben a 

néhány napban felhőtlenül jól érezhessék magukat és új élmenyekkel gazdagodhassanak" - 

mondta Miklósa Erika operaénekes, a MOL Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke. 

           
Csendes genocídium Erdélyben 
2023.01.16. – Gurzó K. Enikő – Magyar Nemzet 

Nem kezdődött jól az év, holott a 2021-es romániai népszámlálás végleges eredményeit még 

közzé sem tették. Az előzetes bejelentés azonban elegendőnek bizonyult a hangulatrontáshoz, 

hiszen a közölt adatok alapján hatszázhúszezer fővel, vagyis több mint félmillióval kevesebb 

magyar él ma Erdélyben, mint a rendszerváltás évében, ami a határon túli közösség negyven 

százalékának az elvesztését jelenti. Az eredetileg magyarok lakta székelyföldi megyékben a 

következőképpen változott a népességszám: Hargita megyében 1992-ben még 348 335 

személyt írtak össze, 2021-ben már csak 291 950-et.  A veszteség 56 385 fő, ami több egy 

közepes város lakosságánál, hiszen Székelyudvarhelyen 34 257-en élnek állandó jelleggel. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023.01.16-i számában olvasható). 
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https://maszol.ro/belfold/Zsarolasert-iteltek-el-az-Erdelyi-Magyar-Szovetseg-tarselnoket
https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/13/tobb-mint-1200-karpataljai-diaknak-es-tanarnak-szervez-taborozast-a-rakoczi-szovetseg
https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/13/tobb-mint-1200-karpataljai-diaknak-es-tanarnak-szervez-taborozast-a-rakoczi-szovetseg
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Nemcsak magyarul tanítják a gyerekeket, az „egész csángó lelket” segítik 

kibontakozni 
2023. január 13. – Krónika 

Nem pusztán a magyar nyelv és kultúra (vissza)tanítására, de a csángó gyerekek oktatásának 

egészére, lelkük, személyiségük formálására, képzőművészeti nevelésükre is hangsúlyt fektet a 

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) tehetséggondozó programja – mondta el a 

Krónikának Orbán Imola kézdivásárhelyi pszichológus, a program felelőse. Nem pusztán a 

magyar nyelv és kultúra (vissza)tanítására, de a csángó gyerekek oktatásának egészére, lelkük, 

személyiségük formálására, képzőművészeti nevelésükre is hangsúlyt fektet a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) tehetséggondozó programja. A program ezen 

részének felelőse Orbán Imola kézdivásárhelyi tréner pszichológus, aki a csángók oktatásában 

részt vevő pedagógusok képzéséért felel, művészetterápiával is foglalkozik. 

 

Hol vagytok, magyarok? 
2023. január 13. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika cikke szerint „egyértelmű tény, hogy az általános népesséfogyási tendenciák mellett 

bennünket leginkább az aggaszt, hogy milyen sors vár a magyar közösségre, ha a jelenlegi 

ütemben – és elbaltázott népszámlálási módszerekkel is megsegítve – fogy a létszámunk. 

Ebben kiemelt szerepet játszik az asszimiláció és az is, hogy sokan külföldön keresik a 

boldogulást, amihez az általános, minden polgárt sújtó nehézségek mellett az is hozzáadódik, 

hogy a román hatóságok gyakran tesznek azért, hogy a magyarok ne érezzék jól magukat a saját 

szülőföldjükön. Az adatok nyomán a magyar közösség politikuma, illetékes szakemberei és 

értelmiségijei számára jelentős feladatok körvonalazódnak, hiszen valamilyen megoldást 

találni kell a negatív demográfiai trendekre és a nagymértékű elvándorlásra is. Igaz, a 

megfordításuk egyelőre reménytelennek tűnik, de első körben a lassításuk is jelentős eredmény 

lenne”. 

 

„Külföldön is megmaradhatunk székelynek” – kicsi Jobbágytelke, táncoslábú 

elszármazottak Magyarországon 
2023. január 13. – maszol.ro 

A Szépszivárvány Táncegyüttes jobbágytelki, kétség sem férhet hozzá. Pedig táncoslábú tagjai 

– akik ugyan jobbágytelki népviseletben pompáznak, parajdi sós vízből savanyítják a 

káposztájukat karácsonyra, és ünnepek alkalmával a szülőföld népdalait éneklik – 

Magyarországon élnek és nevelik gyermekeiket. De hiába a határok, hiába az elszakadás vagy 

a kettős kötődés, szülőfalujuktól nem tudnak eltávolodni, így Szigetszentmiklóson egy kicsi 

Jobbágytelkét működtetnek, annak hagyományaival és szemléletmódjával. Ebben az aprócska 

magyarországi székely közösségben Balla Antal, mindenki Anti bácsijának emlékét őrzik, a tőle 

tanult népdalokat és táncot gyakorolják, amikor csak tehetik. Nem kötelességtudatból és nem 

is azért, hogy honvágyukat csillapítsák, hanem azért, mert szenvedélyesen szeretik 

örökségüket, és a gyökerektől „idegenben” sem akarnak elszakadni. Kiss Tündével, a 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nemcsak-magyarul-tanitjak-a-gyerekeket-az-begesz-csango-lelketr-segitik-kibontakozni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nemcsak-magyarul-tanitjak-a-gyerekeket-az-begesz-csango-lelketr-segitik-kibontakozni
https://kronikaonline.ro/velemeny/hol-vagytok-magyarok
https://maszol.ro/eletmod/Kulfoldon-is-megmaradhatunk-szekelynek-kicsi-Jobbagytelke-tancoslabu-elszarmazottak-Magyarorszagon
https://maszol.ro/eletmod/Kulfoldon-is-megmaradhatunk-szekelynek-kicsi-Jobbagytelke-tancoslabu-elszarmazottak-Magyarorszagon
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táncegyüttes egyik alapító tagjával beszélgettek jobbágytelkiségről, honvágyról, külföldi életről 

és boldogulásról. 

 

A világon elöljárt Erdély, amikor 455 éve Tordán kimondták a lelkiismeret és 

vallásgyakorlás szabadságát 
2023. január 13. – maszol.ro 

A világon először Erdélyben, Tordán iktatták törvénybe a lelkiismeret és a vallásgyakorlás 

szabadságát 1568-ban, arra a meggyőződésre alapozva, hogy a hit Isten ajándéka. A jeles 

esemény 455 évfordulóján megtelt a tordai unitárius templom ünneplőkkel. Szószéki szolgálata 

közben Lőrinczi Lajos, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója, csehétfalvi unitárius 

lelkész kiemelte: Tordán 1568-ban a vallásszabadság törvényével „az ember istenhitűségét 

adták vissza, azt a bizodalmat, hogy az ember alapjában véve jó, hogy ajándékba kapta Istentől 

a méltóságot és a felelősséget”. Grezsa Csaba, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának 

vezetője hangsúlyozta, 1568. január 13. az európai történelem és a magyar közösség nagy napja, 

annak az emléke, hogy mi, magyarok először a világon kihirdettük a hit szabadságát itt, 

Erdélyben. 

 

Erdélyi magyar startupok versenyeznek  
2023. január 13. – szekelyhon.ro 

Elindult az erdélyi magyar startupok versenye. A MaStart nevet viselő megmérettetést március 

2-án tartják Marosvásárhelyen, a Multinvest IncubCenterben (Fabricii de Zahăr utca 18.) Mint 

a szervezők a tájékoztatóban írják, a Maros megyei vállalkozók szervezete, a St. Georgius 

Manager Club kezdeményezéséből másodszor tartja meg a MaStart erdélyi startup versenyt. 

Az öt éve alakult magyar vállalkozói szervezet, a St.Georgius Manager Club elsődleges céljai 

közé tartozik a fiatal vállalkozók támogatása, az erdélyi startupok fenntarthatóságának 

elősegítése, és ezen keresztül innovatív megoldások implementálása a régióban. Így született 

meg 2021-ben a MaStart startup verseny ötlete is, ami most folytatást kap – írják a szervezők.  

 

Magyar vagyok – Petőfi 200: képzőművészeti kiállítás nyílik Székelyudvarhelyen 
2023. január 13. – szekelyhon.ro 

Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulója alkalmából a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet a Kárpát-medencét és a nyugati diaszpórát is átölelő kiállítás-sorozatot indít. 

„Ennek során 70 kortárs magyar művész olvasatában nemzeti költőnk életpályájának és 

költészetének – a reformkori anyanyelvi kultúra megszületésének, érvényesülésének, a 

modern magyar nemzet kialakulásának és kulturális intézményei megerősödésének – üzenetét 

kívánjuk a külhoni és magyarországi művészetszerető közösségekhez eljuttatni” – írják a 

szervezők. A Magyar vagyok – Petőfi 200 című reprezentatív tárlat első helyszíne 

Székelyudvarhely, a kiállítás ünnepélyes megnyitó rendezvényét január 14-én, délelőtt 11 órától 

tartják a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban (Tamási Áron u. 15. sz.). Ünnepi beszédet 

mond és a kiállítást megnyitja Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, a kiállítás 

fővédnöke.  

E
rd

é
ly

 

https://maszol.ro/belfold/A-vilagon-eloljart-Erdely-amikor-455-eve-Tordan-kimondtak-a-lelkiismeret-es-vallasgyakorlas-szabadsagat
https://maszol.ro/belfold/A-vilagon-eloljart-Erdely-amikor-455-eve-Tordan-kimondtak-a-lelkiismeret-es-vallasgyakorlas-szabadsagat
https://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/erdelyi-magyar-startupok-versenyeznek
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-vagyok-n-petofi-200-kepzomuveszeti-kiallitas-nyilik-szekelyudvarhelyen
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Magyar színházat is kitüntetett a román kultúra napján Iohannis 
2023. január 13. – Krónika 

Kulturális intézményeket és a romániai kulturális élet kiemelkedő személyiségeit tüntette ki 

pénteken, a román kultúra napján Klaus Iohannis román államfő a Cotroceni-palotában. A 

kulturális intézmények közül állami kitüntetésben részesült a temesvári Csiky Gergely Állami 

Magyar Színház, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu társulata, a nagyszebeni 

Radu Stanca Nemzeti Színház, a Peleş-kastélyt működtető múzeum, valamint a iaşi-i 

filharmónia. Iohannis azt mondta a méltatásban, hogy „Románia az alkotói erő és szabadság 

tereként ismert”, amelyet minden évben megtapasztalhatnak a Nagyszebeni Nemzetközi 

Színházi Fesztivál résztvevői. A színházművészet, akárcsak a romániai kultúra egésze, a 

nemzeti kisebbségek jelentős hozzájárulását élvezi. Magas szinten nyilvánul meg olyan 

intézményekben és azok projektjeiben, mint például a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar 

Színház” – jelentette ki Iohannis. 

 

Gergely Zoltán szobrászművész a szentgyörgyi Petőfi-szobor ügyéről: „erősebb 

fegyver a kultúra, mint a szablya” 
2023. január 14. – Krónika 

Olyan Petőfi-figurát készíteni, ami mindenféle szempontból mindenkinek megfeleljen, nem 

lehetséges, ugyanakkor tulajdonképpen senki se tudja megmondani, milyen az igazi Petőfi – 

fejtette ki a Krónika megkeresésére Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművész, akinek 

pályamunkáját a legjobbnak ítélte a szakmai zsűri a Sepsiszentgyörgyre tervezett Petőfi-szobor 

elkészítésére. Miután az alkotás kiválasztására felkért szakmai zsűri elfogadta a tervet, az 

önkormányzat lakossági nyomásra új pályázatot ír ki a köztéri alkotásra. Közben az elmúlt 

hetekben indulatokat, felháborodást váltott ki, kommenthadjáratokat, sőt gyűlölködő 

hangnemben folytatott diskurzusokat indított el a közösségi oldalon a Petőfi-szobor ügye. A 

költő köztéri szobrát július végén avatná fel a Kovászna megyei és a sepsiszentgyörgyi 

önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi-emlékév 

záróeseményeként. A szentgyörgyi önkormányzat által korábban kiírt pályázatra hat pályamű 

érkezett, a szakmai zsűri Gergely Zoltán tervét ítélte a legjobbnak. 

 

Az EMSZ az erdélyi magyar nemzeti oldal szétverésének szándékát látja Mezei 

elítélése mögött 
2023. január 14. – Krónika, Bihari Napló 

Politikai közösségére mért súlyos csapásként tekint az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 

elnöke, Mezei János elítélésére, melynek hátterében az erdélyi magyar nemzeti oldal 

szétverésének szándékát látja a párt. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári 

Párt (MPP) fúziója révén létrejött alakulat országos elnöksége közleményben reagált arra, hogy 

pénteken kihirdetett ítéletében zsarolásért elmarasztalta Mezei Jánost a Marosvásárhelyi 

Táblabíróság. A másodfokú, jogerős ítéletben Gyergyószentmiklós volt polgármesterét három 
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év börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását négy évre felfüggesztették és öt évre a 

közügyektől is eltiltották. Az EMSZ vezetősége közleményében megdöbbenéssel veszi 

tudomásul a nyolc éve húzódó ügyben hozott ítéletet. 

 

„Otthon mintha minden csapdában rekedt volna” – Külföldön élő erdélyi fiatalok 

életükről, hazaköltözésről 
2023. január 14. – Krónika 

Erdélyben szinte nem létezik olyan család, közösség melynek tagjai között ne lenne olyan 

személy, aki életvitelszerűen külföldön él. Döntésük hátterében a legtöbb esetben különféle 

okok állnak, karrier, anyagiak vagy egyszerűen a romániai szociális rendszer, társadalmi 

mentalitás, a székelyföldi fejlesztések hiánya készteti őket arra, hogy máshol keressék a 

boldogulást. Az elvándorlás témája rendszerint hangsúlyossá válik a népszámlálás idején, 

szociológusok és politikusok próbálnak választ találni arra, mi lehet az oka, hogy sokan az 

itthonmaradás helyett a külföldet választják, és szétszóródnak a szélrózsa minden irányába. A 

Krónikának Székelyföldről Ausztráliába, Nyugat-Európába és Amerikába elszármazó, 

harmincas éveik közepén járó fiatalok meséltek arról, hogy egyetemi tanulmányaik befejezése 

után miért döntöttek úgy, hogy külföldre költöznek, milyen volt a beilleszkedés az adott 

társadalomba, mi az, ami mai napig szokatlan számukra ott, hogyan élik meg a magyarságukat, 

és mi az, ami hiányzik itthonról. 

 

Holtan találtak a Kolozs megyei Magyarszovát RMDSZ-es alpolgármesterére 
2023. január 15. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Holtan találták a település határában a Kolozs megyei Magyarszovát péntek reggel eltűnt 

alpolgármesterét, Nagy Istvánt. A Kolozs megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 

Kolozsvártól 36 kilométerre fekvő község 49 éves elöljárójának holttestét vasárnap fedezték fel 

a településen kívül. A rendőrségi közlemény értelmében az alpolgármester holttestén nem 

találtak erőszakra utaló nyomokat, a hivatalos tájékoztatás szerint a községi elöljáró vélhetően 

önkezűleg vetett véget életének. (A rendőrségi közlemény egyébként megnevezi az 

öngyilkosság módját). A holttestet boncolás érdekében a törvényszéki orvostani intézetbe 

szállították, a rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt kezdett kivizsgálásba. A 

hatóságok január 13-án, pénteken kaptak értesítést Nagy István alpolgármester eltűnéséről.  

 

A doni hősökre emlékeztek Szatmárnémetiben 
2023. január 15. – maszol.ro 

Hagyomány Szatmárnémetiben, hogy minden év januárjában a Németi Református 

Templomban emlékeznek meg a doni katasztrófa hőseiről. A Szent István Kör és a Szatmári 

RMDSZ által szervezett megemlékezés része a vasárnapi istentiszteletnek, melyet követően az 

emlékezők a templomkertben található emlékműnél is elhelyezik az emlékezés koszorúit. Ez 

alkalommal az istentiszteleten az egykori esperes, Sipos Miklós hirdetett igét. A 80 éves 

évforduló és a minket ma is körülvevő kétségbeejtő jelenségek kapcsán elmondta: „Isten azt 

akarja, hogy legyen a szívünkben reménység. Aki Istenben hisz, az mindent túlél, a földi életet 
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is” – mondta. „Jó lenne, ha a reménység leszivárogna a szívek mélyére, a hétköznapokban is 

velünk lenne minden nap. 2023-ban minden területen nehezebb lesz az élet, de Isten 

maradandó reménységet ad nekünk” – fűzte hozzá. 

 

Winkler Gyula: Most kell felszállni a digitális vonatra 
2023. január 15. – maszol.ro 

Soha nem állt rendelkezésünkre ennyi uniós forrás, mint most, éppen ezért 2023 a lehetőségek 

éve az önkormányzatok számára; ugyanakkor érdemes a digitalizációt kiemelten kezelni, 

hiszen úgy egyénként, mint közösségként csak akkor lehetünk versenyképesek, ha megfelelő 

digitális készségekkel rendelkezünk – fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselő (RMDSZ, EPP) 

Menyházán, ahol ezen a hétvégén az RMDSZ Arad és Temes megyei önkormányzati elöljárói 

kétnapos tanácskozást szerveztek. 

 

Székelyudvarhelyről indul a Magyar vagyok – Petőfi 200 című vándorkiállítás 
2023. január 15. – maszol.ro 

Székelyudvarhelyen nyitotta meg kapuit a mintegy 70, főként kárpát-medencei képzőművész 

alkotásait felvonultató Magyar vagyok – Petőfi 200 című tárlat, amellyel a költő születésének 

200. emlékéve előtt tisztelegnek. Nem véletlen, hogy a székely anyaváros lett a vándorkiállítás 

kiindulópontja. Egészségügyi okok miatt a tervekkel ellentétben nem tudott jelen lenni Kövér 

László a Magyar Országgyűlés elnöke, a kiállítás fővédnöke, de eljött a megnyitóra Németh 

Szilárd, a Fidesz alelnöke, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Fülöp Attila, 

a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, Pataki András művészetért 

és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár, Tóth László főkonzul, Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, 

miniszteri biztos, továbbá Tóth Norbert főtanácsos, a kiállítás kurátora. 

 

Lovasfórumot tartottak Lőrincrévén 
2023. január 15. – maszol.ro 

A Fehér megyei Lőrincréve adott otthont szombaton az erdélyi magyar lovasegyesületek 

találkozójának, melyen közös gondjaik, sikereik, tapasztalataik megosztása mellett 

körvonalazták a jövőbeli terveket is. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Kolozsvári Tibor, a 

Magyar Kormány Nemzetpolitikai államtitkársága által támogatott lovasprogram erdélyi 

felelőse, aki a mádéfalvi lovas zarándoklaton szerzett kellemes tapasztalatait hozva fel 

példaként fogalmazta meg a program célját. Kolozsvári Tibor a Maszolnak elmondta: az erdélyi 

lovasélet fellendítésében nagy szerepe volt a magyar kormány támogatásának, hiszen a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság révén 2022-ben minden itteni lovas egyesület 

kedvezményezett lett, ezek száma 80 körül van. A szórványban tevkenykedő lovas egyesületek 

is esélyt kaptak azáltal, hogy az eredetileg csak a Hargita megyének szóló felhívást a program 

második szakaszában kiterjesztették Erdély többi régiójára is. 
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Új kiadvány jelent meg a szlovákiai népszámlálás eredményeiről 
2023. január 13. – ma7.sk, felvidek.ma  

Az egyre bővülő Pro Civis-es kiadványok sorát ezúttal a 2021-es szlovákiai népszámlálás 

magyar vonatkozású eredményeit tartalmazó kiadvány gyarapítja. A mintegy 40 oldalas, 

praktikus formátumú füzet nemcsak a cenzus alapvető adatait tekinti át, de részletekbe 

menően ismerteti és elemzi a magyarlakta járások nemzetiségi eredményeit is. „A publikáció 

célja nem a nyers adatok ismertetése volt, aki ezekre kíváncsi az önkormányzás.sk-n 

települések szintjéig kereshetően minden fontos eredményt megtalál" -- mondta el Őry Péter, 

a Pro Civis Polgári Társulás vezetője. A kiadvány az eredményeket a korábbi népszámlások 

perspektívájába helyezve, azokat értelmezve a népszámlálás rövid, de minden fontos részletre 

kiterjedő értékelését adja. Az országos, nemzetiségi, anyanyelvi adatok ismertetése után 

régióról régióra elemzi az eredményeket Pozsonytól Királyhelmecig. A szövegek mellett 

megtalálható térképeken a járási nemzetiségi arányok 2001 és 2021 között való alakulása 

figyelhető meg, sokszor egészen megdöbbentő tanúságát adva fogyásunk valódi mértékének. 

 

Biai – Föglein István, az igazi fehér holló 
2023. január 13. – felvidek.ma  

Mint már beszámoltunk róla, a méltatlanul elfeledett felvidéki születésű festőművész 

alkotásaiból álló kiállítás nyílt a napokban az ipolysági Simonyi Lajos Galériában. A fehér holló 

című tárlat Biai Föglein István akverelljeit, olajfestményeit öleli fel. Dr. Lőrincz Kálmán 

magángyűjtő értékmentő tevékenységének köszönhetően kerül a nyilvánosság elé az elfeledett 

alkotó művészvilága. Biai – Föglein István 1905. október 20-án született Besztercebányán. 

1920-ban költözött családjával Budapestre, ott érettségizett. 1924-től 1929-ig Vaszari János és 

Csók István tanítványa. Biai – Föglein 1926-tól állított ki rendszeresen. Első önálló 

gyűjteményes kiállítására Budapesten került sor az Ernst Múzeumban. 1928-ban Bécsben részt 

vett a Nemzetközi Akt-kiállításon. Ugyanebben az évben két hónapot Párizsban töltött, ahova 

1929-30-ban állami ösztöndíjjal tért vissza. A párizsi időszakban saját stílusát igyekezett 

kialakítani, s ehhez igyekezett felhasználni az ott megtapasztaltakat. 

 

Magyar Fotóművészek Világszövetségének kiállítása Párkányban 
2023. január 13. – felvidek.ma, bumm.sk  

A Magyar Fotóművészek Világszövetségének kiállítása volt a párkányi Barta Gyula Galéria idei 

első tárlatnyitó eseménye a héten.   A Világszövetség történetéről 2022 októberi 

tájékoztatójukban ez olvasható: „2022-ben ünnepelte a Magyar Fotóművészek Világszövetsége 

megalakulásának 20. évfordulóját. A 27 fővel alapított szövetség mára kilenc ország 182 fotósát 

tömöríti. Az elmúlt évek során nem felejtettük el az eredeti céljainkat. Az anyaországi és a 

határon túli magyar vagy magukat magyarnak valló fotósok, alkotók érdekképviselete, a fotós 

szakmai ismeretek bővítése, a tagok munkáinak széles körű megismertetése mellett a magyar 
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identitás ápolása és a hagyományok megörökítése áll továbbra is működésünk 

középpontjában. Nem kis büszkeséggel mondhatom, hogy a Magyar Fotóművészek 

Világszövetsége és tagjai az évek során a hazai és nemzetközi fotográfiai közélet meghatározó 

szereplőivé váltak.” A Világszövetség folyamatosan szervezi kiállításait a díjnyertes fotókból az 

egész Kárpát-medence területén. 

 

A Donnál elesett magyar honvédekre emlékeztek a szőgyéni cserkészek 
2023. január 13. – felvidek.ma 

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány hagyományos rendezvényéhez a Gyújts te is egy gyertyát a 

Don kanyar hőseinek emlékére! című felhíváshoz csatlakozott a szőgyéni 32. számú Szent 

Mihály cserkészcsapat és a Nagyboldogasszony-templom közössége, és együtt emlékeztek a 

hősi halált halt magyar honvédekre. Szentmisével vette kezdetét az emlékezés, melyet a 

hősökért mutatott be ft. Farkas Zsolt esperes-plébános, aki maga is cserkész. A napi 

evangélium a Márk 2. 1-12 vers volt, mely a béna ember meggyógyításáról szólt, akit négyen 

vittek Jézus elé. A homíliában Zsolt atya a bajtársiasságról szólt: miként a kafarnaumi négy 

bajtárs segített a béna társuknak, úgy segítették egymást a magyar honvédek a doni pokolban, 

a nehéz helyzetekben, idegen földön, távol a hazájuktól. Teljesítették kötelességüket, együtt 

küzdöttek, óvták egymás életét, tudtak másokért is élni. A haza és az embertársaik szolgálatán 

keresztül szolgálták Istent, míg végül testük idegen földben enyészett el, de lelkük az 

örökkévalóságban hazára talált. – mondta Zsolt atya. 

       
Fejlődést hozó fejlesztés 
2023. január 16. – Magyarszo.rs 

Aleksandar Vučić államfő szombaton megtekintette az Újvidék–Szabadka gyorsvasút építési 

munkálatait Máriamajor (Stepanovićevo) közelében. Az eseményen jelen volt még többek 

között Csen Bo, Kína belgrádi nagykövete, Igor Mirović tartományi kormányfő és Pásztor 

István, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. Az államfő 

beszédében elmondta, hogy a munkálatok gyorsabb ütemben haladnak a tervezettnél. – 

Szeretnénk elérni, hogy a vasút ne csak létezzen, hanem éljen is. Mindez fontos számunkra az 

idegenforgalom és a vasútvonal mentén elhelyezkedő települések fejlődése szempontjából is. 

Az országban kiépített legutóbbi vasútvonal a Belgrád és Bar közötti szakasz volt, amelyet 1976-

ban építettek, azóta pedig nem sikerült előrelépést elérni ezen a téren egészen 2012-ig. Az 

elmúlt tíz évben egészen napjainkig egész pontosan 108,1 kilométer hosszúságú vasútvonalat 

sikerült kiépítenünk. Hihetetlen eredményeket értünk el és várakozásaink szerint lesznek még 

jobbak is – mondta Vučić. 

 

A vajdasági általános iskolások számára holnap kezdődik a második félév 
2023. január 15. – vajma.info 
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Miután a vajdasági középiskolások holnap már a második munkahetüket kezdik meg, holnap 

megkezdődik a második félév az általános iskolások számára is. Az eltérő iskolanaptár miatt a 

középiskolások számára már január 9-én megkezdődött a tanév. A szerbiai iskolások számára 

azonban hamarosan lesz egy újabb, igaz, a télinél rövidebb szünet, mégpedig február 15-én és 

16-án, az államiság napján. Mivel az ünnep szerdára és csütörtökre esik, az iskolanaptárakban 

a pénteket is iskolaszüneti napként jelölték, így a kétnapos állami ünnepből összesen 5 napos 

szünet lesz. A tavaszi szünet a vajdasági iskolások számára április 7-én kezdődik és április 17-

éig tart. 

 

Vajdasági Népzenész Találkozó Kishegyesen 
2023. január 15. – Magyarszo.rs 

A Juhászok Civil Szervezet az idén is megszervezte a IX. Vajdasági Népzenész Találkozót, 

ezúttal a kishegyesi Kátai vendégházban. A kétnapos rendezvényen mintegy 40 népzenész vett 

részt, így a találkozónak mintegy 80 résztvevője volt, akik nemcsak Vajdaság településeiről, 

hanem az anyaországból is érkeztek. 

 

Egy hét múlva Művelődési Napok 
2023. január 14. – Magyarszo.rs 

Január 21-én kezdődik a XXI. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat. A megnyitó műsor 

a helybeli művelődési otthonban 18.30 órakor, a fennállásának a 75. évfordulóját ünneplő 

helybeli Petőfi Sándor ME fényképkiállításának a bemutatásával veszi kezdetét. A rendezvény 

a jubiláló művelődési egyesület és a magyar kultúra napja jegyében telik majd. A programban 

fellépnek a tordai művelődési egyesület egykori és mostani tagjai, a néptánccsoportok, a 

citerazenekarok, a leány énekcsoport, a tamburazenekar, valamint a Juhász zenekar, 

népdalénekesek és az asszonykórus tagjai. 

       
A magyar autonómia esélye 
2023.01.16 – Szőcs László – Magyar Nemzet 

A kisebbségvédelem előnyeinek tudatosításával lehet majd felvetni Kárpátalja kérdését. 

Sorban jelentek meg nemrég a The Washington Post véleményrovatában olyan olvasói levelek, 

amelyeket amerikai magyarok írtak. Ezekben felhívják a figyelmet arra, hogy a nemzeti 

kisebbségeknek is helyük van Ukrajnában, utalnak a kárpátaljai magyarok történelmi 

jelenlétére és a múlt hónapban még tovább nyirbált jogaira. További ilyen leveleket is közölhet 

még az amerikai lap, ugyanis szerzőik egymással összehangoltan írják ezeket azzal a nem titkolt 

céllal, hogy befolyásos washingtoni körökben is tudatosodjék a kárpátaljai magyar követelések 

jogossága. „Tudjuk, hogy Biden elnök törődik az emberi jogokkal. Azt is tudjuk, hogy ha 

megemlíti Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek: meg kell oldani ezt az ügyet, akkor rövidesen 

biztosítani fogják a helyi autonómiát Ukrajna lojális nemzeti kisebbségeinek”, írja például 

Lipták Béla mérnökprofesszor, a Magyar Lobbi nevű szervezet alapítója. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5134/vajdasag_extra/279170/Vajdas%C3%A1gi-N%C3%A9pzen%C3%A9sz-Tal%C3%A1lkoz%C3%B3-Kishegyesen-%E2%80%93-VIDE%C3%93-n%C3%A9pzene-kishegyes-magyar-sz%C3%B3-extra-n%C3%A9pzenei-t%C3%A1bor.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5133/vajdasag_nagybecskerek/279097/Egy-h%C3%A9t-m%C3%BAlva-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-Napok-m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9s-torda.htm
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(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023.01.16-i számában olvasható). 

 

Karácsony messze elkerülte a testvérváros Beregszászt 
2023.01.14. – Harangozó Éva – Magyar Nemzet 

- Milyen ember a főpolgármester, hogy nem érdeklődik a kárpátaljai magyarok iránt? – tette 

fel a kérdést megkeresésünkre Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője 

azzal kapcsolatban, hogy Karácsony Gergely bár ellátogatott Ukrajnába, de Budapest 

testvérvárosát, Beregszászt kihagyta a programjából. Kijevben ugyanakkor a főpolgármester 

ismét kihasználta az alkalmat a magyar kormány elleni gyűlöletkeltésre.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar nemzet 2023.01.14-i számában olvasható). 

 

203 kárpátaljai vállalkozó kapott kompenzációt a belső menekültek 

foglalkoztatásáért 
2023. január 14. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Megyei Foglalkoztatási Központ továbbra is elemzi a kárpátaljai munkaadók, 

belső menekültek foglalkoztatásáért járó,kompenzációs kérelmeit. 2022-ben összesen 203 

munkáltató részesült pozitív elbírálásban 504, az ukrán-orosz háború következtében 

lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek foglalkoztatásáért. A legtöbb belső menekültet 

foglalkoztató iparágak a következők: feldolgozóipar ‒ 42%; nagy- és kiskereskedelem – 13%; 

egészségügy ‒ 9,5%; vendéglátóipar – 8%; közlekedés – 7%; építőipar – 6,5%. 

 

Nagybereznai katona esett el a háborúban 
2023. január 14. – karpatalja.ma, karpataljalap.net 

Újabb kárpátaljai katona vesztette életét az orosz–ukrán háborúban – írta a Velikij Bereznij 

Online. Elhunyt Olekszandr Kozlov nagybereznai katona január 2-án. Az 1983-as születésű 

férfi Kelet-Ukrajnában vesztette életét, a bahmuti járási Kliscsijivkában. Olekszandr Kozlov 39 

éves volt. Utolsó útjára január 15-én kísérik. 

 

Közel 30 konténerházat építenek a menekülteknek Kárpátalján 
2023. január 14. – kiszo.net 

A moduláris könténerházakat Munkácson, Szolyván és Szerednyén állítják fel – olvasható a 

Kárpátaljai Megyei Tanács Facebook-oldalán. “A Munkácsi Mihajlo Dankanics Mezőgazdasági 

Szaklíceum területén tizenegy konténerház összerakását már majdnem be is fejezték. Minden 

házban két nappali, egy konyha és egy fürdőszoba található. A fűtés, a víz- és az áramellátás is 

biztosított modern technológiák segítségével” – áll a bejegyzésben. A Szolyvai Építőipari 

Líceum kollégiumának területén 6 moduláris konténerházat telepítettek. A projekt a Cseh 

Köztársaságban működő Caritas jótékonysági alapítvány pénzügyi támogatásából 

valósulhatott meg. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/203-karpataljai-vallalkozo-kapott-kompenzaciot-a-belso-menekultek-foglalkoztatasaert/
https://karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/203-karpataljai-vallalkozo-kapott-kompenzaciot-a-belso-menekultek-foglalkoztatasaert/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nagybereznai-katona-esett-el-a-haboruban/
https://kiszo.net/2023/01/14/kozel-30-kontenerhazat-epitenek-a-menekulteknek-karpataljan/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2023. január 16. 

. 

 

Felhívás: A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet 
2023. január 14. – kiszo.net 

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 a fakultációk keretében, emelt óraszámban elmélyíteni a 

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

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

 

Kezdetét vette a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző második képzési hétvégéje 
2023. január 14. – karpataljalap.net 

Kezdetét vette a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett Kárpátaljai Közéleti 

Vezetőképző V. évfolyamának második képzési hétvégéje. A háromnapos eseménynek ezúttal 

Debrecen ad otthont január 13–15-én. A 2018-ban indult Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző 

elsősorban azoknak a fiataloknak szól, akik felelősséget éreznek a kárpátaljai magyarságért, és 

véleményformálókként, döntéshozókként kedvező irányba szeretnék terelni az Ukrajnában élő 

magyar közösségek sorsát. Az MCC a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőt a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetséggel (KMKSZ), a KMKSZ Ifjúsági Szervezetével (KMKSZ ISZ) és Bocskor 

Andrea európai parlamenti képviselővel közösen szervezi. 

 

Mintegy 34 ezer befogadott pályázattal eredményes évet zárt a „KMKSZ” 
Jótékonysági Alapítvány 
2023. január 15. – Kárpátalja  

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány elmúlt évi munkáját értékelte a Kárpátalja lapnak 

Gulácsy Géza, az Alapítvány igazgatója, aki kitért az idei tervekre is. Gulácsy Géza kiemelte: Az 

elmúlt évben a háború okozta bizonytalanság is rányomta bélyegét a tevékenységünkre. 

Egyrészt 2021-hez képest mintegy 15%-kal csökkent a beadott pályázatok száma, másrészt 

eltolódott a pályázatok kiírása, így a munka dandárja az év legvégére maradt. Az érvénytelen 

pályázatok száma azonban jelentősen csökkent. A 2022-ben befogadott mintegy 34 ezer 

pályázat 0,1%-a bizonyult csak érvénytelennek. 

 

A Jóság szekrénye: segítség a belső menekülteknek 
2023. január 15. – karpat.in.ua 

A „Jóság szekrénye” elnevezésű akció már több mint 7 hónapja tart Ungváron. Hetente 

háromszor – kedden, csütörtökön és szombaton – azok jöhetnek ide ruháért, akik a háború 

elől menekülve kénytelenek voltak elhagyni az otthonukat és Kárpátaljára kerültek. Az akciót 

elsősorban az ungváriak, valamint különböző jótékonysági szervezetek támogatják. Itt a 

rászorulók nem csak ruhaféléket kapnak. Önkéntesek dolgoznak itt, többek között belső 
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https://kiszo.net/2023/01/14/felhivas-a-nagyberegi-reformatus-liceum-felvetelt-hirdet/
https://karpataljalap.net/2023/01/14/kezdetet-vette-karpataljai-kozeleti-vezetokepzo-masodik-kepzesi-hetvegeje
https://karpataljalap.net/2023/01/15/mintegy-34-ezer-befogadott-palyazattal-eredmenyes-evet-zart-kmksz-jotekonysagi-alapitvany
https://karpataljalap.net/2023/01/15/mintegy-34-ezer-befogadott-palyazattal-eredmenyes-evet-zart-kmksz-jotekonysagi-alapitvany
https://life.karpat.in.ua/?p=133615&lang=hu
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menekültek is. Átveszik az adományokat, a ruhákat és segítenek a rászorulóknak kiválasztani 

azokat. 

 

Beregrákosra költöztetik egy Luhanszk megyei árvaház lakóit 
2023. január 15. – karpat.in.ua 

Luhanszk megye egyik gyermekotthonának lakói hamarosan a munkácsi járási Beregrákoson 

fognak élni. 

Itt a kórház évek óta nem használt emeletét alakították ki a gyerekek számára. A Kárpátaljai 

Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal csaknem 3 millió hrivnyát különített el erre a célra. Már 

felújítottak 15 szobát, a konyhát, a fürdőszobát és a műszaki helyiségeket. 

 

ORFK: több mint 11 ezren érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2023. január 16. – MTI, Hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5097-en léptek be Magyarországra vasárnap, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 6300-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 218 embernek állított ki harminc napra 

érvényes, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől vonattal 115 

ember - köztük 37 gyermek - érkezett Budapestre - írták. 

 
 

Elektronikus sajtó 
 

 

Határok nélkül 
2023. január 13. – Kossuth Rádió 

 

Az új médiatörvényt 2022 decemberében fogadta el az ukrán törvényhozás. Az európai uniós 

csatlakozási tárgyalások megkezdésének feltételeként szabott médiaszabályozási intézkedés az 

ukrán médiateret gyökeresen megváltoztatja.  Nemzetközi, illetve ukrán érdekvédelmi 

szervezetek komoly kritikával illették a szabályozást. Nem ez az első ellentmondásos 

jogszabály, melynek kapcsán európai elvárásokra hivatkozva hoznak valójában korlátozó 

intézkedéseket. Az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek szempontból ez a törvény az elmúlt 

években elfogadott jogszabályok mintáját követi: JOGSZŰKÍTŐ!   

 

A Don-kanyari offenzíva 80. évfordulóján megemlékezést tartottak csütörtök este, 

Marosvásárhelyen, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és a 23. Határvadász 

Hagyományőrző Csoport szervezésében. A résztvevők a római katolikus temetőben, a doni 
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áldozatok emlékművénél koszorúzással, gyertyagyújtással és régi katonadalok közös 

éneklésével tisztelegtek a 2. Magyar Hadsereg áldozatainak emléke előtt. 

 

A hadifoglyok, a munkatáborba elhurcoltak, a volt politikai üldözöttek kárpótlásra jogosultak 

Romániában. Ez érvényes az érintettek özvegyeire és újabban kiterjesztették gyermekeikre is. 

A bürokrácia útvesztőiben és a törvény paragrafusainak értelmezési labirintusában könnyen 

elvesznek a magyar emberek. Oláh-Gál Elvira beszélgetése. 

 

Átadták a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium utolsó, felújított épületét. A főépület már 

tavaly elkészült; az általános iskolásoknak és az egészségügyi képzésnek helyet adó épület 

átadásával ma lezárult a nagy múltú iskola négy éve tartó felújítása. A római-katolikus 

gimnázium korszerűsítését a magyar kormány 2,2 milliárd forinttal támogatta.  

 

Jelenléti oktatással kezdődött meg a héten a második félév a magyarkanizsai Beszédes József 

Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban. A tantermek melegek, bár a rezsiszámla most 

jóval magasabb, s a tangazdaság működtetése is többe kerül.   

 

Koháry István országbíró megbízásából a 18. század elején épült Füleken a Koháry-kúria, a 

város egyik legismertebb, ám legmostohább sorsú épülete. A 19. században más nemesi 

családok, a 20. század elején helyi gazdák, a szocializmusban pedig az állam kezébe került a 

barokk épület, állapota pedig fokozatosan romlott. Most azonban megoldódhat a helyzet, mert 

a cserkészek tulajdonába kerül, akik jó gazdának ígérkeznek. Csémi Szilárdot, a Szlovákiai 

Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnökét kérdeztük. 

 

45 éve, 1978. január 6-án adta vissza „az amerikai nép képviseletében” Cyrus Vance 

külügyminiszter az Országházban a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket a magyar 

népnek. Erre az évfordulóra emlékeztek a Kossuth Alapítvány és a Magyarország Alapítvány 

rendezvényen január 6-án Washingtonban, amiről Náray Balázs küldött beszámolót. 

 

Határok nélkül 
2023. január 14. – Kossuth Rádió 

 

„Egy ország életében 30 év igen rövidke idő” – mondja Bauer Edit felvidéki magyar politikus, 

az Európai Parlament volt képviselője. 

 

„Az eltelt három évtized semmiképp sem nevezhető egyértelmű sikertörténetnek, sem pedig 

kudarcnak. A pozitívumok közé tartozik, hogy a szétválás békésen történt” – ezt már a 

Csemadok országos elnöke Bárdos Gyula mondja.  

 

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke szerint: „Az, hogy V. Mečiar és V. Klaus népszavazás nélkül 

indította el Csehszlovákia szétválasztásának folyamatát, hiba volt.” 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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1992. november 25-én a csehszlovák Szövetségi Gyűlés megszavazta azt a törvényt, amely 1992. 

december 31-ével, 74 évi és 65 napi fennállás után kimondta Csehszlovákia, azaz az akkoriban 

Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságnak nevezett közös állam megszűnését. A két 

utódállama a törvény értelmében a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság.  A 30. évforduló 

alkalmából készített közvéleménykutatás szerint Szlovákia lakosságának közel 46 százaléka 

szerint előny az önállósulás, ebből 18,7 százalék határozottan előnyösnek tartja ezt. Majdnem 

ugyanennyien, azaz a válaszadók 44,6 százaléka nem tartja előnyösnek a szétválást– derül ki 

az AKO közvéleménykutató-ügynökség által készített exkluzív felmérésből. Az ügynökség 

december 6. és 12. között végezte a reprezentatív felmérést 1000 válaszadó bevonásával. Az 

ország kettéválását az átlagosnál többen tartják előnyösnek a legfiatalabbak, azaz a 18 és 33 év 

közötti válaszadók.  Inkább negatívan értékelik a lépést az 50 és 65 év közötti válaszadók. A 

magyar nemzetiségű lakosok inkább negatívan értékelik Szlovákia és Csehország három 

évtizeddel ezelőtti szétválását – olvasható az AKO 2022 decemberi közvélemény-kutatásában. 

De hogy vélekedtek erről a felvidéki magyarok 30 évvel ezelőtt?  

 

Berényi József a rendszerváltást és az elmúlt 30 évet a politikában töltötte el - a 

külügyminisztériumi államtitkárságtól, a parlamenti képviselőségen keresztül, megyei alelnöki 

szintig mindig meghatározó szerepben volt. Vele beszélgetett Haják Szabó Mária.  

 

Nyolcszáz évre tekint vissza a ferences szerzetesrend, amikor jubileumi sorozatot hirdet.  A 

ferencesek a századok során hűséggel élték hivatásukat, végezték az evangélium hirdetését ott 

és úgy, ahogyan az élet megkövetelte, és váltak egyszerűen barátokká: „a  nép barátaivá”.  Az 

ünnepség-sorozatról Oláh-Gál Elvira kérdezte a Szent Istvánról elnevezett erdélyi ferences 

rendtartomány provinciálisát, Urbán Eriket. 

 

 

Kárpát-medence 
 

2023. január 15. – M1 

 

2023-ban a béke és a biztonság áll a nemzetpolitika fókuszában 

 

2022 a Cselekvő nemzet éve volt a nemzetpolitikában, mert az esztendőt a közös cselekvés 

határozta meg. Ennek legfontosabb megnyilvánulása az áprilisi parlamenti választások voltak– 

mondta a tavalyi évet értékelve Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. 2014 óta a 

külhoni magyarok is élhetnek szavazati jogukkal, beleszólhatnak a nemzet sorsának 

alakulásába. (…)A tavaly februárban kirobbant orosz-ukrán háború szintén cselekvést és 

összefogást kívánt a nemzet egészétől. Magyarország történetének legnagyobb humanitárius 

segélyprogramját indította a háború elől menekülő ukránok számára, valamint a legnehezebb 

helyzetbe került nemzetrész, Kárpátalja 150 ezres magyarsága is kiemelt figyelmet és 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/
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támogatást kapott az anyaországtól. Ez 2023-ban sem lesz másként, mert az a legfontosabb, 

hogy a kárpátaljai magyarok a szülőföldjükön tudjanak maradni. 

 

 

A madéfalvi veszedelem évfordulója 

 

259 évvel ezelőtt Moldvába „csángált” - azaz ide, ezekre a dombokra menekült rengeteg székely 

a madéfalvi veszedelmet követően. 1764 januárjában, vízkereszt másnapján ágyúszóra riadtak 

a madéfalviak, aznap a falut ostromló császári katonák több mint 200 fegyvertelen székelyt, 

köztük nőket és gyermekeket mészároltak le, házakat égettek fel. A megemlékezésen elhangzó 

csángó népdal kiválóan érzékelteti a csíki székelyek tragédiáját. Amikor 1761-ben Mária Terézia 

elrendelte az erdélyi határőrség felállítását, a székelyek petícióban fogalmazták meg 

ellenállásuk okát: kiváltságaik jogán nem érezték kötelességüknek a hadszolgálatot, főként, 

mert a beígért adómentesség sem valósult meg. A válaszként érkező vérfürdő viszont megtörte 

a székelyek ellenállását. 

 

Dúrmoló téli népzenei tábor 

 

Népi hangszerek hangjai és népdalok szűrődnek ki a délvidéki Tóthfalu kollégiumából. Idén 

már ötödször muzsikál itt 50 diák és felnőtt a Dúrmoló Téli Népzenei Táborban. A 

táborlakókkal öt napon keresztül foglalkoznak a tanárok, a tanulási lehetőség hangszerek 

tekintetében széles spektrumon mozog. 

 

Egyedülálló sportközpont épült Csíkszeredában 

 

Megnyílt Csíkszeredában a magyar állam támogatásával épült, egész Erdélyben egyedinek 

számító sportközpont. A RideMore Activity Center nemcsak az extrém sportok gyakorlására ad 

lehetőséget, turisztikai szempontból is meghatározó Székelyföld számára. Kinda Gézáék, akik 

a tulajdonosai ennek a létesítménynek már a téli sportok területén annyira erős eredményeket 

tettek le az ország számára és az összmagyarság számára, hogy az ők vonzáskörüket, sportolási 

habitusukat beépítve ebbe a turisztikai központba egy nagyon komoly kirugaszkodási pontot 

jelent. 

 


