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Nyomtatott és online sajtó 
 

Mezei János lemond az EMSZ elnöki tisztségéről 
2023. január 16. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen megtartott hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be Mezei János, hogy a nyolc 

éve húzódó bírósági ügyében született elmarasztaló ítéletet követően lemond az Erdélyi Magyar 

Szövetség (EMSZ) elnöki tisztségéről, s így a párt alapszabályzatának értelmében 60 napon 

belül tisztújító küldöttgyűlést tartanak. Mint ismeretes, nyolc évnyi eljárást, több mint 100 

bírósági tárgyalást, valamint két felmentő ítéletet követően, január 13-án zsarolásért 

elmarasztalta a Marosvásárhelyi Táblabíróság Mezei Jánost, az EMSZ korábbi elnökét, 

Gyergyószentmiklós volt polgármesterét. A bíróság azt tekintette zsarolásnak, hogy Mezei 

János polgármesterként és a Monturist Kft. kisebbségi tulajdonosaként felszólította a cég 

ügyvezetőjét, Virág Zsoltot, hogy mondjon le tisztségéről. Az ítélet kapcsán Mezei János 

elmondta: szerinte a román jogszolgáltatás ismételten levizsgázott, a bíróság mostani döntését 

pedig igazságtalannak tartja. 

 

Elkezdődött a kárpátaljai diákok és tanárok táborának első turnusa 

Sátoraljaújhelyen 
2023. január 16. – MTI, hirado.hu, Demokrata 

Elkezdődött a kárpátaljai diákok és tanárok táborának első turnusa hétfőn a Borsod-Abaúj-

Zemplén vármegyei Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség szervezésében a Mol Új Európa 

Alapítvány és a Miniszterelnökség támogatásával. Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke 

az első tábor megnyitóján röviden ismertette Sátoraljaújhely és a környező települések 

történelmének kiemelkedő állomásait és szólt a térség természeti kincseiről, látványosságairól. 

Úgy fogalmazott: "itt találkoznak a magyarok, de itt találkoznak a Kárpát-medencei népek is, 

meg a nyelvek is". Hozzátette, a sátoraljaújhelyi Rákóczi-tábor a magyar fiatalok nagyon fontos 

találkozási pontja, ahol a múlt évben mintegy tízezer fiatal fordult meg. 

 

Kijev tarthat a magyar bírálatoktól 
2023. január 17. – Pataky István – Magyar Nemzet 

A háború óta sokan nem merik szóvá tenni a kisebbségek helyzetét. Kijev csak Budapesttel 

folytatott valódi egyeztetést az ukrajnai kisebbségek jogainak szabályozásáról – mondta a 

Libertatea román portálnak adott interjújában Vjacseszlav Lihacsov emberi jogi szakértő. Mint 

az Ukrajnai Állampolgári Jogok Központja Szakértői Tanácsának tagja fogalmazott, „Kijev tart 

az újabb magyar bírálatoktól, amelyek Ukrajna európai vagy euroatlanti útját akadályozó 

kezdeményezéseket eredményezhetnek”. A szakember szerint a magyar politikusok 

kompromisszumos megoldásként elfogadhatják, hogy Ukrajna területén olyan magániskolákat 
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finanszírozzanak, ahol minden tantárgyat anyanyelven oktathatnak, erre ugyanis a törvény 

lehetőséged ad.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023. január 17-i számában olvasható). 

       
Székelyudvarhelyi eseménnyel kezdődik az UNESCO Bolyai-emlékéve 
2023. január 16. – Krónika, szekelyhon.ro 

A magyar kultúra napja alkalmából szervezik a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban 

pénteken azt az eseményt, amely az UNESCO Bolyai-emlékévének nyitánya – közölte az 

intézmény. A Bolyaiak és Székelyudvarhely című rendezvénnyel a szervezők tudatosítani 

akarják, hogy a 2023-as év alkalmat szolgáltat egy kevésbé ismert bicentenárium 

megünneplésére. Az idén lesz kétszáz éve, hogy Bolyai János, a magyar tudomány egyik 

legnagyobb alakja 1823. november 3-án megírta híres levelét, amelyben közölte édesapjával, 

Bolyai Farkassal, hogy „a semmiből egy új, más világot teremtettem”: azaz megoldotta a 

„paralellák rejtélyét”, kidolgozta az abszolút (nem-euklidészi, hiperbolikus) geometria alapjait, 

amivel megnyílt „a tér tudománya”.  

 

Winkler Gyula: Szórványban összezárjuk sorainkat 
2023. január 16. – Nyugati Jelen 

A népszámlálás adataival számolva kell jövőt tervezni a szórványközösségekben és ennek 

tudatában készülni a 2024-es választási évre. Hunyad megyében négy prioritást fogalmaztunk 

meg az idei esztendőre – összegzett Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei 

elnöke annak kapcsán, hogy hétvégén, Déván, a Melite református gyülekezeti központban 

évindító megyei küldöttgyűlést szerveztek, amelyen a helyi szervezetek küldöttei és az RMDSZ 

tisztségviselői vettek részt. „Nem lesz könnyű év az idei, hiszen nyilvánosságra fognak kerülni 

a népszámlálás megyei adatai, melyek minden bizonnyal azt fogják visszaigazolni, amit 

mindannyian érzünk: hogy Dél-Erdélyben nem a magyar közösségnek kedveznek a 

demográfiai folyamatok. Ennek tudatában kell a jövőt megtervezni” - hangsúlyozta Winkler 

Gyula. 

 

A kultúra hete Marosvásárhelyen  
2023. január 16. – szekelyhon.ro 

Egyhetes programsorozattal ünnepli – ötödik alkalommal – a Studium–Prospero Alapítvány a 

román és a magyar kultúra napját Marosvásárhelyen. Az elmúlt években már hagyománnyá 

vált rendezvénysorozatban az idén is helyet kap a képzőművészet, a film, a színház, a zene, az 

irodalom, a tánc, a történelem, a népi kultúra, a gasztronómia, ezúttal is lesznek tudományos 

ismeretterjesztő előadások és gyerekprogramok. Kedden 15.30-tól Vass Norbert író-költő olvas 

fel készülő novelláskötetéből a Studium Hub látványkávézóban, majd 17 órától 

rövidfilmmaraton lesz: a Dudutz család – egy örmény család hagyatéka Marosvásárhelyen 
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című riportot és a Rejtett város című ismeretterjesztő rövidfilmsorozat négy részét vetítik le az 

érdeklődőknek a Studium Hub nagy konferenciatermében.  

 

Szakmabeliek ellenzik a több gyakorlati tudást nyújtó középfokú tanítóképzés 

megszüntetését 
2023. január 16. – Krónika 

Sokan nem értenek egyet a tanügyi törvény tervezett módosítása kapcsán megfogalmazott 

elképzeléssel, miszerint megszűnne a pedagógiai líceumokban a tanítóképzés, és a 

továbbiakban csak egyetemi szinten lenne lehetséges. Miközben a kétezres évek elejétől 

Romániában középiskolai és egyetemi szinten egyaránt képeznek tanítókat, a szakma úgy látja, 

a pedagógiai líceumban hatékonyabb a leendő tanítók gyakorlati oktatása. A téma kapcsán a 

közép-és felsőfokú tanítóképzésben oktató illetékeseket, valamint tanfelügyelőt is 

megkérdezett a Krónika. 

 

Többtucatnyi programot kínál idén a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet 
2023. január 16.- maszol.ro, szekelyhon.ro 

Mintegy 60 kulturális programot valósít meg Székelyföldön a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, 

jelentette be Szebeni Zsuzsa. A magyar külképviselet égisze alatt működő kulturális intézet 

vezetője hangsúlyozta: arra törekednek, hogy ne csak a térség városaiban, hanem vidéken is 

megvalósítsanak kulturális programokat. Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja a 

hétfői sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón leszögezte: a szomszédban zajló háború és a nehéz 

időszak ellenére a Magyar Kormány idén is folytatja nemzetpolitikai programjait és fenntartja 

az elmúlt évtizedben kiépített intézményeit, és ugyanolyan széleskörű lesz a kulturális 

programkínálat, mint amilyen az elmúlt években volt. 

 

Újabb díjat kapott a Szent Korona Kórus 
2023. január 16. – ma7.sk  

A Hittel a Nemzetért Alapítvány, a Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület és a Kovász 

Egyesület szervezésében 2023. január 15-én került sor a Wass Albert születésnapja tiszteletére 

rendezett ünnepségre, aminek helyszínt a budapesti Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 

Iskola adott. A Hittel a Nemzetért Alapítvány, a Rákosszentmihályért Alapítvány és a Kovász 

Egyesület által létrehozott Wass Albert-díjat az ünnepség keretében – Gábor József „Gajó” 

grafikusművész mellett – az ipolybalogi Szent Korona Kórus vehette át. A Wass Albertről 

mintázott bronz dombornyomatot a magyarság megmaradásáért munkálkodó és áldozatos 

munkával kulturális örökségünket védő személyek szokták kapni az író születésnapja 

alkalmából. A Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott ünnepi 

műsor folyamán – Kánnainé Ivony Anna vezetésével – felléptek a Néri Szent Fülöp Katolikus 

Általános Iskola diákjai, de műsort adott a Kovász Egyesület Irodalmi Csoportja, Varga Levente 

néptáncos és természetesen a Szent Korona Kórus is. 
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Nagymácsédi gyepüőrök – újraalakult a Csemadok a mátyusföldi faluban 
2023. január 16. – ma7.sk  

Közel két évtizedes szunnyadás után újraalakult a Csemadok nagymácsédi alapszervezete. Az 

új vezetőség célja feléleszteni a falu kulturális életét, és bevonni a fiatalságot a közösségi élet 

körforgásába. Nagyon sokan érkeztek a helyiek közül a nagymácsédi Csemadok újraalakuló 

ülésére a kultúrházba. A rendezvény során ki lehetett tölteni a belépési nyilatkozatokat, és 

megválasztották az új elnököt is, Putyera Krisztina személyében. Az ülés után a 

pozsonyvezekényi Görbe Tükör színjátszócsoport adta elő a Delirium Falsus – Hamis mámor 

című darabját, valamint esztrádműsorral is kedveskedtek a nagymácsédi közönségnek. Az 

újraalakult szervezet frissen megválasztott elnöke, Putyera Krisztina elmondta, szeretnék 

elérni a falu közösségi-kulturális életének a fellendítését, szórakoztató műsorokat szervezni, 

valamint megszólítani a fiatalokat is a Csemadok ügyeivel kapcsolatban. 

 

Sok polgármester megtartaná a platformokat a Szövetségben 
2023. január 16. – bumm.sk  

A platformok megtartásáról és megszüntetéséről főleg országos politikusok nyilatkoztak, de 

kíváncsiak voltunk, mi a véleménye azoknak a szövetséges polgármestereknek, akiket nem az 

MKP-platform jelölt. Az MKP-platformhoz közel álló sajtó által megszólított, az MKP-platform 

által jelölt polgármesterek jó ötletnek tartották az MKP-platform egyes vezetőinek 

platformokat megszüntető ötletét. Mi megkérdeztünk a Szövetség színeiben győztes más 

polgármestereket is. Tóth Péter, Szilas polgármestere úgy gondolja, hogy a polgármestereket 

nem feltétlenül ez a kérdés foglalkoztatja. „A jelenlegi időszakban, amikor a településeink, a 

vállalkozók, lakosaink, lassan nem tudják miből fizetni a megemelkedett energia költségeket, 

nem hiszem, hogy a legnagyobb gondunk az lenne, hogy mennyire van értelme a 

platformoknak” – véli a Komáromi járásban fekvő község első embere, de felhívta a figyelmet 

arra is, hogy nem véletlenül alakult ki a magyar gyűjtőpárt szerkezetet: „Amikor a három párt 

egyesült, illetve megalakult a Szövetség, ahhoz, hogy mindenkinek meglegyen az alapvető joga 

a párton belül a platformok jelentették a megoldást. Ha nem lettek volna, akkor még talán a 

megyei választásokra sem tudtunk volna jelöltet állítani a Komáromi járásból, Andruskó Imre 

személyében.”    

    
Megalakult az MNT Kulturális és Oktatási Bizottsága  
2023. január 16. – PannonRTV  

Megalakult a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális, valamint Oktatási Bizottsága is. Előbbi 

alelnökévé Jovánovity Pétert, míg utóbbi alelnökévé Vidrács Krisztinát választották. 

A stratégia kidolgozása élvez prioritást a kulturális bizottság munkájában - hangzott el alakuló 

ülésükön. Lovas Ildikó kiemelte, az ehhez szükséges felvezető munkát már meg is kezdték. Az 

MNT Kulturális Bizottságának elnöke elmondta, abban bízik, hogy a tagok a saját kultúrával 
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kapcsolatos meglátásaikat, valamint a környezetükben élők meglátásait is bele tudják vinni a 

bizottság munkájába.  

 

Felfegyverkezett újnáci fiatalok randalíroztak Újvidék központjában, két sérült is 

van 
2023. január 16. – vajma.info, Magyarszo.rs  

Tegnap éjszaka három fiatal randalírozott és támadt rá a vendégekre Újvidék központjában a 

Crni ovan nevű bárban. A támadásban két személy könnyebb sérüléseket szerzett. A maszkos 

támadók fiatal férfiak voltak, akik bokszerekkel, baseball ütőkkel és macsétákkal 

felfegyverkezve törtek be a szórakozóhelyre, számolt be az esetről a Szerbiai Rádió és Televízió 

(RTS). A két sérült közül az egyik a Crni ovan nevű bár tulajdonosa, aki az ütések következtében 

zúzódásokat szenvedett, illetve egy vendég, akinek a zúzódásokon kívül még egy vágás is 

megsértette az alkarját. Az N1 és a nova.rs információi szerint a támadók egy újnáci csoport 

tagjai, akik a szórakozóhelyre való betöréskor ürügyként a szerb zászlót keresték, majd miután 

nem kaptak kielégítő választ a kérdésükre, betörték a klub ajtajának és ablakának üvegét. A 

hely tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy az elkövetők egyértelmű fasiszta jelképeket viseltek: 

horogkeresztet, amerikai konföderációs zászlót és a Zentropa fasiszta ideológia szimbólumait. 

 

Kilencedik alkalommal tartották meg a Vajdasági Népzenész Találkozót 
2023. január 16. – Magyarszo.rs 

A kishegyesi Kátai vendégház ezen a hétvégén egy rangos népzenei esemény helyszíne volt. A 

Juhászok Civil Szervezet az idén is itt szervezte meg a IX. Vajdasági Népzenész Találkozót. A 

kétnapos rendezvény pénteken kezdődött, és mintegy 40 népzenész vett részt, így a 

találkozónak összességében mintegy 80 résztvevője volt, akik nemcsak Vajdaság településeiről, 

hanem az anyaországból is érkeztek. 

A pénteki képzés a sárközi népzenéről és a tamburáról szólt. A Pántlika zenekar tagjai 

gyakorlati ének- és tamburaoktatást tartottak. 

 

Újévköszöntés, másodszor 
2023. január 16. – Magyarszo.rs 

A tartományi székvárosban pénteken este – hagyományosan – megünnepelték a pravoszláv 

naptár szerinti új év kezdetét. Petárdázással, rakétákkal és kisebb, magánjellegű tűzijátékkal 

köszöntötték az új esztendőt, az önkormányzat szervezésében viszont gazdag, szórakoztató 

programegyüttessel várták az ünneplő polgárokat. Újvidéken legalább 40 helyszínen volt 

szervezett, beltéri, „szilveszteri” buli, nehéz lenne kiemelni ezek közül egyet, amelyről külön 

cikkezhetnénk, hiszen mindegyik érdekekes volt a maga módján, a Doček elnevezés alatt futó 

program megálmodói külön-külön célcsoportoknak szánták őket. 
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ORFK: több mint 9 ezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 

2023. január 17. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4839-en léptek be Magyarországra hétfőn, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 4294-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden az MTI-t. A közlemény szerint 

a beléptetettek közül a rendőrség 203 embernek állított ki harminc napra érvényes, ideiglenes 

tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől vonattal 46 ember - köztük 25 

gyermek - érkezett Budapestre - írták. 

 

„Végtelenül kínosan magyarázkodik Karácsony” 
2023. január 17. – Harangozó Éva – Magyar Nemzet 

Ukrajnai útja során Budapest első embere nagy ívben elkerülte a testvérvárost, Beregszászt. A 

Magyar Nemzet kérdéseire továbbra sem válaszolt a Városháza sajtóosztálya, viszont arra volt 

ideje Karácsony Gergelynek, hogy a Facebook-oldalán magyarázkodjon, hogy miért nem ment 

el Beregszászra múlt heti, ukrajnai útja során. Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi 

frakcióvezetője szerint a személyes gesztus fontos lett volna a kárpátaljai magyaroknak.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023. január 17-i számában olvasható). 

   

Csehország 55 aggregátort küldött Kárpátaljára 
2023. január 16. – karpatalja.ma 

Kárpátaljára érkezett a csehországi Pardubicei kerület önkéntes tűzoltó csapata január 16-án. 

Viktor Mikita, a megyei OVA vezetője szerint 55 generátort és 10 vízszivattyút hoztak a 

fegyveres erők részére. – Ez most egy nagyon fontos támogatás. Őszintén hálásak vagyunk 

partnereinknek a régiónk és harcosaink iránti figyelméért – fogalmazott Mikita. Mint mondta, 

ezek a partnerségi kapcsolatok napról napra erősödnek, köszönhetően Volodimir Csubirkónak, 

a megyei tanács vezetőjének, aki szisztematikusan dolgozik Kárpátalja testvérrégióinak 

földrajzi kiterjesztésén. 

 

Gyászol az Ilosvai kistérség 
2023. január 16. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Újabb kárpátaljai életet követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. Az Ilosvai Városi 

tanács közleménye szerint a fronton vesztette életét Vaszil Gyidik, katona. A védő a huszti járási 

Hátmeg (Zahattya) faluból származott. Vaszil Gyidiket öt kislánya, felesége, hozzátartozói és 

bajtársai gyászolják. A katonát január 16-án helyezik örök nyugalomra. 

 

Még hosszabb áramkimaradásokra figyelmeztetnek 
2023. január 16. – kiszo.net 

Ukrajnában továbbra is súlyos a villamosenergia-helyzet, a legutóbbi orosz támadás a 

termelési hiány jelentős növekedéséhez vezetett. Szerhij Kovalenko, a Yasno energetikai 

vállalat vezérigazgatója szerint, a legutóbbi orosz rakétatámadás miatt a hőerőművek egy része 
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leállt, és egyelőre nem tudni, meddig tartanak a javítási munkálatok. „A probléma olyan súlyos, 

hogy az Ukrenergo jelentősen korlátozta a fogyasztást Ukrajna-szerte és Kijevben. A kollégák 

ellenőrzik a helyzetet, és megoldásokat keresnek annak stabilizálására” – közölte, hozzátéve, 

hogy a villamosenergia-rendszer védelme érdekében vészleállási áramszüneteket is 

alkalmazhatnak, de a kritikus infrastruktúrának mindenképpen működnie kell. A szakember 

hozzátette, a lakosságnak fel kell készülnie a hosszabb áramszünetekre. 

 

Tízéves a nagyszőlősi Szelíd Lovasközpont 
2023. január 16. – kiszo.net 

Az elmúlt esztendő teljesen más volt, mint amit eddig megszoktunk. Januárban még javában 

zajlottak a felújítási munkálatok a fedett lovardában. Február végén elkészült az oktatási 

részleg, ám kitört a háború. El sem tudtuk képzelni, hogyan tovább. Befogadtunk két családot 

a frissen felújított lovarda vendégszobáiba, támogattuk a rászorulókat. Március végén 

döntöttünk úgy, hogy visszatérünk eredeti tevékenységünkhöz. Áprilistól újra fogadtuk a 

fogyatékkal élő gyermekeket, megközelítőleg ezer foglalkozást tartottunk számukra. Sokan 

közülük a háború elől menekülő családok csemetéi. Sikerült felvidítanunk őket, ha csak néhány 

órára is, de megfeledkezhettek az átélt borzalmakról, a lovak közelében megnyugodtak. 

 

Menekültek részére szervezett ünnepi ebédet a Munkácsi Görögkatolikus 

Egyházmegye „Caritas” Jótékonysági Alapítványa  
2023. január 16. – karpat.in.ua 

Közvetlen, családias hangulatban gyűltek az ünnepi asztal köré a belső menekültek és 

vendéglátóik. Az ünnepi ebédet a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye „Caritas” 

Jótékonysági Alapítványa szervezte a Juliánus-naptár szerinti óévbúcsúztatás alkalmából. 

Viszont előbb, a hagyományoknak megfelelően, előbb a kántálás következett. Közben a 

konyhán javában zajlottak az előkészületek. Az ebéden olyan emberek vettek részt, akik 

támogatásban részesülnek a jótékonysági alapítványnál. Anna három gyermekével, Harkivból 

érkezett Kárpátaljára és a szervezetnek köszönhetően lakásbérléshez kapott anyagi támogatást. 

A férje az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében szolgál. 

 

Sikeresen zárult az V. Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző 2. képzési hétvégéje 
2023. január 16. – karpat.in.ua 

Vitatréning, politikai kommunikáció és vezetői ismeretek… Egyebek mellett ezekben a 

témákban hallgathattak előadásokat a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző résztvevői a 2. képzési 

hétvégéjükön.  „Vezetői önismeret és irányítás” témakörben Hal Melinda, a MathiasCorvinus 

Collegium Tanulás Kutató Intézetének vezető kutatója tartott előadást. A vezetőképző 

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

az ukrajnai magyar közösség megerősödésén szeretnének dolgozni. 
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A TV21 Ungvár munkatársai segítették célba juttatni a Béres Egészségtár 

segélyszállítmányát Kárpátalján 
2023. január 16. – karpataljalap.net 

A téli időszakban az egészség megőrzése szempontjából fontos vitaminokból és higiéniai 

cikkekből álló magyarországi segélyszállítmányt adott át Szepesi Károly konzul és Kovács Géza, 

a TV21 Ungvár főszerkesztője Ungváron a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás 

Egészségügyi Osztályának. A televíziós munkatársak ez alkalommal nemcsak forgattak, hanem 

aktívan részt vettek a szállítmány célba juttatásában is. Az adomány összértéke mintegy 2 

millió forint. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 16. – Kossuth Rádió 

 

A Marosvásárhelyen tartott ma délelőtti sajtótájékoztatón erősítette meg az Erdélyi Magyar 

Szövetség elnöke, Mezei János, hogy lemond pártelnöki tisztségéről, miután egy végleges 

bírósági ítélet öt évre eltiltotta a köztisztségek vállalásától. Nyolc évvel ezelőtt emeltek vádat 

ellene hivatali visszaélés, sikkasztás és zsarolás miatt. A végleges ítélet csak a zsarolás vádjában 

találta bűnösnek - mint mondta, jogtalanul. Összeállításunkban elsőként Mezei Jánost halljuk.  

 

Eduard Heger ügyvivő kormányfő a hónap végéig kapott időt az államfőtől, hogy rendezze a 

kormány bukása után kialakult kaotikus belpolitikai helyzetet. A megbízott miniszterelnök 

most azon dolgozik, hogy tovább tudjon kormányozni, ehhez meglegyen a parlamenti többsége, 

illetve megpróbál egy széleskörű jobboldali koalíciót összeállítani, hogy ellensúlyozza az 

előretörő baloldalt. Ezekre a tárgyalásokra kapott meghívást a kormányhivatalba Forró 

Krisztián, a Szövetség magyar párt elnöke.  

 

Szerbiában az elmúlt év októberében tartottak népszámlálást. A nemzeti közösségekre 

vonatkozó adatokra azonban még egy ideig várni kell. Mi az, amit ebben a pillanatban tudni 

lehet a vajdasági magyarság fogyásáról? Néhány katolikus plébániahivatal elmúlt évre 

vonatkozó adatait ismertetjük. 

 

A Mathias Corvinus Collegium által szervezett Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző azoknak a 

fiataloknak szól, akik felelősséget éreznek a kárpátaljai magyarságért, és 

véleményformálóként, döntéshozóként kedvező irányba szeretnék alakítani az Ukrajnában élő 
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magyar közösség sorsát. Vezetőképző V. évfolyamának 2. képzési hétvégéjén készült 

összeállításunk. 

 

Romániában a nemzeti kultúra napja január 15-e. Ez  alkalomból Klaus Iohannis román 

államfő a Kulturális Érdemrend tiszti fokozatával tüntette ki, előadóművészeti kategóriában a 

temesvári Csiky Gergely Színházat. A társulat részt vesz az Európa Kulturális Fővárosa 

program előkészítésében, január 19-étől pedig a temesvári színház a házigazdája a Magyar 

Színházi Szövetség által negyedszer rendezett fesztiválnak. Minderről a színház igazgatóját 

kérdeztük, aki Bukarestben átvette az állami kitüntetést. 

       

A vallásszabadság kimondásának helyszínén, Tordán kezdte az ünneplést idén is a Magyar 

Unitárius Egyház. A világon először itt, Erdélyben, Tordán iktatták törvénybe a lelkiismeret és 

a vallásgyakorlás szabadságát 1568-ban arra a meggyőződésre alapozva, hogy a hit Isten 

ajándéka. A 455 évfordulóról szól  összeállításunk.  


