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Nyomtatott és online sajtó 
 

            

Potápi Árpád János: kibővül a Szülőföldön magyarul program 
2023. január 18. – MTI, HírTV, PestiSrácok, hirado.hu, Magyar Nemzet, ma7.sk, Magyar 

Hírlap, kemma.hu, Teol.hu, vaol.hu, bama.hu, haon.hu, boon.hu, szon.hu, sonline.hu 

Kibővül a Szülőföldön magyarul program, első lépésben januártól 100 ezer forintos támogatást 

kapnak a magyar oktatási-nevelési intézménybe járó kárpátaljai magyar gyerekek - mondta el 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális 

csatornán szerdán este. Az államtitkár ismertette: a két évtizede indult programnak 

köszönhetően 22 ezer 400 forint jár a határon túli családoknak minden gyermek után, aki 

magyar nyelvű iskolába jár. Az utóbbi években a programba bevonható gyermekek számát 

növelte a kormány azzal, hogy már nemcsak az általános iskolások, de a középiskolába, illetve 

bölcsődébe, felsőoktatásba járók után is jár a támogatás. A határon túli magyarság oktatási-

nevelési támogatásának átfogó megújítása a következő, 2023-24-es tanévtől várható, de Orbán 

Viktor miniszterelnök már tavaly novemberben, a 20. Magyar Állandó Értekezleten 

bejelentette, hogy az összeget emelni fogják. Így  a Kárpátalján háborús körülmények ellenére 

is kitartó magyar családok már januártól 100 ezer forint oktatási-nevelési támogatást kapnak 

minden gyermek után, akit magyar intézménybe íratnak. 

 

Kárpátaljára látogatott Szász Jenő 
2023. január 18. – karpat.in.ua 

Kárpátaljára látogatott Szász Jenő, az orosz–ukrán háború nemzetpolitikai hatásainak 

stratégiai elemzéséért és nyomon követéséért felelős miniszteri biztos, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet elnöke, hogy találkozzon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

képviselőivel. A politikust 2022 novemberében nevezték ki az orosz-ukrán háborúval 

foglalkozó miniszteri biztossá. Látogatásának célja, hogy személyesen találkozzon és tárgyaljon 

a kárpátaljai magyar szervezet képviselőivel, továbbá első kézből értesüljön a kárpátaljai és 

ukrajnai helyzetről. 

 

Deli Andor: Nem pontos az EP határozata, Szerbia elítélte Oroszország Ukrajna 

elleni támadását 
2023. január 18. – Vajma.info 

Deli Andor EP-képviselő azt mondta, hogy az Európai Parlament által ma elfogadott, az EU 

közös kül- és biztonságpolitikájának végrehajtásáról szóló határozat, amely kimondja, hogy 

Belgrádnak össze kell hangolnia külpolitikáját az unió külpolitikájával, teljesen téves 

információkat tartalmaz Szerbiával kapcsolatban, mégpedig azt, hogy nem ítélte el 

Oroszország Ukrajna elleni agresszióját. Deli a Tanjugnak elmondta, hogy a közös kül- és 
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biztonságpolitikáról szóló EP-határozat egy olyan jelentés, amelyet sajnos politikai 

sztereotípiák, sőt téves információk alapján alkottak meg. „Tegnapi felszólalásomkor 

elmondtam, hogy a védelempolitikai jelentés teljesen téves információkat tartalmaz Szerbiáról 

és arról, hogy nem ítélte el Oroszország Ukrajna elleni agresszióját. Ez nem tükrözi a valóságot, 

és felhívtam kollégáim figyelmét, hogy az EP szövegeinek tényeken és a valóságon kell 

alapulniuk, nem pedig politikai és ideológiai elképzeléseken”, magyarázta Deli. Mint kifejtette, 

Szerbia elfogadta az összes, Oroszország Ukrajna elleni támadását elítélő ENSZ-határozatot, 

és mi vagyunk az az ország, amely Ukrajna területi integritásának leghangosabb szószólója, és 

amely nem volt hajlandó elfogadni az „Ukrajna négy régiójáról” szóló népszavazást. 

 

Kelemen Hunor: a kormánykoalíciónak fenn kell maradnia 
2023. január 18. – maszol.ro 

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke azt mondta a Prima News 

keddi adásában, hogy nem merült fel annak lehetősége, hogy az RMDSZ májusban kilépjen a 

kormányból, amikor a koalíciós megállapodás értelmében megtörténik a kormányfőcsere. 

Ugyanakkor elmondta azt is, nem támogatja, hogy Románia különváljon Bulgáriától a 

schengeni csatlakozási folyamatban. A műsorvezető azt kérdezte az RMDSZ elnökétől, vannak-

e kételyei azzal kapcsolatban, hogy az RMDSZ a kormánykoalícióban marad a kormányfőcsere 

után. „Ez nem került szóba. Mindenféle találgatások vannak. 2021-ben sem volt feltétlen 

szükség az RMDSZ-re, mert matematikai szempontból az RMDSZ nélkül is megvolt a 

koalícióhoz szükséges többség. Ez így volt 2021-ben is, és így van 2023-ban is. (...) Mivel nem 

merült fel ez a téma, nem is akarok belemenni ilyen irányú találgatásokba” – felelte az RMDSZ 

elnöke. 

        
Kiállítással és emlékkoncerttel ünnepli a magyar kultúra napját a bukaresti Liszt 

Intézet 
2023. január 18. – Krónika 

Orth István erdélyi grafikus kiállításával és a Bács Lajos-emlékkoncerttel ünnepli a Liszt 

Intézet bukaresti központja a magyar kultúra napját. A koncert a 2015-ben elhunyt Bács Lajos 

erdélyi karmester emléke előtt tiszteleg. Az intézet közleménye felidézte, hogy a kiállítással a 

magyar kultúrtörténet két jelentős évfordulóját ünneplik, hiszen Kölcsey Ferenc 200 évvel 

ezelőtt, 1823. január 22-én tisztázta le a Himnuszt. Szintén 200 éve született Madách Imre, 

akinek fő műve, Az ember tragédiája képzőművészeket is megihletett, így a cárok udvari 

festőjét, Zichy Mihályt, de Orth István erdélyi grafikusművészt is. Elkészítette a filozofikus 

jellegű lírai dráma képi világát vegyes technikával, majd rézmetszetként. Ez utóbbi anyag lesz 

látható a bukaresti Liszt Intézetben. A kiállítást Brendus Réka, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője és Zákonyi Botond, 

Magyarország bukaresti nagykövete nyitja meg szerda este 19 órakor. 
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A szilágyságiak sikere a magyarság sikere is egyben – Zilahon ülésezett a Megyei 

Képviselők tanácsa 
2023. január 18. – maszol.ro 

Beszámolók, kongresszusi küldöttek megválasztása, alapszabályzat-módosítás, a megyei 

kulturális eseménynaptár egyeztetése szerepelt a Zilahon megrendezett Megyei Küldöttek 

Tanácsának (MKT) napirendjén. A 2022-es év nehéz volt, egyrészt a pandémia, másrészt a 

hozzánk közel lévő háború hatására kialakult energiaválság miatt. Mindez rátette a 

mindennapi életünkre a pecsétjét – hangzott el a gyűlésen, viszont ezek ellenére jól zártuk a 

tavalyi évet, mert önkormányzataink sikeresen pályáztak, sok megvalósítást értek el – mondta 

Seres Dénes parlamenti képviselő. Szilágyi Róbert István, az RMDSZ Szilágy megyei ügyvezető 

elnöke, a megyei tanács alelnöke beszámolójában kitért az elmúlt két év önkormányzati 

tevékenységekre, hangsúlyozva, a megyeházán és a 16 magyar polgármesterrel, az 

alpolgármesterekkel, tanácsosokkal pályázatok szempontjából kitűnően szerepeltek, mert a 

vezetők hatékonyan hívták le az uniós forrásokat. 

 

Csíkszentmihályon és Marosvécsen sportcsarnok, Szentjobbon pedig kultúrház 

épül 
2023. január 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Elkezdődhet a sporttermek építése Csíkszentmihályon és Marosvécsen, Szenjobbon pedig a 

kultúrotthon építkezési munkálata. „Minden magyar közösségre odafigyelünk, élhetőbbé 

tesszük településeinket, mert hisszük, hogy a szülőföldön kell és lehet jövőt építeni” – 

fogalmazott Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. „Erdély három magyarlakta településén 

indítunk új beruházást, a helyi közösségeknek építünk olyan létesítményeket, amely a 

közösségi életet, a kikapcsolódást, a sportolást és a művelődést szolgálják, amelyek a 

közösségünket gyarapítják. A fejlesztési minisztérium biztosítja a szükséges, 24,7 millió lejes 

finanszírozást” – idézi Cseke Attila fejlesztési minisztert az RMDSZ közleménye. 

 

Ígéretes fejlesztések elé néz Sepsiszentgyörgy 
2023. január 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyiek által befizetett minden 1 lejnyi helyi adóhoz az önkormányzat évente 

további 17 lejt tesz hozzá pályázati pénzekből, mutatott rá szerdai sajtótájékoztatón Antal 

Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere a város által az Országos Helyreállítási Alaphoz 

(PNRR) benyújtott és elnyert pályázatokat ismertetve elmondta: az önkormányzat 44 

pályázatot nyújtott be és reális esélye van 468,2 millió lejnyi finanszírozás leszerződéséhez. 

Mivel a helyreállítási alapból érkező pénzekből 2026. augusztus végéig kötelező módon meg 

kell valósulniuk a beruházásoknak. Évente 156 millió lejnyi pályázati pénz áll rendelkezésre, 

miközben a sepsiszentgyörgyiek évente 9,1 millió lejt fizetnek be ingatlan és telek, valamint 

gépjármű adóként a városkasszába. Összehasonlítva, ez azt jelenti, hogy a sepsiszentgyörgyiek 

által befizetett minden 1 lejnyi adó mellé az önkormányzat még 17 lejt tesz hozza pályázati 

forrásból, érzékeltette a városfejlesztésre költött összegek legfontosabb forrását Antal Árpád. 
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Idén megrendezi a székely szabadság napját az SZNT, amely a népességfogyás 

megállítására szólítja Bukarestet  
2023. január 18. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu, szekelyhon.ro 

Négy év szünet után március 10-én újra megtartják a székely szabadság napját 

Marosvásárhelyen – közölte a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerdán. A szervezet 

beadványban készül kérni a kormányt, éljen a hatalom eszközével, amelynek révén az ország 

népességcsökkenését megállítja. Az SZNT elnöke felhívásában emlékeztet arra, hogy az elmúlt 

években a világjárvány miatt „alternatív megemlékezéseket” kellett kigondolni, ahol nem 

gyűlnek össze tömegek. A közösség tagjai azonban többször megfogalmazták az igényt egy 

tömeges megmozdulásra, melynek – mint írja – most eljött az ideje. „Március tizedikén, 16 

órakor gyűljünk össze a marosvásárhelyi Postaréten, és onnan vonuljunk, a hagyománynak 

megfelelően, a város főterére, a kormányhivatal elé. Legyünk erősek, bátrak és következetesek, 

és üzenjük meg az egész világnak: alkotmányos eszközökkel, erőszakmentesen, de 

rendíthetetlen kitartással igényeljük a székelyek szabadságát: Székelyföld államon belüli 

önrendelkezését” – idézi Izsák Balázs üzenetét az MTI. 

 

Tragikus a népszámlálás eredménye 
2023. január 19. – Borbély Zsolt Attila – Magyar Nemzet 

Erdélyben összehangolt magyar autonómiára van szükség. A múlt esztendő legvégén hozta 

nyilvánosságra a bukaresti Országos Statisztikai Intézet (INS) a romániai népszámlálás 

előzetes eredményeit. Miután az előző két népszámlálás is kétszázezres lélekszámapadást 

regisztrált az erdélyi magyarság körében, senkit ne ért meglepetésként, hogy fogyásunk 

hasonló nagyságrendű volt az elmúlt tíz évben is. Az RMDSZ, minimálisra szorítva önmagával 

és a közösséggel szembeni elvárásait, azt tűzte ki célul, hogy meglegyen az egymillió 

megszámlált magyar. A lécet alacsonyra tették, de legalább ezt sikerült nem leverni. Az 

eredmény akkor is tragikus. Ráadásképpen az egymillió, magát magyarnak tartó polgár közül 

csak 977 450 vallotta magát magyar anyanyelvűnek.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023. január 19-i számában olvasható). 

 

Bemutatják Oláh-Gál Elvira nagy sikerű könyvének második részét 

Csíkszeredában 
2023. január 18. – szekelyhon.ro 

A magyar kultúra napja alkalmából Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Székelyföld 

kulturális folyóirat szervezésében bemutatják Oláh-Gál Elvira Nobile Officium II. című 

könyvét, amely a nagy sikerű Nobile Officium folytatása. A második kötet ezúttal is erdélyi 

történelmi családok tagjait, a nemesi leszármazottakat szólaltatja meg mélyinterjúk 

formájában. Az eseményen Magyarosi Sándor történész, a Székelyföld folyóirat szerkesztője 

ismerteti a kötetet és beszélget a szerzővel, a rendezvény házigazdája Beke Mihály András első 

beosztott konzul.  
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Hungarikumokkal ünneplik a magyar kultúra napját Nagykárolyban  
2023. január 18. – Krónika 

Torockó épített örökségét, a csíksomlyói kegyhelyet és a pünkösdi búcsú hagyományát, a 

magyar népmesék rajzfilmsorozatot, a szürkemarhát, a Pick szalámi és a Béres-csepp 

történetét és más hungarikumokat ismerhetnek meg azok, akik január 20-án, pénteken 

ellátogatnak a nagykárolyi Károlyi-kastély konferenciatermébe. A magyar kultúra napja 

apropóján szervezendő, kiállításmegnyitóval egybekötött bemutató a Szatmár Megyei Múzeum 

nagykárolyi részlege és a Gróf Károlyi Kulturális Idegenforgalom-népszerűsítő Központ 

közreműködésével valósul meg – olvasható a kulturális intézmény közösségi oldalán. Mint a 

szervezők fogalmaznak, az eseményen bemutatják a hungarikumok gyűjteményének 

legismertebb értékeit.  

          
Minél előbb előrehozott választást akar a Szövetség 
2023. január 18. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

A parlamenten kívüli Szövetség arra szólítja fel a volt koalíciós pártok elnökeit, hogy az ország 

érdekében tárgyaljanak a parlamenti választás mielőbbi időpontjáról - tájékoztatta a TASR 

hírügynökséget Magdeme Klára, a párt szóvivője. Ezekben a nehéz, gazdasági kihívásokkal teli 

időkben stabil és hozzáértő kormányra van szüksége Szlovákiának. A politikai instabilitás 

káoszhoz, a társadalom destabilizálódásához és radikalizálódásához vezet - jelentette ki a 

szóvivő, és hozzátette, a Szövetség szeptember óta mondja, hogy előrehozott választásra van 

szükség. Rámutatott, hogy a lakosság nagy része nem bízik a kormányban. Eduard Heger 

(OĽANO) megbízott miniszterelnök szerda délután a kormányhivatalban tárgyalt az OĽANO, 

a Za ľudí, a Sme rodina és az SaS képviselőivel az előrehozott parlamenti választás 

időpontjáról. 

 

Forró Krisztián: Duray Miklós a mi igazodási pontunk 
2023. január 18. – ma7.sk 

Kedden a losonci református temetőben helyezték végső nyugalomra Duray Miklóst. Az egyik 

gyászbeszédet Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke mondta - az alábbiakban az ő 

gondolatait idézzük. "Nagyon kell szeretnie annak a közösségét, szülőföldjét, aki saját 

szabadságára, biztonságára, jólétére való tekintet nélkül áldozatot hoz érte. Nagy halottunk, 

Duray Miklós, aki Esterházy János örökségét tudatosan vállalta, ilyen ember volt. 

Karizmatikus erővel lényeglátó tudással, következetességgel, lefizethetetlen emberi 

tisztességgel, sajátjaiért érzett felelősséggel ajándékozta meg őt a Teremtő. Érték és mértékadó, 

őrző volt a strázsán a mi igazodási pontunk. Távolabb és mélyebbre látott, korábban és 

határozottabban lépett mindannyiunknál. Közösségünkért folytatott küzdelme különféle 

formákban öltött testet: hol ifjúsági szervezetet, klubot vagy művelődési tábort hozott létre, hol 

jogvédő bizottságot, társadalmi szervezetet működtetett, vagy politikai pártot kezdeményezett 
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és vezetett. Mindig azt a formát választotta, amire a leginkább szükség volt megmaradásunk, 

erősödésünk, vagy éppen közösségként való túlélésünk érdekében." – emelte ki Forró.  

 

Bárdos Gyula: Duray Miklóst nem lehetett figyelmen kívül hagyni 
2023. január 18. – ma7.sk 

Kedden a losonci református temetőben helyezték végső nyugalomra Duray Miklóst. Az egyik 

gyászbeszédet Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke mondta - az alábbiakban az ő 

gondolatait idézzük. „Szomorú szívvel és megdöbbenten állunk itt szülővárosában, Losoncon  

a sokunk által szeretett, tisztelt és nagyrebecsült kiváló személyiség – Duray Miklós – 

ravatalánál. Szinte még fel sem tudjuk fogni, hogy a földi életből való távozásával kit és mit 

veszítettünk mi felvidékiek, s velünk együtt nemcsak a Kárpát-medencei, hanem az egyetemes 

magyarság. Azt azonban már most is tudjuk, érezzük, tapasztaljuk, hogy hiányzik. Nagyon 

hiányzik. Tudjuk, hogy őt nem lehet pótolni, mert olyan személyiség, egyedi jelenség: bátor, 

szókimondó, őszinte ember volt, aki saját érdekeit sohasem helyezte a közösségi érdek elé. 

Sokszor kényszerűen a háttérbe szorítva, igazságtalanul mellőzve, de egyenes gerinccel töltötte 

be küldetését, mondta el, írta le – nem mindenkinek és nem mindenütt – tetsző véleményét. 

 

Gyurcsík Iván: Polgári hagyományt, nemzeti öntudatot és kiállást hagyott ránk 

Duray Miklós 
2023. január 18. – ma7.sk 

Kedden a losonci református temetőben helyezték végső nyugalomra Duray Miklóst. Az egyik 

gyászbeszédet Gyurcsík Iván, a Duray pályatársa, az Együttélés társalapítója mondta - az 

alábbiakban az ő gondolatait idézzük. „Generációm számára, amely a múlt század hetvenes-

nyolcvanas éveiben, a husáki időkben kezdte meg aktív életét Duray Miklós volt a kisebbségi 

jogaink védelmezője, a Charta 77 aláírója, az emberi és polgári jogok élharcosa, a bátorság és a 

kiállás megtestesítője. Mérce és értékőrző, értékteremtő volt. Hosszú éveken keresztül a 

magyarok közül egyedüliként névvel vállalta a felelősséget jogvédő tevékenységéért és a 

»normalizáció« sötét éveiben az ezzel járó üldöztetést, a börtönbüntetést. Szervezkedett és 

mozgósított. Magyar iskolát mentett és ezzel iskolát teremtett. Saját bevallása szerint 15 évesen 

döntött amellett, hogy életét a felvidéki magyaroknak szenteli.  

 

Gubík László: A felvidéki magyar kutyaszorítóban mindannyian Duray Miklós 

unokái vagyunk 
2023. január 18. – ma7.sk 

Kedden a losonci református temetőben helyezték végső nyugalomra Duray Miklóst. Az egyik 

gyászbeszédet Gubík László, a SZAKC elnöke mondta - az alábbiakban az ő gondolatait idézzük. 

„Az állampolgárságomért folyó küzdelem legforróbb napjai voltak azok, és ő nem akarta, hogy 

hibázzak. Átvettük a teendőket egy-egy rendőrségi idézés, kihallgatás vagy levélváltás előtt. 

Beavatott saját, az enyémnél sokkal jellempróbálóbb tapasztalataiba, és szárnyai alá vett. Nem 

politikai megfontolásból tette, hiszen a napi politikától ekkor már visszavonult.Pusztán egy 
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bajba jutott felvidéki gyereket karolt fel, mert a közösségétől viszont nem tudott soha 

(visszavonulni).Innét vált kapcsolatunk töretlenné, és terjedt ki egy évtizedet átölelő 

munkában a Martosi Szabadegyetemtől a Nemzetstratégiai Kutatóintézeten át egészen az 

Esterházy Akadémiáig, végül a Duray életmű utolsó álló bástyájáig, a Szövetség a Közös 

Célokértig. Ez idő alatt láthattam és tanulhattam tőle előadóként, véleményformálóként, 

tanácsadóként, mentorként vagy intézményvezetőként, de sosem az intézmény vagy a tisztség 

volt a lényeg, hanem a szavai mögött rejlő tanítás és az ezzel párosuló erkölcsi tartás. Így lett 

Duray Miklós a közéleti nagyapám." – mondta Gubík.  

 

Agócs Attila: Engedni a reménytelenségnek a legrosszabb, amit tehetünk 
2023. január 18. – ma7.sk, bumm.sk 

Agócs Attilával készült interjúnkból megtudhatják, hogyan értékeli a tavalyi esztendőt, mi vár 

a Városra 2023-ban és miként ne vegyen rajtunk erőt nehéz időkben sem a borúlátás. „Bár 

generációváltás történt, van folyamatosság és nem közvetkezett be nagy törés. Érezhető a már 

meglévő tapasztalatok jelenléte a testület tagjai között. Többen teljesen újak, sosem voltak 

hasonló pozícióban, ők még tanulnak. Egyelőre zökkenőmentesnek tűnik a nemzedékváltás, 

nem zajlik semmiféle forradalom. A Város működésének folyamatossága szempontjából ez 

pozitívum, azoknak, akik nagyobb változásokat óhajtottak, bizonyára nem annyira. Nekünk 

azonban arra kell összpontosítanunk, hogy a Város és intézményei működőképes egészet 

alkossanak, s ez jelenleg biztosított." – mondta a polgármester.  

 

A nagy mesélő Mikszáth Kálmánra emlékeztek Szklabonyán 
2023. január 18. – felvidek.ma, Új Szó  

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma égisze alatt működő 

szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház újra ünneplő közönséggel telt meg január 16-án. A 

felvidéki és magyarországi vendégek a nagy palóc mesemondó születésének 176. évfordulóját 

ünnepelték a nagykürtösi járásbeli kisközségben. Mint Jarábik Gabriella, a Szlovák Nemzeti 

Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igazgatója rövid köszöntőjében kiemelte: a 

magyar irodalom szempontjából különleges a 2023-as esztendő, számos jubileumot 

ünneplünk ugyanis ebben az évben. „Idén nemcsak Petőfi – emlékév van. 1823 január 20-án 

született Madách Imre, Kölcsey pedig január 22-én befejezi a Himnuszt. Valamint idén húsz 

esztendeje vette át múzeumunk az emlékház működtetését”-  fogalmazott az emlékház udvarán 

tartott megemlékezésen. 

       
A vajdasági magyar közösségért 
2023. január 18. – Magyarszo.rs 

A Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárainak idei első megbeszéléséről számolt be Vicsek 

Annamária oktatási államtitkár a közösségi bejegyzésében. Rámutatott, mindannyian 

különböző területeken tevékenykednek, a mezőgazdasági, egészségügyi, oktatási, V
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infrastrukturális, pénzügyi, igazságügyi és a környezetvédelmi tárcákban, illetve ebben a 

mandátumban a közberuházási minisztériumban is képviselteti magát a párt. Ám mint 

hozzáfűzte, van, ami közös és egyforma bennük: „mind a nyolcan a vajdasági magyar 

közösségért tevékenykedünk. Azért vagyunk ott, ahol vagyunk, hogy a vajdasági magyarok 

ügyeit intézzük” – fogalmazott Vicsek Annamária. Kiemelte, bizakodva tekintenek a 

feladataikra és kihívásaikra 2023-ban. 

 

A vajdasági hagyományőrzés egy éve 
2023. január 18. – Vajma.info 

A pandémiás időszak elmúltával a Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság munkatársai újult 

erővel végezték feladatukat. A beszámoló olvasói a bőség zavarával küzdhetnek, így az 

összeállítás ezúttal a képzésekre és a fiatalok bevonása a hagyományőrző munkába 

témakörökre fókuszál. A korábbi évekhez hasonlóan folytatódott a Viseletkészítők 

továbbképzése – mentorprogram. A tanfolyamok során a résztvevők alapvető ismereteket 

szereztek a magyar népviseleti ruhadarabokról tájegységek, társadalmi rétegződés, életkor és 

alkalmak szerint. Az eddigi megszerzett tudásukat kamatoztatva a nyugat-bácskai Gombos 

viseletét dokumentáltak. A Hálózat munkatársai különös figyelmet fordítottak a legkisebb 

generáció megszólítására. Ezt szolgálta a Varázskosár – Bemutatók és interaktív foglalkozások 

óvodásoknak. 

 

Petőfi élete nemzeti történelmünk része 
2023. január 18. – Magyarszo.rs 

Alkalmi műsorral emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról az óbecsei Népkönyvtár 

dísztermében szerdán késő délután. A műsor elején Szerda Balázs történész, a községi tanács 

művelődéssel és civil szervezetekkel megbízott tagja mondott ünnepi köszöntőt. – Ezt az 

ünnepet arra is ki kell használnunk, hogy egy kicsit magunkba szálljunk, és elgondolkodjunk 

azon, hogy mit is jelent nekünk a magyar kultúra. Emlékezzünk arra, hogy mit jelentett a 

múltunkban, hogy mennyivel járul hozzá ahhoz, hogy mai napig is itt lehetünk. Tegyük a 

szívünkre a kezünket, és gondolkodjunk el azon is, hogy mit jelent nekünk ma, valamint azon, 

hogy mit fog jelenteni a jövőben. Gondolkodjunk el azon is, hogy mi vár ránk akkor, ha nem 

becsüljük meg eléggé, és nem viseltetünk iránta kellő tisztelettel. A magyarság megmaradása a 

tét, amikor a kultúráról beszélünk, és ez tud minket megtartani itt még több száz éven keresztül 

– fogalmazott Szerda Balázs. 

 

Tánciskola Topolyán 
2023. január 18. – Magyarszo.rs 

Tóth Horgosi Rita a nyáron már tartott egy sikeres tánciskolát Topolyán, és most is zajlik egy 

három hónapos tanfolyam, melyre rövidesen, január 29-én a hagyományos táncvizsgabál teszi 

fel a koronát. A táncvizsgán a fiatalok bemutatják a szülőknek, nagyszülőknek, hogy mit 

tanultak meg, illetve a zsűri eldönti, hogy kik voltak a legügyesebbek a tánclépések 

elsajátításában. A családjával Tornyoson élő Rita kilenc éve foglalkozik táncoktatással. –Igen 
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korán, 11-12 évesen kerültem a tánc világába, a bátyám járt tánciskolába, és be-bekacsingattam 

az órákra, már akkor éreztem, hogy a tánc közel áll hozzám. Hamarabb be is fejeztem a 

kortársaimnál a tánciskolát, én Keviből származom, mindez ott történt. Később eljártunk 

Tornyosra, Zentagunarasra, Csantavérre is, egy nyáron volt, hogy négy tánciskolában részt 

vettem mint kisegítő. Így kezdődött. Később, a szabadkai középiskolás évek alatt a Tornádó 

táncklub tagja lettem, majd Újvidéken a főiskola mellett jártam latin táncokra. 

         
Potápi Árpád a TV21-nek: a magyar kormány megemeli az oktatási-nevelési 

támogatások összegét 
2023. január 18. – karpat.in.ua 

A kárpátaljai magyar óvodások, iskolások és egyetemisták ezután megemelt összegű oktatási-

nevelési támogatást fognak kapni – nyilatkozta a TV21 Ungvárnak Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A politikus elmondta, hogy Orbán 

Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a programot átalakítják, és a keretében nyújtott 

támogatást pedig megtöbbszörözik. Első intézkedésként az orosz-ukrán háború negatív 

hatásait elszenvedő, de szívósan kitartó kárpátaljai magyar családokat szeretnék kiemelten 

támogatni, ezért a kárpátaljai magyar óvodások, iskolások és egyetemisták még ez év 

januárjában egyszeri, megemelt támogatásban részesülnek. 

 

Sötétbe borult Kárpátalja 
2023. január 19. – Veczán Zoltán – Mandiner 

Hiába élnek jó ezer kilométerre a fronttól, nagyon is érzik a háborút Kárpátalján: a városokban 

jó, ha néhány órára van áram, a férfiak bujkálnak a sorozás elől, egymást érik a 

katonatemetések, és folyamatos a médiában a magyarellenes hergelés. „Messze vagyunk a 

fronttól, elkerültek a rakéták is, mégis Kárpátalján az egyik legrosszabb az áramhelyzet: napi 

kettő-négy órára van szolgáltatás, az sem mindig nappal’ – meséli Dunda György, a Kárpáti 

Igaz Szó lapigazgatója érdeklődésünkre. Hozzáteszi: a térség városaiban erre rájön még az is, 

hogy Kijevvel vagy akár a frontvárosokkal ellentétben, ahol ilyenkor is van víz és távfűtés, 

errefelé már korábban átálltak az egyéni kazános megoldásra, aminek szintén nem működik a 

szivattyúja áram nélkül; emellett a vízszolgáltatás is akadozik. A helyiek generátorokkal 

próbálják megoldani az áramellátást, ám a generátor nagy hiánycikk. Becslések szerint már így 

is félmillió dohog belőlük országszerte, a városok koromsötét esti utcái tőlük hangosak. 

(A cikk teljes terjedelmében a Mandiner 2023. január 19-i számában olvasható). 

 

Menesztették a munkácsi magyar iskola igazgatóját 
2023. január 18. – karpatalja.ma 

Azonnali hatállyal felbontották a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola iskolaigazgatójának 

2024-ig szóló munkaszerződését január 17-én. A hírt az iskola hivatalos oldalán osztották meg. 
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Schink István 17 éve töltötte be az igazgatói posztot. A vezetés a menesztés okát nem indokolta 

meg. Az iskola elképzelhetőnek tartja, hogy a szerződésbontás a város polgármesterének 

nyomására történt. 

 

A KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének nyilatkozata Schink István menesztésével 

kapcsolatban 
2023. január 18. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A KMKSZ Munkácsi Alapszervezete értetlenül áll Schink István, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc 

Középiskola igazgatója, a Munkácsi Városi Tanács KMKSZ frakciójának vezetője 

iskolaigazgatói tisztségből történt, valós indok nélküli felmentése előtt. Schink István igazgatói 

tevékenysége tizenhét esztendeje alatt tiszteletet vívott ki a munkácsi pedagógustársadalom és 

a polgárok körében, az általa vezetett tanintézmény minden mutatójában jelentősen fejlődött. 

Úgy véljük, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben az igazgató menesztése nem szolgálja a magyar 

iskola zökkenőmentes működését és a nemzetiségek közötti békés együttélést sem. 

Szorgalmazzuk ennek a megalapozatlan döntésnek az azonnali felülvizsgálatát. 

 

A KMPSZ nyilatkozata Schink István menesztésével kapcsolatban 
2023. január 18. – karpatalja.ma, karpataljalap.net 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöksége felháborodva értesült Schink István, a 

Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatójának, a KMPSZ Munkácsi Régiója 

elnökének igazgatói tisztségből történt, valós indok nélküli felmentéséről. Az igazgató 

menesztése a jelenlegi nehéz helyzetben csak megnehezíti az intézmény zökkenőmentes 

működését és a nem szolgálja a nemzetiségek közötti békés együttélést. Kérjük a 

megalapozatlan döntés azonnali felülvizsgálatát. 

 

Nemcsak a turulmadár volt útban… 
2023. január 18. – karpatalja.ma 

Nem ígérnek sok jót a kárpátaljai magyarságra nézve a Munkácsi járás vezetőségének tettei. A 

napokban eltávolították a zászlókat a kistérség magyar falvainak közintézményeiről. A 

magyarországi fenntartású Munkács Futball Akadémia Dercenben működő épületéről 

leszerelték a magyar nyelvű táblákat. Ezen felül a magyar vezetők elbocsátása is kezdetét vette. 

Fornoson és Dercenben eltávolították az intézmények épületéről a magyar zászlót, amit a 

Munkácsi Városi Tanács zászlajával helyettesítettek, a Derceni Középiskola épületéről pedig 

már a kistérség megalakulásától (2020 januárja) lekerült a kétnyelvű tábla. A feliratok 

eltávolítása csupán a kezdetnek tűnik. Több magyar vezetőt is előzetes figyelmeztetés és 

indoklás nélkül távolítottak el a pozíciójából. Menesztették állásából többek között Schink 

Istvánt, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatóját, ahogy a derceni kultúrház is 

vezető és dolgozók nélkül maradt. 
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Képzési és konzultációs központ alakult Beregszászban 
2023. január 18. – karpatalja.ma 

Ivan Fedinisinec vezetésével képzési és konzultációs központ alakult Beregszászban – közölte 

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere január 18-án. Mint írta, a lakosság körében Ivan 

Fedinisinec tájékoztató és oktató munkát végez, mely során polgárvédelmi és a vészhelyzeti 

intézkedésekkel kapcsolatos tudnivalókról ad információt.  A központ a Rendkívüli Helyzetek 

Állami Szolgálatához (DSZNSZ) tartozik – közölte Babják Zoltán. A polgármester meglátása 

szerint a központ pozitív fejlesztés a városban. 

 

Hétfőtől véget ér a téli szünet a Técsői járás iskoláiban 
2023. január 18. – karpatalja.ma 

A Técsői járás iskoláiban január 23-án indul el a 2022/2023-as tanév második féléve. Az új 

félévben két turnusban fognak a gimnáziumok és líceumok diákjai részt venni a tantermi 

foglalkozásokon. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a diákok egyik fele délelőtt, másik fele 

délután fog iskolába járni. A távoktatást csak a külföldön tartózkodó gyermekek számára 

engedélyezik. 

 

Huszti és munkácsi járási katona esett el a fronton 
2023. január 18. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Újabb két kárpátaljai életet követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. A Herincsei 

kistérség közleménye szerint a fronton vesztette életét Ivan Mikulcsak. A katona 47 éves volt. 

Szintén a harcokban hunyt el Jurij Bobaly. Erről a Szarvasházai Községi Tanács számolt be. A 

Munkácsi járási katona Donyeck megyében esett el december 11-én. 

 

Hatmillió forint értékű adománnyal segít a Magyar Református Szeretetszolgálat 

az ungvári kórháznak 
2023. január 18. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

A két mikrobusznyi szállítmány többek között infúziós sóoldatokat és szerelékeket, 

fecskendőket, 4 darab állítható kórházi ágyat és éjjeliszekrényeket, antibakteriális folyékony 

szappant, valamint egy sebészeti endoszkópos kamerát tartalmazott. Az adományt fogadó Ivan 

Kurah, a kórház igazgatóhelyettese lapunknak elmondta, nagyon hálásak a 

szeretetszolgálatnak, amely a háború kirobbanása óta rendszeresen kisegíti az intézményt 

elengedhetetlen műszaki felszerelésekkel. 

 

A kárpátaljai magyar oktatási intézmények felkészültek az előttük álló 

kihívásokra 
2023. január 18. – karpataljalap.net 

A 2022-es év nagyon nehéz és kihívásokkal teli év volt a kárpátaljai magyar oktatási 

intézmények számára, ám a megpróbáltatások felkészítették az intézményeket és azoknak 
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dolgozóit a következő időszakra – fogalmazott Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke. A megpróbáltatások sorban érkeztek, előbb a koronavírus- 

világjárvány és a távoktatás, majd a háború és a menekültválság következett. Mindezek 

jelentősen megnehezítették az oktatási-nevelési intézmények munkáját. Alkalmazkodniuk 

kellett a sötét, gyakran az óvóhelyen töltött tanítási napokhoz. 

 

Idén is részt vett az Educatio Nemzetközi Szakkiállításon a Rákóczi-főiskola 
2023. január 18. – karpataljalap.net 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) kilenc fős csapattal 

képviseltette magát a Hungexpon Budapesten a 23. Educatio Nemzetközi Oktatási 

Szakkiállításon, mely január 12–14. között került megrendezésre. A kiállításon magyarországi, 

határon túli és külföldi felsőoktatási intézmények mutathatták be programjaikat az 

érdeklődőknek. A résztvevők számtalan előadáson tájékozódhattak a magyar felsőoktatás 

jövőjéről. 

 

Összegezték a 2022. év eredményeit az Ungvári Nemzeti Egyetemen  
2023. január 18. – karpat.in.ua 

Összegezték az Ungvári Nemzeti Egyetemen a 2022-es év eredményeit, amely átformálta 

Kárpátalja legnagyobb felsőoktatási intézményének mindennapjait. Volodimir Szmolanka 

rektor szerint az elmúlt év a legnehezebb volt az egyetem történetében. A sikerek között 

említésre méltó a felvételi kampány eredménye, amely új egyetemi rekordot hozott. 

Növekedett az új hallgatók száma. Ez az egyetem történetében példátlan számot jelent. Az 

egyetem bővítette nemzetközi tevékenységét is. 

 
Az összes nemzetiségi községben történtek fejlesztések 
2023. január 18. – Nepujsag.net 

Három betöltött mandátum végén Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának korábbi elnökével, nemzetiségi parlamenti 

képviselővel beszélgettünk az elmúlt 12 esztendőről, a jelenlegi politikai helyzetről, illetve a 

jövő lehetőségeiről, kihívásairól.   – Képviselő úr, 12 év után távozott az MMÖNK Tanácsának 

elnöki posztjáról. Hogyan értékeli a korszakot, mit tart az elmúlt három elnöki mandátum 

legnagyobb eredményének? – 2011-ben vettem át a csúcsszervezet vezetését, és 12 év alatt a 

nemzetiségileg vegyesen lakott terület gazdaságának, mezőgazdaságának, turizmusának, 

oktatásának és kultúrájának erősítése érdekében több mint száz projektet valósítottunk meg. 

Jó kondícióban adjuk át az ernyőszervezetet az új vezetőségnek. Az MMÖNK 2011-ben 

330.000 eurós költségvetéssel működött és hat alkalmazottat foglalkoztatott. 2022-ben a 

bevételek meghaladták a 2,7 millió eurót és az alkalmazottak száma is 23-ra növekedett. 
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Voltak és lesznek 
2023. január 18. – Nepujsag.net 

A Szúnyogh Sándor költőről elnevezett fogalmazási versenyen idén is szép számban születtek 

színvonalas, őszinte írások. Biztató, hogy több mint hatvan tanuló és diák ragadott tollat, 

megosztva a nagyvilággal titkos gondolatait, szabadon szárnyaló képzeletvilágát. Az idén 25 

éve elhunyt Súnyogh Sándor tiszteletére született írások ismét megmutatták: a fiatalok között 

van igény arra, hogy anyanyelvükön fejezzék ki magukat. Szúnyogh Sándor-emléknap, 

könyvbemutató, díjkiosztó Január 12-én tartották meg a Lendvai Zsinagógában a Szúnyogh 

Sándor-emléknap ünnepi műsorát és a 2022/2023-as Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny 

eredményeinek ünnepélyes közzétételét, a díjak kiosztását. A legkiemelkedőbb fogalmazásért 

járó elismerést, a Szúnyogh Sándor-díjat Gal Alja, a Göntérházi KÁI hetedik osztályos tanulója 

vette át. Úgyszintén bemutatásra került az MNMI Muratáj könyvsorozatának első kötete 

Szúnyogh Sándor eddig meg nem jelentetett verseivel. 

 

A nemzet kultúrája közös tulajdon 
2023. január 18. – Nepujsag.net 

A kapcai József Attila Művelődési Egyesület idén is ünnepi műsorral készült a magyar kultúra 

napjára. Múlt vasárnap délután a faluotthonban megtartott megemlékezésen, amelyen helyi és 

magyarországi népdalcsoportok és szavalók léptek fel, Zágorec-Csuka Judit mondott ünnepi 

beszédet.– Magyar kultúra minden olyan kultúra, amely bármely módon a magyar néphez 

köthető. Ez nem csak a Magyarország területén gyakorolt kulturális univerzálékat jelenti, 

hanem az egész világon megtalálható. Itt, Kapcán is ápoljuk, hiszen több mint 30 éve aktívan 

működik a József Attila Művelődési Egyesület – mondta Zágorec-Csuka Judit költő az 1989 óta 

ünnepnek nyilvánított magyar kultúra napja alkalmából. Hozzátette, hogy a nemzet kultúrája 

nem lehet senkinek a személyes tulajdona, hanem közös tulajdon. Kapcán hisznek ebben a 

közös tulajdonban, hiszen a falu azon ritka muravidéki kétnyelvű kisebb települések egyike, 

amely már hagyományosan január 22-e táján megünnepli a magyar kultúra napját. 

 

Petőfi-emlékek a Muravidéken 
2023. január 18. – Nepujsag.net 

A nemzet költője, a forradalmár és nemzeti hős 1823. január 1-jén született Kiskőrösön 

Petrovics Sándor néven. Ő írt először a verseiben a világszabadságról és általa teljesen új hang 

szólalt meg a magyar irodalomban. Idén a bicentenárium alkalmából folytatódik a 2022–23-

as Petőfi-emlékév. A Muravidéken a legrangosabb magyar verseny és négy művelődési 

egyesület viseli Petőfi nevét. Petőfi Sándor (1823–1849) a magyar romantika kiteljesítője, aki 

a magyar költészetben koráig ismeretlen témákat honosított meg. Nála jelent meg első ízben a 

családi líra, szerelmi költeményeiben a hitvesi, a házastársi szerelem ábrázolása, 

tájköltészetében pedig a „puszta”, a magyar Alföld méltó rajza. Közérthetően, egyszerűen szólt 

mindenkihez, hiszen a nép nyelvét beemelte az irodalomba, és a versek külső formája helyett a 

gondolatot állította a középpontba. 
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„A csapatnak újra van lelke”  
2023. január 18. – Nepujsag.net 

A címben szereplő megállapítás hangzott el az egyesület január 13-i, az egykori iskolában 

megtartott évértékelő közgyűlésén. A kispályás focira váltó Zvezda 2022-ben eredményesen 

beilleszkedett a Dolinsko kispályás ligába, melynek bajnokságát idén az első háromban 

szeretnék zárni. Sikeres évet tudhat maga mögött a Belatinci Sportszövetség égisze alatt 

működő Dolinsko kispályás fociligában versenyző Zvezda csapata, mely az elmúlt év tavaszi 

félidényét újoncként két győzelemmel és hat vereséggel a sereghajtó helyen zárta. – A 

megszerzett tapasztalatok alapján a 2022/23-as bajnokságra a csapatot új játékosokkal 

erősítettük meg, és a fél szezont öt győzelemmel és három vereséggel a negyedik helyen zártuk. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 18. – Kossuth Rádió 

 

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 

leszerelték a magyar nyelvű táblákat. Végül több, a KMKSZ-hez közel álló, köztiszteletnek 

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

 

Kárpátalján leszerelnek mindent, ami magyar nyelvű. Erdélyből is gyakran kapunk olyan 

híreket, hogy egy-egy városháza feliratot el kell távolítani. De most magyar nyelvű táblák 

felkerüléséről számolunk be. Pontosabban táblákról, ahol magyarul is fel van tüntetve a város 

neve.   

 

Nem helységnévtábla ugyan, hanem három turisztikai tájékoztató tábla, amelyen magyarul is 

írja: Beszterce. Az erdélyi Besztercéről van szó, az ottani maroknyi, szórványban élő magyarság 

szempontjából így is fontos dolog ez. A város egykori középkori kapuinál helyezték el a táblákat, 

két évvel a jóváhagyásuk után.  

 

A népszámlálás adataival számolva kell jövőt tervezni a szórványközösségekben - hangzott el a 

Hunyad megyei RMDSZ Déván megtartott évindító megyei küldöttgyűlésén. Tíz évvel ezelőtt 

Hunyad megyében közel 17 ezren vallották magukat magyarnak A tavalyi romániai 

népszámlálás részletes adatai még nem ismertek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a  

szórványrégiókban, így Dél-Erdélyben, Hunyad megyében is csökkent a magyarok lélekszáma. 
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Ezért a magyar érdekképviselet egyik legfontosabb feladata a közösségépítés, az 

identitáserősítés - mondja Winkler Gyula EP képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke.  

 

Súlyos problémát okoz kisvállalkozóknak, kulturális szervezeteknek a megemelt januári 

villany- és gázszámlák kifizetése. Ugyan a szlovák kormány ígéretet tett az energiaárak 

kompenzálására, de ezzel nem érvelhet az, akiknek éppen most akarják kikapcsolni a villanyt. 

Kovács Ágnest, a MaJel Rovás Kulturális Központ vezetőjét kérdeztük. 

 

A Vajdasági Magyar Szövetség küldöttsége hétfőn Belgrádban a közlekedési és 

infrastruktúrafejlesztési miniszterrel tárgyalt a koalíciós szerződésben meghatározott 

programokról, a vasút rekonstrukciójáról, új közutak építéséről. Pásztor Bálintot, a párt 

parlamenti frakcióvezetőjét kérdeztük a tárgyalásokról.  

 

A Közép-bánáti Szórványközpont székhelye Muzslyán van, de a környékbeli településeket is 

felölelve teszi dolgát munkatársa, Borbély Tivadar, aki a pályázatokat írja, de kiveszi a részét a 

szervezőmunkából is.  

 

A civil szervezetek közösségépítő szerepe elvitathatatlan, ahogy az egyházaké is. Lehet, hogy a 

több száz éves gyakorlaton imitt-amott módosítani kell, de a közösségbe fektetett energia és 

bizalom mindig megtérül. Ahogy Böcskei László nagyváradi római katolikus püspök 

fogalmazott… „Eddigi tapasztalataimból nyugodtan ki merem jelenteni, hogy a hivatalos és 

nyilvános megjelenéseket felekezeti szinten megelőzi a „normális” emberi kapcsolatoknak az 

állandó építése.” 

 


