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Nyomtatott és online sajtó 
         

    

Orbán Viktor: mindig hálásak leszünk Duray Miklósnak 
2023. január 17. – MTI, Magyar Nemzet, Mandinder, HírTV, ORIGO, Index.hu, Vajma.info, 

PannonRTV, Magyarszo.rs, ma7.sk, felvidek.ma  

Orbán Viktor részt vesz Duray Miklós temetésén kedden a szlovákiai Losoncon, a 

miniszterelnök a helyszínen részvétét nyilvánítja a családtagoknak - tájékoztatta Havasi 

Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t. Orbán Viktor levélben már korábban 

együttérzését fejezte ki Duray Miklós felvidéki magyar politikus közelmúltbeli halála kapcsán 

a gyászoló családnak. Az MTI-nek is eljuttatott levélben a kormányfő úgy fogalmazott: a 

magyar hős különös fajta, nem egyéni diadalra, mások fölötti aratott győzelemre törekszik, 

hanem még a legnehezebb próbatételek között is annak a módját keresi, hogy miként fordítsa 

jobbra nemzete sorsát. A miniszterelnök azt írta, Duray Miklós kétségkívül olyan ember volt, 

aki akkor sem félt szót emelni a felvidéki magyarság érdekében, amikor ezért börtön és 

meghurcoltatás járt, ő pedig a saját bőrét tapasztalhatta meg mindkettőt. "Ennek ellenére 

mindenekfelett hitt abban, hogy hívják bár Csehszlovákiának vagy Szlovákiának, az ember 

hazája a szülőföldje, ahol neki kötelessége magyarként élni, dolgozni és ugyanebben a 

szellemben gyermeket nevelni" - írta a kormányfő. 

     

Potápi Árpád János: januárban a kárpátaljai magyar gyerekek emelt összegű 

oktatási-nevelési támogatást kapnak 
2023. január 17. – MTI, Hirado.hu, Kormany.hu, Kronikaonline, Index.hu, Magyar Hírlap 

- Januárban a kárpátaljai magyar óvodások, iskolások és egyetemisták emelt összegű oktatási-

nevelési támogatást kapnak - jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában kedden a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János felidézte: a 

nemzetpolitika egyik legátfogóbb, több évtizede működő támogatási programja a Szülőföldön 

magyarul program - közismert nevén oktatási-nevelési támogatás -, amellyel a magyar 

kormány 2003 óta mond köszönetet azoknak a külhoni magyar családoknak, akik gyermeküket 

magyar oktatási intézménybe íratják. Kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnök 

kezdeményezésére a programot átalakítják, a program keretében nyújtott támogatást pedig 

megtöbbszörözik. 

 

Célkeresztben a magyar zászlók, feliratok és intézményvezetők 
2023. január 17. – Kárpátalja, Pestisracok.hu, Karpat.in.ua 

Munkács város után a Munkácsi kistérség magyar falvainak közintézményeiről is eltávolították 

a magyar nemzeti zászlókat, Fornoson ehhez a városi rendőrséget is be kellett vetni. A 

magyarországi fenntartású Munkács FC Dercenben működő futballakadémia épületéről 
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leszerelték a magyar nyelvű táblákat. Végül több, a KMKSZ-hez közel álló, köztiszteletben álló 

magyar intézményvezetőnek is felmondtak Munkácson és a hozzá tartozó falvakban. Fornoson 

és Dercenben utasítást kaptak a helyi intézmények vezetői (iskola, óvoda) munkácsi 

feletteseiktől, hogy távolítsák el intézményeik épületéről a magyar nemzeti zászlót. Szerintük 

rendelet van arra, hogy mostantól nem lehet a közintézményeken más zászló, csak az ukrán. 

Például Fornoson az óvoda és az iskola faláról még január 13-án délután levették a magyar 

zászlókat. A Fornosi Községháza épületén viszont továbbra is ott lobogott a magyar trikolór, 

amit a városi rendőrség (Municipalna Polícia) négy munkatársa – szemtanúk szerint – éjfélkor 

vett csak le. 

 

Súlyos szakemberhiány a Hargita megyei mentőszolgálatnál, februártól 

veszélybe kerülhet az ügyelet biztosítása 
2023. január 17. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A bukaresti egészségügyi minisztériumhoz és a megyei hatóságokhoz fordult segítségért 

Hargita megye mentőszolgálata, ahol szakemberhiány miatt februártól veszélybe kerülhet az 

ügyelet biztosítása – irányította rá a figyelmet az Agerpres hírügynökség. A székelyföldi megye 

mentőszolgálatánál uralkodó állapotokat a megyei önkormányzat hétfő délutáni ülésén 

ismertette Péter Szilárd, a mentőszolgálat vezetője. A hírügynökség szerint elmondta, hogy az 

intézmény szakemberhiánnyal küzd, Csíkszeredában csupán két, Gyergyószentmiklóson 

egyetlen mentőorvos van. Székelyudvarhelyen nincs is, most jönne vissza gyermeknevelési 

szabadságról egy doktornő, aki eddig háziorvosként, egy azóta nyugdíjba vonult szakorvos 

irányítása alatt dolgozott a mentőszolgálatnál. A visszatérését megnehezíti egy új törvényi 

előírás, mely szerint a háziorvosoknak féléves tanfolyamot kell elvégezniük ahhoz, hogy 

mentőautón dolgozhassanak. A mentőszolgálat vezetősége ezért hétfőn levelet írt Alexandru 

Rafila egészségügyi miniszternek, kérve: engedélyezze, hogy a doktornő a tanfolyam ideje alatt 

is dolgozhasson. 

 

Elmarad a felelősségre vonás: a hatóságok szerint elévült a hírhedt 

székelyudvarhelyi Kaufland-ügy 
2023. január 17. – Krónika, Bihari Napló 

A hatóságok szerint elévült a 2017-es székelyudvarhelyi Kaufland-ügy, amikor is – mint 

ismeretes – egy férfi videóval próbálgatta bizonyítani, hogy a szupermarket alkalmazottja azért 

nem volt hajlandó őt miccsel kiszolgálni, mert nem tudott magyarul – irányította rá a figyelmet 

keddi közleményével az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) sajtóirodája. Emlékeztettek: még 

2017 szeptemberében jelentette be Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) akkori 

Hargita megyei elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség jelenlegi parlamenti képviselője és Ölvedi 

Zsolt, az EMNP korábbi székelyudvarhelyi elnöke, hogy ismeretlen elkövetők ellen tettek 

feljelentést, miután napvilágot látott az az interneten terjedő videó, melyben egy magát 

„Militianul”-nak nevező román férfi próbálja bizonyítani, hogy azért nem szolgálták ki miccsel 
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a székelyudvarhelyi Kauflandnál található falatozónál, mert nem tudott magyarul. Az esetet 

követően az üzletlánc nyilatkozataiból kiderült: a provokátor nyitás előtt, többször is 

ellátogatva a helyszínre, próbált meg vásárolni. 

 

Visszahozná a kormányba Marcel Ciolacu a székely zászlók miatt akasztást 

emlegető Mihai Tudosét 
2023. január 17. – Krónika 

Egyre komolyabb az esélye, hogy ismét a bukaresti kormány tagja legyen Mihai Tudose volt 

szociáldemokrata párti (PSD) miniszterelnök, aki kormányfői ténykedése során többek között 

azzal vált hírhedtté, hogy akasztást emlegetett a magyar autonómiakövetelések, illetve a 

magyar és a székely zászlók kifüggesztése kapcsán. Tudose kormánytagságának lehetőségéről 

Marcel Ciolacu, a kormányzó PSD és a képviselőház elnöke beszélt a România TV-nek 

nyilatkozva. Arra a kérdésre, hogy a májusban esedékes kormányzati cserék során – amelyek 

lényege, hogy a PSD átveszi a miniszterelnöki tisztséget a Nemzeti Liberális Párttól (PNL), és 

több kulcsfontosságú miniszteri tárca is gazdát cserél – visszatér-e a valamilyen kormányzati 

tisztségbe Tudose, Ciolacu kijelentette: ő ennek a híve. 

 

Bukarestből is látszik az ippi áldozatos munka: magyar pedagógust méltatott a 

tanügyminisztérium 
2023. január 17. – Krónika 

Szilágysági tanítónő a bukaresti tanügyminisztérium közkedvelt romániai pedagógusokat 

bemutató kampányának első magyar méltatottja. Fazakas Mária – aki szülőfalujában, a 

tragédiákkal terhelt múltat maga mögött tudó, etnikailag ma is sokszínű Ipp általános 

iskolájában tanít – a jelölésről, az elismerés fogadtatásáról, szerteágazó munkájáról, több 

nemzetiség békés együttéléséről is beszélt a Krónikának. Az ippi tanítónő a Krónika 

megkeresésére felidézte, december elején a Noi Orizonturi (új látóhatárok) Alapítvány 

munkatársai keresték meg azzal, hogy a tanügyminisztérium által meghirdetett kampány 

keretében őt ajánlják méltatásra, ennek érdekében szolgáljon néhány életrajzi adattal. 

„Válaszoltam kérésükre, nem néztem utána akkor, hogy mi is ez a kampány, mióta létezik, kik 

lettek eddig méltatva. Január 7-én délután láttam a minisztérium honlapján a bejegyzést, 

miután iskolánk igazgatónője átküldte a bejegyzés linkjét” – mondta a tanítónő. 

 

Sok diák, nagyszünet, Petőfi  
2023. január 17. – szekelyhon.ro 

Petőfi-korabeli öltözetet viselő diákok táncoltak a marosvásárhelyi Bolyai Farkas-iskola 

udvarán kedden a nagyszünetben, így csatlakozva az egész heten át tartó Petőfi-emlékéves 

rendezvénysorozathoz. Petőfi Sándor alakjának és életművének aktualitására, 

Marosvásárhelyhez és Erdélyhez kötődésére, szellemiségére kívánták a diákok figyelmét 

ráirányítani a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, ezért szervezték meg a magyar tanárok és a 

diákszövetség a Petőfi-hetet. Hajdu Zoltán igazgató elmondta, fontosnak tartották, hogy több 
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módon közelítsék meg a kétszáz éve született költő életét és munkásságát, épen ezért a diákokat 

is bevonva szerveztek versfordító vetélkedőt, de meghirdettek egy esszéíró versenyt is Korunk 

Petőfije címmel.  

 

Fiataloknak segítenek megalapozni sikeres vállalkozásukat  
2023. január 17. – szekelyhon.ro 

Szeretnék, ha Gyergyó térségében is lennének olyan fiatalok, akiknek van jó és megvalósítható 

ötletük, amire egy vállalkozást alapozhatnak, de egész Erdélyből várják jelentkezőket – 

hangzott el kedden a St. Georgius Manager Club és az Arbor Vállalkozók Szövetsége közös 

gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján. Amint Parajdi Borbála, a marosvásárhelyi 

vállalkozókat összefogó a St. Georgius Manager Club vezetőtanácsának tagja, és a MaSTart 

verseny szervezője elmondta, a megmérettetés lényege, hogy egy rövid üzleti tervet kell 

készíteni, amely, ha elnyeri az elbírálók tetszését, pénzjutalmat, de más, a vállalkozás 

indulásához szükséges támogatást is jelenthet az ötlet gazdájának.  

 

Filmvetítéssel ünneplik a Magyar Kultúra Napját Gyergyószentmiklóson  
2023. január 17. – szekelyhon.ro 

Sajtótájékoztatón ismertette Fórika Sebestyén, a gyergyószentmiklósi Művelődési Központ 

vezetője és Vincze Csilla, a Városi Könyvtár igazgatója a két intézmény Magyar Kultúra Napja 

alkalmából szervezett közös programját. Amint Fórika elmondta, a művelődési központ is 

csatlakozott a Petőfi Klub nemzetközi projekthez, és ennek keretében az emlékévhez is kötődve 

szervezik meg csütörtökön 18 órától a könyvtárban a filmvetítést. Hozzátette, hogy az év során 

még több más rendezvénnyel fognak tisztelegni a költő emléke előtt. A filmvetítést megelőzően 

zenei műsorszám is várja a közönséget, Kolcsár Dániel Johann Sebastian Bach egy művét fogja 

előadni.  

 

Csak megtűrt nyelv a magyar egy háromszéki vendéglőben  
2023. január 17. – szekelyhon.ro 

Korábban a magyar nemzeti színű díszítés, illetve a háromnyelvű étlap miatt gyűlt meg a baja 

a román vendégekkel, most viszont a magyar nyelvű menü hiánya miatt kell magyarázkodnia 

a berecki Benz Mar étterem egyik tulajdonosának, Vízi Juditnak. A Benz Mar étterem, panzió 

és benzinkút a település Bákó felőli kijáratánál található, emiatt lényegesen több a román ajkú 

átutazó vendége. Ennek ellenére a tulajdonos minden tőle telhetőt megtett azért, hogy ne 

lehessen nyelvi diszkriminációval vádolni, és mégis. A vállalkozás minimalista honlapja, a 

benzmar.com három nyelven érhető el, románul, magyarul és angolul, ráadásul a 

BenzmarCovasna nevű Facebook-oldalon is rendre kétnyelvű bejegyzések találhatóak, ügyelve 

arra, hogy a román szöveg legyen elől, és csak utána a magyar változat. A tulajdonos igyekezete 

érthető, félti a vállalkozását, hiszen állítása szerint sok rosszakarója akad, a konkurenciája 

politikailag és hatóságilag is egyaránt támogatott.  
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Szociológus: népességimportra szorulhat Románia 
2023. január 17. – maszol.ro 

Ha a jelenlegi demográfiai folyamatok nem változnak, akkor ötven év múlva Romániát nem 

feltétlenül románok lakják majd – véli Vladimir Ionaş szociológus. A népszámlálás adatait, a 

trendeket értékelve a Maszolnak azt mondta: a lakosság elöregedése hosszú távon kulturális 

téren is változásokhoz vezethet a nagyszámú népességimport miatt. A szocilógus arról is 

beszélt, hogy „az egyik, mindenki számára nyilvánvaló gond, hogy több mint 2,5 millió 

megszámlált személy adatai hiányosak. Hiányzik az etnikai hovatartozásról, az anyanyelvről, a 

vallásról szóló adat, ami azt jelenti, hogy ezek a beérkezett adatok használhatatlanok. Sajnos a 

statisztikai intézetnek máig nem sikerült betöltenie a neki szánt társadalmi szerepet, nem 

tisztázta nyilvánosan a felmerült problémákat”. 

 

Első ízben díjaznak Máramaros megyei magyar személyiségeket a magyar kultúra 

napján 
2023. január 17. – Krónika 

Első ízben adnak át elismeréseket a magyar közösségért fáradozó Máramaros megyei 

személyiségeknek a magyar kultúra napján: a Hollósy Simon festőművészről elnevezett díjakat 

Nagybányán nyújtják át szombaton. Pintér Zsolt képzőművész, az RMDSZ Máramaros megyei 

szervezetének elnöke a Krónikának elmondta, nagy jelentőségűnek ígérkezik a helyi magyar 

közösség életében a január 21-i rendezvény. „Először szervezzük meg Máramaros megyében a 

magyar kultúra napját és ezt összekötöttük egy tavalyi tervünkkel, ami a Hollósy-díj 

megalapítása volt. Az elismerést azért hoztuk létre, mert rájöttünk: ahhoz, hogy az itteni 

magyar közösség fejlesztése érdekében előre tudjunk lépni, föltétlenül méltányolnunk kell 

azokat a személyiségeket, akik az elmúlt években-évtizedekben egyénileg vagy csoportosan 

érdemben – csendben – sokat tettek a közösség érdekében” – fejtette ki a Krónikának a közelgő 

ünnepség és díjátadás kapcsán Pintér Zsolt. 

 

Nagy fejlesztés előtt áll több székelyföldi kórház  
2023. január 17. – szekelyhon.ro 

Összesen több mint 77 millió lejből fejlesztheti a járóbeteg-rendelőket az az öt Hargita és Maros 

megyei kórház, amely finanszírozást kap a beruházásokra az Országos Helyreállítási Terv 

részeként. A PNRR-programban országszerte 55 kórház kap pénzt fejlesztésekre, ezeket az 

elért pontszámok alapján listázza az egészségügyi szaktárca. Hargita megyében a Csíkszeredai 

Megyei Sürgősségi Kórház, valamint a Székelyudvarhelyi Municípiumi Kórház korszerűsítheti 

a járóbeteg-rendelőket a finanszírozásból. Maros megyében mindhárom kórház, amely 

fejlesztési finanszírozást kap, ugyanakkora összeget, 13,1 millió lejt igényelt a PNRR-

programban. A finanszírozásra jóváhagyott beruházások listáján a Marosvásárhelyen 

megépülő George Emil Palade Kórház járóbeteg-rendelője áll a második helyen, 93 ponttal. Az 

intézmény a 13,1 millió lejes PNRR-finanszírozáshoz további 15,9 millió lejjel járul hozzá, így a 

fejlesztés összértéke meghaladja a 29 millió lejt.  
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https://maszol.ro/belfold/Szociologus-nepessegimportra-szorulhat-Romania
https://kronikaonline.ro/kultura/elso-izben-dijaznak-maramaros-megyei-magyar-szemelyisegeket-a-magyar-kultura-napjan
https://kronikaonline.ro/kultura/elso-izben-dijaznak-maramaros-megyei-magyar-szemelyisegeket-a-magyar-kultura-napjan
https://szekelyhon.ro/aktualis/nagy-fejlesztes-elott-all-tobb-szekelyfoldi-korhaz


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2023. január 18. 

. 

 

         
„Az igazak gyökere mozdíthatatlan” 
2023. január 17. – Felvidek.ma 

Utolsó útjára kísértük Losoncon Duray Miklóst, felvidéki magyar politikust, közírót, egyetemi 

tanárt, Esterházy János óta a felvidéki magyar közösség és politikai élet meghatározó 

személyiségét. A gyászolók hosszú sorában ott volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök, 

feleségével, Lévai Anikóval, valamint Kövér László házelnökkel és Lezsák Sándorral, a Magyar 

Országgyűlés alelnökével. A felvidéki magyarság története – bátran állíthatjuk – egyik 

legnagyobb alakjának búcsúztatójára nemcsak szűkebb pátriájából, de az egész Kárpát-

medencéből, sőt a tengerentúlról, Kanadából és az Egyesült Államokból is érkeztek. Közjogi 

méltóságok, állami tisztviselők, diplomaták, egykori kollégák, tanítványok, barátok, ismerősök 

– Duray Miklós tisztelői, sok százan… 

 

Második évadát zárta a borsi Rákóczi-kastély 
2023. január 17. – ma7.sk  

A borsi Rákóczi-kastéllyal szemben, a tavaly tavasszal felújított, igényekhez mérten átalakított 

családi ház tágas, fényes irodáiban dolgozik júniustól a Teleki László Alapítvány hatfős 

felvidéki csapata. A nagyságos fejedelem szülőházának felújítását követő második, teljes évad 

sikeréhez ők is hozzájárultak. Nagy Zsuzsanna muzeológussal, szakmai igazgatóval beszélgetve 

megtudhattam, 2022-ben majdnem 23 ezren látták a Rákóczi három születése című állandó 

kiállításukat. Amerikától, Izraelen át Ausztráliáig 2100 vendég több mint 3200 vendégéjszakát 

töltött a kastély szállodájában. A látogatók körében a körpanorámás vetítés volt a legnagyobb 

„sláger”, kilencezerszer vetítették le. Az előző évadhoz hasonlóan tavaly is csaknem ezer bátor 

ember állta ki a fejedelem 1701-ben történt, börtönből való szabadulásának próbáját. Nagy 

Zsuzsanna megemlítette, hogy újabb szakmai elismeréssel gyarapodtak. 

 

Ipolyság, a mi városunk 
2023. január 17. – ma7.sk 

2022 decemberében jelent meg Csáky Károly helytörténész honismereti olvasókönyve, az 

Ipolyság, a mi városunk. A város múltjáról szóló átfogó kiadvány megjelentetésének az igénye 

már korábban megfogalmazódott. A helytörténész – munkatársával, Lendvay Tiborral együtt 

– abban bízik, hogy a kiadvány több területen is hasznosítható lesz, s több nemes cél eléréséhez 

is hozzásegíti majd az olvasót, aki a főleg Csáky Károly felvételeivel és reprodukcióival 

színesített kötetben sok más mellett a város környékének természeti szépségeiről, geológiai 

képződményeiről (és a hozzájuk fűződő helyi mondákról), utakról és hidakról, régészeti 

emlékekről is olvashat. Nem maradhattak ki természetesen a sági monostor alapításáról, a 

premontreiekről, Thuróczy Jánosról, Fegyverneki Ferencről, Thury Györgyről, a török 

megszállás időszakáról, majd később a helyi társaskörökről, egyletekről és egyesületekről, a 
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https://felvidek.ma/2023/01/az-igazak-gyokere-mozdithatatlan/
https://ma7.sk/tajaink/masodik-evadat-zarta-a-borsi-rakoczi-kastely-kepekkel
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megyeháza építéséről, a helyi sportéletről, temetőkről és a kálváriáról, az ún. Ipolyság-

regényekről és néprajzi vonatkozásokról szóló információk sem.  
 

Új óvoda épül Félben 
2023. január 17. – ma7.sk  

Óvoda épül a szenci járásbeli Félben. A beruházás költsége 1 799 659 euró (áfa nélkül 1 499 716 

euró). A Közbeszerzési Hivatal hétfőn tette közzé a pályázat eredményét Az óvodát az 

alapiskola területén építi fel a Matep, ez a cég nyerte meg a közbeszerzést, a négy beérkezett 

ajánlat közül a Metepé volt a legkedvezőbb, az értékelés során az ár volt az egyik döntő 

szempont. Az óvodát legkésőbb 2023. október 31-ig kell megépíteni. „Az új óvoda egybeépül az 

étkezdével és a konyhával, a három épületrésznek egy bejárata lesz. Az étkezde és a konyha az 

óvodát is ki fogja szolgálni, valamint társadalmi eseményeknek, kulturális rendezvényeknek, 

oktatási programoknak is otthont ad majd" - tájékoztatott az önkormányzat. 

 
Egyeztetés közútról, vasútról, szennyvízhálózatról 
2023. január 17. – Magyarszo.rs 

Belgrádban egyeztetett a VMSZ küldöttsége Goran Vesić közlekedési, építésügyi és 

közműfejlesztési miniszterrel. A Belgrád-Budapest vasútvonal építése kapcsán ideiglenesen 

kialakuló közlekedési gondok orvoslása, a Szeged-Szabadka vasútvonalon a vámellenőrzés 

modelljének meghatározása, valamint a Horgos-Szabadka vonalon a közlekedés mielőbbi 

elindítása - csupán néhány téma, amiről ma a VMSZ küldöttsége Goran Vesić közlekedési, 

építésügyi és infrastruktúrafejlesztési miniszterrel egyeztetett Belgrádban - olvasható dr. 

Pásztor Bálint közösségi oldalán. A VMSZ alelnöke azt írta, meghatározták az aktuális 

projektek ügyében a tennivalók listáját. Tárgyaltak a Szabadka-Baja vasútvonal kivitelezési 

munkálatainak mielőbbi megkezdéséről, a Tiszta Szerbia projekt keretein belüli 

szennyvízhálózat-bővítési munkálatok elindításáról, valamint az Y-elágazás autópályásításával 

és a horgosi közúti határátkelő bővítésével kapcsolatos aktualitásokról is. 

 

Relaxációs foglalkozások és tréningek a szabadkai VM4K-ban 
2023. január 17. – Vajma.info 

Autogén tréningeket és gyászfeldolgozó foglalkozásokat szervez a szabadkai Vajdasági Magyar 

Képző-, Kutató- és Kulturális Központ. Tizenkét hetes lesz az autogén tréning. Életünk során a 

„feszültség megtanulása” mellett gyakran elmulasztjuk megtanulni azt, hogy hogyan tudjunk 

belső lelki egyensúlyunkat visszaszerezni vagy kiépíteni. Az autogén tréning orvosi 

bizonyítékokon alapuló relaxációs terápia, amely során az egyén saját erőből merít, saját 

aktivitást és passzív koncentrációt használ fel ahhoz, hogy elérje a relaxált állapotot, mindezt 

rendszeresen, tréningszerűen végzett gyakorlatok által. A tréning által elért nyugalmi tónus 

pedig azt jelenti, hogy képessé válunk saját testi és pszichés működéseinket szabályozni. A 

tréning beépítése az életünkbe pozitív hatással bír az immun- és endokrinrendszer 
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https://ma7.sk/tajaink/uj-ovoda-epul-felben
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/egyeztetes-kozutrol-vasutrol-szennyvizhalozatrol
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működésére, segít kezelni a szorongást, pánikbetegséget, alvászavarokat, fáradékonyságot, 

izomfeszülést stb. 

 

Az összetartó népzene 
2023. január 17. – Magyarszo.rs 

A hétvégén a kishegyesi Kátai-vendégházban tartották meg a IX. Vajdasági Népzenész-

találkozót. Az eseményt a Juhászok Civil Szervezet szervezte, és ez alkalommal is számos 

helyről érkeztek résztvevők. Juhász Gábor, a civil szervezet elnöke arról számolt be a médiának, 

hogy ezúttal is nagy volt az érdeklődés a találkozó iránt, sok volt a visszatérő résztvevő. – A 

legtöbb alkalommal Kishegyesen szerveztük meg a találkozót, mert ez bizonyult a 

legmegfelelőbb helyszínnek. Naponta mintegy 40 ember fordult meg a találkozón, ami azt 

jelenti, hogy összesen csaknem 80-an voltunk a két nap alatt. Az első nap a tamburáról szólt, 

és a sárközi zenéről, a második nap pedig a vonós zenéről, azon belül is a széki népzenéről. 

Vajdaság egész területéről érkezetek muzsikusok, fiatalabbak, idősebbek egyaránt.  

  

Magyar kultúra napi alkalmi műsor az Ady Endre Művelődési Egyesületben 
2023. január 17. – Magyarszo.rs 

A szajáni Ady Endre Művelődési Egyesület január 22-én, vasárnap 19 órai kezdettel a 

színházteremben alkalmi műsor keretében emlékezik meg a magyar kultúra napjáról. A 

szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. A belépés díjtalan. 

          
Ismét nagy értékű orvosi adományt juttatott el Ungvárra a Magyar Református 
Szeretetszolgálat 
2023. január 17. – Kárpátalja, karpa 

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) az orosz–ukrán háború kitörésének első 

napjától kezdve segítséget nyújt a Magyarországra menekülők, valamint a Kárpátalján 

maradtak számára. Tavaly több alkalommal is segítette a szeretetszolgálat a határon túli 

egészségügyi intézményeket. 2023-ban újabb adományt juttattak el Kárpátaljára. Ezúttal több 

mint 6 millió forint értékű orvosi és higiéniai felszereléssel támogatják az Ungvári Központi 

Városi Klinikai Kórházat, melyben nagyon sok helyi, illetve belső-ukrajnai menekült felnőttet 

és gyermeket látnak el. 

 

Nagyberegi, nagydobronyi és csongori diákok táboroznak Sátoraljaújhelyen 
2023. január 17. – kiszo.net 

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 

beszédében megköszönte a támogatóknak, hogy létrejöhetett a táborsorozat, amelyen február 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5136/vajdasag_kishegyes/279234/Az-%C3%B6sszetart%C3%B3-n%C3%A9pzene-Vajdas%C3%A1gi-N%C3%A9pzen%C3%A9sz-Tal%C3%A1lkoz%C3%B3.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5136/vajdasag_nagykikinda/279250/Magyar-kult%C3%BAra-napi-alkalmi-m%C5%B1sor-az-Ady-Endre-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-Egyes%C3%BCletben-Szaj%C3%A1n-magyar-kult%C3%BAra-napja.htm
https://karpataljalap.net/2023/01/17/ismet-nagy-erteku-orvosi-adomanyt-juttatott-el-ungvarra-magyar-reformatus
https://karpataljalap.net/2023/01/17/ismet-nagy-erteku-orvosi-adomanyt-juttatott-el-ungvarra-magyar-reformatus
https://kiszo.net/2023/01/17/elkezdodott-a-karpataljai-diakok-es-tanarok-taboranak-elso-turnusa-satoraljaujhelyen/
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17-ig összesen 1281 kárpátaljai diák és tanár vehet részt ötnapos turnusokban. A táborozókat 

színes kulturális és sportprogramok várják, emellett istentiszteleteken, előadásokon és a 

Sárospataki Református gimnázium tanárai jóvoltából rendhagyó tanórákon is részt vehetnek. 

 

Iskolabuszokat kaptak a kárpátaljai kistérségek 
2023. január 17. – kiszo.net, karpat.in.ua 

A projekt Ukrajna Oktatási és Kulturális Minisztériumának, illetve a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Közigazgatás és a Kárpátaljai Megyei Tanács támogatásával és közreműködésével 

valósult meg. A kistérségek állami költségvetésből kaptak finanszírozást 16 iskolabusz 

vásárlására, közölte Viktor Mikita megyevezető. A kormányzó hozzátette, több tucat 

iskolabuszt a hadsereg szolgálatába állítottak. Most azonban Kárpátalja a háború ellenére is 

állami támogatásban részesült az efféle közlekedési eszközök beszerzésére, ami azért fontos, 

mert így biztosítani tudják az intézményektől 2 kilométernél távolabb lakó tanulók és a tanárok 

rendszeres és ingyenes szállítását. 

 

Útjavítási munkálatok zajlanak Beregszászban 
2023. január 17. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Az időjárási viszonyok ellenére útjavítási munkálatokat végeznek Beregszászban – 

tájékoztatott közösségi oldalán Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. 

„Jelenlegi lehetőségeinkhez mérten javítási munkálatokat végzünk a város utcáin. A 

beregszászi városi útjavító szolgálat munkatársai a Mihók, a Kölcsey, a Korjatovics, az Ivan 

Franko és a Bakó Gábor utcán, valamint a Kuklja városrészen végeznek munkálatokat” – 

olvasható a közleményben. 

 

Tavaly több mint 1500 belső menekült talált munkát Kárpátalján 
2023. január 17. – karpatalja.ma 

A háború miatt Kárpátaljára menekült belső-ukrajnaiak egy része sikeresen helyezkedett el 

különböző iparágakban – tudatta a TV21 Ungvár. Jurij Fuscsics, a Kárpátaljai Megyei 

Foglalkoztató Központ igazgatója elmondta, hogy a legtöbben pékként, sofőrként, 

építkezéseken és egészségügyben helyezkedtek el. A központban nemcsak a munkakeresésben 

segítünk a menekülteknek, de pszichológiai támogatást és karrierépítési tippeket is adunk 

nekik. Lehetőség van egyéni és csoportos képzéseken, tréningeken is részt venni – mondta el 

Jurij Fuscsics. 

 

Hitelt ajánl az állam generátorvásárlásra 
2023. január 17. – karpataljalap.net 

Az ukrán állampolgárok hitelt kaphatnak az államtól az energetikai  függetlenséghez szükséges 

eszközök vásárlására. Az állami tulajdonú Privatbank elindította a kedvezményes hitelezési 

programot. A polgárok kölcsönt kaphatnak mindenre, ami energiafüggetlenséghez és a stabil 

kommunikációhoz kell: generátorok, szünetmentes áramellátó rendszerek, Starlink stb. A 

kölcsön összege 20 000 és 300 000 hrivnya között mozog, az első részlet 10%. Az adósság 
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törlesztése egy év alatt egyenlő részletekben történik. Egy hitelszerződés keretében egyszerre 

legfeljebb 5 berendezés vásárolható meg. A kamat 0%-tól elérhető a „Megfizethető hitelek 5-7-

9%” program keretében. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 17. – Kossuth Rádió 

 

Szülővárosában, Losoncon ma eltemették a decemberben, 77 éves korában elhunyt Duray 

Miklós politikus, író, egyetemi tanárt. Duray Miklóst nem lehet pótolni, egyedi személyiség, 

bátor, szókimondó ember volt, akivel lehetett vitázni, lehetett egyet nem érteni, de nem lehetett 

figyelmen kívül hagyni. – mondta búcsúbeszédében Bárdos Gyula a Csemadok elnöke. Forró 

Krisztián, a felvidéki Szövetség párt elnöke úgy fogalmazott, következetes kiállása sokunkat 

szembesít saját gyengeségeinkkel. Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért szervezt elnöke 

fontosnak tartotta, hogy Esterházy János, a felvidéki magyarság egykori politikai vezetője 

mellett helyezték el Duray Miklóst a felvidéki pantheonban.  Duray Miklóstól, a felvidéki 

magyar közösségi és politikai élet meghatározó alakjától magyarországi és szlovákiai közéleti 

személyiségek búcsúztak. Részt vett a szertartáson Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, 

Lévai Anikó, Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke és Boris Kollár, a szlovák parlament 

elnöke is.  

 

Januárban a kárpátaljai magyar óvodások, iskolások és egyetemisták megemelt összegű 

oktatási-nevelési támogatást kapnak – jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A magyar 

kormány több évtizede működő Szülőföldön Magyarul programja 2003 óta mond 

támogatásával köszönetet azoknak a külhoni magyar családoknak, amelyek gyermeküket 

magyar oktatási intézménybe íratják. Idén Orbán Viktor kormányfő javaslatára a programot 

átalakítják. A részleteket az államtitkártól halljuk.  

 

A szentendrei székhelyű Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület önkéntesei az ukrán-orosz 

háború kezdete óta már több segélyt juttattak el Kárpátaljára. Legutóbb a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesületének gyűjtöttek. Az adományt Beregszászon adták át az 

egyesületnek. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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A temesvári magyarság számára 2022 legjelentősebb eseménye a csaknem száz éve 

közadakozásból épített Magyar Ház újbóli birtokba vétele volt. Ennek kapcsán Bodó Barna 

közíró számba vette a Kárpát-medencében és a nagyvilágban működő magyar házakat, 

tanulmánya a Heti Új Szó által kiadott Mindenki kalendáriumában jelent meg. Erdélyben a 

magyar házak leginkább a szórványvidékeken és a nagyvárosokban szükségesek. Lehőcz László 

ezekről kérdezte a szerzőt. 

 

A civil szervezésű Magyar Házak mellett, a magyar közösségek másik gyűjtő pontjai az 

egyházak. Ifjúsági -, oktatási, szociális programjaikkal, és nem utolsó sorban a szertartásokkal 

segítik a kisebbségi lét hétköznapjain a magyar közösséget. Erről beszélgetett Adorjáni Dezső 

Zoltán a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökével Szilágyi Szabolcs.  

 

Az erdélyi magyar gazdáknak ismét meg kell tanulni az új szabályozást az uniós agrártámogatás 

lehívásában. 2023- és 27 között Románia hatalmas összegre pályázhat, ám a minisztérium csak 

most dolgozik a gyakorlati megvalósításon. Oláh-Gál Elvira a székelyföldi gazdaszervezetek 

egyesületének elnökét kérdezte. mire számíthat a gazdatársadalom?  

 

A muzslyai Szent Márton Borkedvelők Egyesületnek 35 tagja van. Kis borászatok, ezer literig 

készítenek borokat. Talán még az is szempont, hogy a környék szőlőiből készüljön a boruk. Jók 

a tavalyi borok, csak sokkal többet kellett foglalkozni velük, mint egyébként - vallja a 

nagybecskereki Urbán János, a muzslyai Szent Márton Borkedvelők Egyesületének oszlopos 

tagja. Kónya-Kovács Otília beszélgetett vele. 


