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Nyomtatott és online sajtó 
 

      

Novák Katalin meghívására Magyarországra látogat a horvát államfő 
2023. január 19. – MTI, Hír TV, Origo.hu, Index.hu  

Január 20-án Novák Katalin köztársasági elnök meghívására hivatalos látogatásra érkezik 

hazánkba Zoran Milanovic horvát államfő - közölte a Sándor-palota kommunikációs 

igazgatósága az MTI-vel. Pénteken Novák Katalin köztársasági elnök a Kossuth téren katonai 

tiszteletadás keretében fogadja Zoran Milanovic horvát köztársasági elnököt. A horvát elnök 

ezt követően a Hősök terén koszorúz, majd Novák Katalin köztársasági elnökkel folytat 

tárgyalásokat. Megbeszélésük után nemzetközi sajtótájékoztatót tartanak - olvasható a 

közleményben. Szombaton a magyar és a horvát elnök beszédet mond a Veszprém-Balaton 

2023 Európa Kulturális Fővárosa hivatalos megnyitóján Veszprémben. 

 

Horvát államfő: Brüsszel terrorizálja Magyarországot 
2023. január 19. – MTI, ORIGO, Vg.hu, Mandiner, napi.hu, MagyarNemzet, Index.hu 

Brüsszel terrorizálja Magyarországot, de én örömmel megyek oda, beszélni olyanokkal, akik 

nem ellenségek - jelentette ki Zoran Milanovic horvát államfő csütörtökön újságíróknak, 

hozzátéve, hogy Magyarország soha nem támadta meg Horvátországot, amit nem mondhat el 

más szomszédokról. A horvát elnök Novák Katalin köztársasági elnök meghívására utazik 

Budapestre, magyar hivatali kollégája a Sándor-palotában fogadja pénteken. A horvát elnöki 

hivatal közleménye szerint Milanovic várhatóan Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozik, 

valamint a magyarországi horvát közösség képviselőivel, továbbá meglátogatja a Horvát 

Óvodát, Általános Iskolát, Gimnáziumot és Diákotthont (HOSIG) Budapesten. A volt 

szocialista elnök szerint bár politikailag eltérő nézeteket vallanak, ez nem változtat azon, hogy 

a két ország között ezer éve áll fent jószomszédi viszony. 

 

Menczer Tamás: a szlovák külügyminiszter tisztelettel beszéljen a magyarokról! 
2023. január 19. – MTI, Mandiner, Ma7.sk, Vasarnap.hu, Demokrata, Hirado.hu 

Felszólítjuk Szlovákia külügyminiszterét, Rastislav Kácert, hogy tisztelettel beszéljen a 

magyarokról! - írta hivatalos Facebook-oldalán Menczer Tamás, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára. "Ismert, hogy Kácer 

külügyminiszter csak akkor érzi jól magát, ha rendszeresen minősíthetetlen stílusban beszél a 

magyar miniszterelnökről. Azonban emlékeztetnünk kell Szlovákia külügyminiszterét arra, 

hogy Orbán Viktort a magyar emberek rekordtámogatottsággal választották meg, immár 

egymás után negyedszer. A magyarok döntését még Szlovákia külügyminiszterének is 

tiszteletben kell tartania" - olvasható a bejegyzésben. Az államtitkár bejegyzésében olvasható, 
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hogy Orbán Viktor békepárti és szankcióellenes, a magyarok a migráció és a koronavírus után 

a jelenlegi válság kezelését is rá bízták. 

 

Menczer Tamás: a magyarellenes döntések és cselekedetek elfogadhatatlanok 
2023. január 19. – MTI, Hirado.hu, Ma7.sk, ma.hu, MagyarNemzet 

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős 

államtitkára arra szólította fel a munkácsi kistérség helyi vezetőit, hogy azonnal fejezzék be a 

magyarokkal szembeni atrocitásokat. Menczer Tamás csütörtökön a Facebook-oldalán 

közzétett bejegyezésében úgy fogalmazott: "nem pontosan értjük, hogy a magyarellenes 

döntések és intézkedések hogyan segítik az Oroszország ellen vívott háborúban Ukrajnát.". 

Egyúttal leszögezte: a magyarellenes döntések és cselekedetek természetesen 

elfogadhatatlanok, "elítéljük azt, ami történt". Az államtitkár azt is fontosnak nevezte, hogy "az 

elfogadhatatlan események" eddig a Munkácsi kistérségben történtek, nem egész Kárpátalján. 

Egyúttal reményének adott hangot, hogy ilyen magyarellenes intézkedésekkel "máshol nem 

kell szembesülnünk". "Felszólítjuk a helyi vezetőket, hogy azonnal fejezzék be a magyarokkal 

szembeni atrocitásokat!" - írta Menczer Tamás. 

 

Szili Katalin: Kárpátalján is az összefogás jelenti az egyetlen túlélési stratégiát 
2023. január 19. – MTI, hirado.hu, PestiSrácok, karpat.in.ua 

Az ukrajnai háborús körülmények között a többi nemzetrészhez hasonlóan a kárpátaljai 

magyarság számára is az összefogás jelenti az egyetlen túlélési stratégiát - jelentette ki Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott a magyar kultúra napja alkalmából a Kárpátaljai Magyar 

Művelődési Intézet (KMMI) és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) által 

tartott értelmiségi fórumon. A miniszterelnöki megbízott a magyar kultúra napi 

programsorozat keretében megrendezett Beregszászi Értelmiségi Fórum 2023 - A kárpátaljai 

magyarság a háború árnyékában című konferencián tartott vitaindító előadásában köszönetet 

mondott a kárpátaljai magyaroknak a kiállásukért, "a nyelvünk, identitásunk, kultúránk 

megőrzéséért tett erőfeszítéseikért". Az utóbbi évek migrációs válsága, a koronavírus 

világjárvány és az orosz-ukrán háború kapcsán úgy fogalmazott, hogy "mintha kizökkent volna 

az idő a világban". Ukrajna 2017 szeptemberében kötött társulási megállapodást az Európai 

Unióval.  

          
Így lesz a megtévedt erdélyiből baloldali 
2023. január 20. – Fábián Tibor – Magyar Nemzet 

Vannak, akik mennek, és vannak, akik maradnak. Előbbiek számát csak tippelni lehet, 

utóbbiak fogyatkozását pedig jelzi a tízévenkénti népszavazás. A kisebbségi sorsba született 

magyar párhuzamos valóságban éli a mindennapjait. Egy percre sem felejtheti, hogy hol él, 

hogy a már száz évet is meghaladott küzdelemből neki is kijut jó néhány évtized, amikor ő is 

küzd társaival a nyelvéért, a hitéért, az ékezetekért a nevén, a gyermeke jövőjéért, a százszor 
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lefestett helységnévtáblákért, temetőért és bölcsőért. Időnként ez a küzdelem hiábavalónak 

tűnik. Amikor rádöbben, hogy van, ami nem változik. Mint ahogy az sem, hogy az a fránya 

mínuszjel állandósult nemzetrésze előtt. A számok és százalékok könyörtelenül jelzik, hogy 

egyre kevesebb a „magyar túlélő, címzetes, vitézlő”. Ilyenkor megvakarja a fejét, és kiböki a 

kérdést: akkor meg hogy? Nem másokat kérdez, nem azokat, akik hivatalból mondogatják neki 

a biztatást, hanem saját magát. Ilyen sajátságos a kisebbségi lét. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023. január 20-i számában olvasható). 

 

RMDSZ-es politikus Mihai Tudose esetleges kormánytagságáról: várjuk ki a végét 
2023. január 19. – Krónika 

Bár az RMDSZ viszonya Mihai Tudoséval nem volt a legjobb, egyelőre nem veszik készpénznek, 

hogy a magyar autonómiatörekvések és zászlók kapcsán tett „akasztós” kijelentése miatt 

hírhedtté vált korábbi román miniszterelnök valóban ismét kormánytag lesz – jelentette ki a 

Krónika kérdésére Turos Lóránd, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. „Való igaz, hogy nem 

volt a viszonyunk felhőtlen Tudoséval, ez tény. Hál’ Istennek nem miniszterelnöknek 

javasolják, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy várjuk meg, amíg ebből javaslat lesz. 

Amikor ez megtörténik, majd lesz egy helyzet, és tudunk beszélni róla. Az, hogy néhány 

hónappal a minisztercsere előtt bedobnak neveket a köztudatba, messze nem jelenti azt, hogy 

az illető személyből miniszter lesz” – hangsúlyozta Turos. 

 

Április 23. és 30. közt szervezik a jubileumi, 30. Szent György Napokat 
2023. január 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

Bejelentették a Szent György Napok idei, 30. kiadásának dátumát a rendezvénysorozat 

Facebook-oldalán a szervezők: a háromszéki városünnepet április 23. és 30. között tartják. A 

rendezvénysorozatot tavaly, a pandémiás megszorításokat követően gőzerővel 

megszervezhették, és óriási látogatottságnak örvendett. Minden zenei ízlést kiszolgáló könnyű- 

és komolyzenei koncertekkel, változatos kulturális és ifjúsági programokkal, vásári forgataggal 

és utcazenével zajlott a 29. kiadás is, akárcsak a korábbiak. A huszonöt helyszínen zajló 

sepsiszentgyörgyi városnapok tavaly több mint 160 kulturális és ifjúsági programmal, 

kézműves és őstermelői vásárral, nagykoncertekkel, utcazenével és bulik színes kínálatával 

várta nemcsak a háromszéki megyeszékhely lakóit, hanem a mindenhonnan odalátogatókat is. 

A Szent György Napok immár évtizedek óta nagy népszerűségnek örvend, az egész környék 

számára meghatározó eseménysorozat.  

 

Szilágysági magyar tanítónő tevékenységét méltatja az oktatási minisztérium 
2023. január 19. – maszol.ro 

Az oktatási minisztérium Omul sfințește locul (Az ember szentesíti a helyet) címmel október 

elején új rovatot indított Facebook-oldalán, hogy kifejezzék hálájukat és köszönetüket azon 

pedagógusoknak, akik a helyi közösség oktatásában pozitív változást, nagyszabású 

eredményeket értek el. A héten a Szilágy megyei Ipp általános iskolájának tanítónője, Fazakas 

Mária részesült e megtiszteltetésben. Több mint 30 éve az oktatási intézmény pedagógusa, ez 
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idő alatt olyan tanulási teret, környezetet alakított ki, amelyben minden gyermek értékesnek 

érzi magát. 

 

A székelyföldi gazdák nehéz évet tudhatnak a hátuk mögött 
2023. január 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete Szovátán tartotta évértékelő gyűlését. A falugazdász-

hálózat tagjai mérlegelték az elmúlt év tevékenységeit, programjait, számba vették a 2023-as 

év felépítését, valamint Barabási Antal Szabolcs mezőgazdasági államtitkár bemutatóját is 

meghallgatták az új Nemzeti Stratégiai Terv kapcsán. Kedden Becze István, a Székely 

Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke köszöntötte a jelenlévőket, ezt követően pedig az 

egyesület programfelelősei szólaltak fel és értékelték az elmúlt évet: munkájuk eredményét, 

valamint, hogy milyen terveket szőttek a 2023-as évre, továbbá, hogy melyek az idei év 

prioritásai.  

 

Felújítás alatt a nagyszalontai Magyar Ház 
2023. január 19. – Bihari Napló 

A nagyszalontai Magyar Ház épülete 1903 óta ad teret a kulturális eseményeknek. Eredetileg 

úri kaszinónak épült, évtizedekig könyvtár, játékterem, olvasó és társalgó, előadások és bálok 

rendezésére alkalmas díszes nagyterem várta itt a közönséget. Később a szakszervezeti klubnak 

adott otthont. A rendszerváltást követően az RMDSZ által nyerte el mai funkcióját, évtizedek 

óta a civil szervezetek tevékenységéhez biztosít teret, így lett a Magyar Ház az a biztos hely 

Nagyszalontán, ahol Arany János nyelvén szólhat bárki, mert szavait mindenki megérti. 

 

Gazdag programkínálat a magyar kultúra napja alkalmából  
2023. január 19. – szekelyhon.ro 

Több székelyföldi településen tartanak kulturális előadást, koncertet, könyv-, lemez- és 

lapszámbemutatót a Petőfi-emlékév jegyében és a magyar kultúra napja alkalmából. 

Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában és környékén több ízben koncertet ad Sinha Róbert 

nemzetközi hírű gitárművész: előadásában Petőfi kortársának, a magyar származású Mertz 

János Gáspár gitárművésznek a szerzeményei hangzanak el, amelyek a legszebb magyar 

romantikus zenei hagyományokat idézik majd.  

 

Koalíciós súrlódások a pénzes minisztériumok cseréje miatt, szemet vetettek az 

RMDSZ tárcáira is  
2023. január 19. – Krónika 

Koalíciós konfliktus lehetőségét vetítik elő a bukaresti kormány legerősebb alakulata, a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) több vezető politikusának nyilatkozatai: ezek alapján a PSD nem 

szívesen cserélne el májusban kulcsfontosságú minisztériumokat a Nemzeti Liberális Párttal 

(PNL), holott ezt a koalíciós megállapodás is rögzíti. A PNL viszont egyelőre ragaszkodni látszik 
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az egyezményhez. Turos Lóránd szenátusi frakcióvezető a Krónikának leszögezte: ahogy a 

miniszterelnök-cserében, úgy a miniszterek rokádjában sem érintett az RMDSZ.  

 

Székelyföldi sajátosságra hívták fel a mezőgazdasági miniszter figyelmét  
2023. január 19. – szekelyhon.ro 

A fiatal gazdák, a kis farmok és a biogazdálkodók részesülhetnek több mezőgazdasági 

támogatásban a 2023-2027-es időszakban Romániában. Jó hír, hogy a gazdáknak biztosított 

támogatások mértéke nem csökken, sőt kissé nő – hangzott el Marosvásárhelyen, ahol Petre 

Daea mezőgazdasági miniszter mutatta be az új támogatási kereteket és a lehetőségekről 

beszélt. A Maros megyei önkormányzat elnöke, Péter Ferenc a megyébe érkezett bukaresti 

küldöttséget köszöntötte, majd a miniszter figyelmébe ajánlotta a közbirtokosságokat érintő 

hátrányos megkülönböztetést. Mint kiemelte, a vidékfejlesztési támogatások pontozása során 

a különböző társulási formák kedvezményt élveznek, de a közbirtokosság nincs elismerve 

társulási formaként. „A közbirtokosság székelyföldi sajátosság, és arra kértem a minisztert, 

hogy fogadják el társulási formaként, hiszen esetenként 100–150, de akár 500–600 

tulajdonost is tömörít egy-egy körbirtokosság. 

 

A brit sajtó szerint három hivatalos nyelv van Romániában, román médiumok is 

„egyetértenek” 
2023. január 19. – Krónika 

Európát tekintve Romániában a legkönnyebb megtanulni a helyi nyelvet – közölte a napokban 

az Express.co.uk hírportál. A brit médium – amely egy nyelvoktató alkalmazás jelentésére 

hivatkozik – többek között azzal magyarázza az elsőséget, hogy Romániában „csupán három 

hivatalos nyelvet beszélnek”. Ami jogilag természetesen nem igaz, ám ettől függetlenül 

csütörtökön több román sajtóorgánum is hasonlóképpen közölte a hírt. A brit cikk egyébként 

a Preply nevű alkalmazás munkatársainak elemzését idézi. A kutatásban a nyelveket, az 

akcentusok, dialektusok számát vizsgálták egy-egy országban, illetve hogy átlagosan mennyibe 

kerül egy-egy nyelvlecke, ha valaki meg szeretné tanulni a helyi nyelvet. Az eredeti forrást 

felkutatva kiderül, hogy a Preply nevű nyelvoktató alkalmazás elemzése még tavaly októberben 

látott napvilágot. Itt részletesebb magyarázatokat is találunk, de a három hivatalos nyelv itt is 

szerepel Románia esetében, ráadásul fel is sorolják őket: a román, a magyar és a német. 

 

Lorántffysok lesznek a Bălcescu iskola magyar diákjai 
2023. január 19. – Bihari Napló 

Mindenki számára megfelelőnek tűnő megoldás született a nagyváradi Nicolae Bălcescu 

Általános Iskola magyar tagozata ügyében: az osztályokat átveszi a Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnázium, ami azért is kézenfekvő megoldás, mert a Szacsvay/Cuza Vodă utcai 

ingatlan, amelyben ezek az osztályok működnek, amúgy is a református egyház tulajdona. Az 

ügy részleteiről Kéry Hajnalt, a Bihar Megyei Tanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettesét 

kérdezték, aki hangsúlyozta: csak adminisztratív átszervezésről van szó, a magyar tagozatos 

osztályok és az oktatóik is maradnak abban a Szacsvay utcai épületben, ahol jelenleg is vannak. 
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A Lorántffy gimnázium az osztályokkal együtt átveszi a véglegesítéssel rendelkező 

pedagógusokat is, míg a Szacsvay utcai ingatlanban működő egy román tagozatos osztály jövő 

ősztől visszaköltözik a Nicolae Bălcescu iskola Gázgyár (Eroul Marius Cosma) utcai 

ingatlanába. 

 

Modern, átszervezett kiállítótermekkel ellátott közgyűjtemény válik őszre a 

Székely Nemzeti Múzeumból 
2023. január 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ősszel, várhatóan októberben adják át a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum felújított 

épületét – jelentették be csütörtökön háromszéki önkormányzati vezetők. A legnagyobb 

határon túli magyar közgyűjteménynek otthont adó, Kós Károly által tervezett épületben 

nagyszabású felújítási munkálatok zajlanak európai uniós forrásokból. Tamás Sándor 

Kovászna megyei tanácselnök csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a külső tatarozás 

befejeződött és a következő időszakban a belső munkákatokkal is végeznek. Utána a 

múzeumkert térrendezése következik, teljes egészében szeptember-októberben készülnek el a 

felújítással. Varga Mihály múzeumigazgató elmondta, a nagyszabású projekt keretében 

helyreállították az épületegyüttest, növelték a kiállítótereket, külön termet alakítottak ki a 

múzeumpedagógiai tevékenységek számára és egy szuvenírboltot is létrehoztak. 

 

Négyszázötven méter hosszú székely zászlóra gyűjtenek  
2023. január 19. – szekelyhon.ro 

Első hallásra nagy fába vágta a fejszéjét a Magyarországon Élő Háromszékiek Egyesületének 

vezetősége: azt tervezik, hogy március idusán egy 450 méter hosszú székely zászlót „feszítenek 

ki” a budapesti Andrássy úton, az Opera és a Hősök tere között, a több mint négyszer akkora 

piros-fehér-zöld óriáskokárda mellé. Ezzel már korábban is szerettek volna előrukkolni, de 

eddig a szükséges összegnek csak töredéke gyűlt össze. Először 2018 márciusában lehetett arról 

olvasni az anyaországi sajtóban, hogy nemzeti ünnepünk, illetve a magyar zászló és címer napja 

apropóján – Szilágyi Ákos, a Vitézi Rend tagjának kezdeményezésére – 1848 önkéntes egy 1848 

méter hosszú piros-fehér-zöld zászlót feszít ki az Opera és a Hősök tere között. Az akciót azóta 

háromszor megismételték, legutóbb 2022. szeptember 18-án. A következő, március 16-ra 

időzített akcióhoz a Magyarországon Élő Háromszékiek Egyesülete is szeretne csatlakozni egy 

450 méter hosszú, 2,3 méter széles székely lobogóval. 

        
Forró: A Szövetség kapui nyitva állnak azok előtt, akik valóban a közösségünkért 

és a régióinkért szeretnének tenni 
2023. január 19. – ma7.sk, Új Szó  

Csütörtökön a választási együttműködésről egyeztetett a Szövetség és a Magyar Fórum. 

Információink szerint a tárgyalás első körében terítékre került a választási program és a 
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lehetséges koalíciós partnerek kérdése is. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke az egyeztetést 

követően elmondta, a választási programot illetően nincsenek lényegi eltérések a két párt 

elképzelései között. A Szövetség és a Magyar Fórum között összhang van abban a kérdésben is, 

mely pártokkal működnének együtt a választásokat követően.  
Forró hozzátette, az egység érdekében létrejött Szövetség kapui nyitva állnak azok előtt, akik 

valóban a közösségünkért és a régióinkért szeretnének tenni. Arra is nyitottak vagyunk, hogy 

az ebben érdekelt tárgyalópartnerek képviselőjelöltjei megjelenjenek a Szövetség választási 

listáján. Egy újabb választási párt és lista létrejöttét viszont elfogadhatatlannak tartjuk.  

 

A Himnusz születésnapját ünnepi gálával köszöntjük 
2023. január 19. – ma7.sk  

A Pázmaneum Társulás 11 évvel ezelőtt honosította meg a Csallóköz szíveben a Magyar Kultúra 

Napja rendezvényt. Ezen a napon helybeli óvodások, iskolások, diákok, művészek és közéleti 

személyek lépnek fel és köszöntik a Himnusz születésnapját. Idén ismét, január 22-én kerül 

megrendezésre a gálaműsor a közönség előtt a Csaplár Benedek Városi Művelődési 

Központban, hiszen az előző években a járványhelyzet miatt csak a virtuális térben 

ünnepelhettek a dunaszerdahelyi magyarok. A 17 órakor kezdődő gálaesten fellépnek a 

Komenský utcai óvodások, Patos Lilla a Kodály Zoltán Alapiskola tanulója /felkészítő tanára: 

Simon Anikó/, Hodossy Gyula költő, Dunaszerdahely város díszpolgára, Károlyi Hanna az 

Egyesített Iskola diákja /felkészítő tanár: Mohácsi Éva/, a Vámbéry Ármin Gimnázium diákjai, 

a Csallóközi Táncegyüttes, Kevický Tünde és Kollár Katalin, valamint a Vámbéry Ármin 

Alapiskola gyerekkórusa. A január 22-én rendezvényen ünnepi beszédet mond Dr. Gulyás 

Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az est háziasszonya Rajkovics Haizok Melinda. 

 

Szövetséges harcok a galántai kórházért: feltételek, kötelességek vagy politikai 

játszmák vannak-e a háttérben? 
2023. január 19. – ma7.sk, bumm.sk  

A galántai kórház leminősítésének ügyében tárgyaltak a Szövetség Nagyszombat megyei 

képviselői Jozef Viskupič megyeelnökkel és a Galántai, valamint a Vágsellyei járás 

polgármestereivel. A galántai kórház jövője nagyon fontos a mátyusföldiek betegellátásának 

szempontjából. Nem mindegy, hogy bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat feltételezetten 

vagy kötelezően fog-e nyújtani a kórház, és mindezért fizet-e a biztosító. Nyilatkozatban kérik 

az egészségügyi minisztériumtól az intézmény felsőbb kategóriába való sorolását. A galántai 

kórház legalacsonyabb, egyes kategóriába való sorolásának ügyében tárgyaltak január 19-én, 

Galántán a Szövetség Nagyszombat megyei, Galántai járási képviselői Jozef Viskupič 

megyeelnökkel, a Penta és a Svet Zdravia csoport által fenntartott kórház vezetőségével, 

valamint a Galánta és Vágsellye járáshoz tartozó települések polgármestereivel. A tárgyalás 

során egy nyilatkozat született, amelyben kérik a galántai Szent Lukács kórház kettes 

kategóriába való besorolását. A nyilatkozatot az egészségügyi minisztériumhoz juttatják el, 

valamint tárgyalásra hívják a megbízott tárcavezetőt is. A találkozó után a megye elnöke és a 

szövetséges megyei képviselők sajtótájékoztatót tartottak. 
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Duray Miklósra emlékeztek a parlamentben 
2023. január 19. – ma7.sk, bumm.sk  

Egy perces néma felállással emlékeztek ma a parlament 80. ülésén Duray Miklósra és Miroslav 

Čížre. Duray Miklós 2022. december 30-án hunyt el, január 17-én vettek tőle végső búcsút. A 

Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsán kívül a rendszerváltást követően a Szövetségi 

Gyűlésnek is képviselője volt. Miroslav Číž európai parlamenti képviselő volt a folyó ciklusban, 

előtte a Smer alapító tagja és parlamenti képviselője volt. Boris Kollár házelnök a két volt 

képviselő mellett megemlékezett a szlovák hadsereg  szállítógépének 17 évvel ezelőtti 

tragédiájáról is a magyarországi Hejce közelében. Ennek során 42 katona vesztette életét. 

 

Alsósztregova díszpolgárává avatta Madách Imrét 
2023. január 19. – Új Szó  

Díszpolgárává avatta Alsósztregova (Nagykürtösi járás) Madách Imre írót – tájékoztatta a 

TASR-t a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma. A múzeum 

számos rendezvénnyel emlékezik meg az író születésének 200. évfordulójáról, ezek első 

állomása volt Alsósztregován. „Tesszük ezt az értékek és az egyetértés jegyében, tudatában 

közös múltunknak és közös jövőnknek” – közölte az intézmény. A megemlékezések keretében 

tudományos, kulturális és művészeti rendezvényekre is sor kerül. „Ugyanúgy értéket 

jelenthetnek mind a magyarok, mind a szlovákok számára” – tette hozzá a múzeum. Az 

alsósztregovai megemlékezéssel egyúttal kezdetét vette a Madách-emlékév. 

     
Topolya: Civil szervezeteket, kultúrközpontokat, sportegyesületeket támogat az 

önkormányzat 
2023. január 19. – Vajma.info 

Topolya község megjelentette idei évi pályázatait. A község honlapján elérhetőek a részletek, 

valamint a szükséges dokumentumok is letölthetőek. A héten jelentek meg a 

kultúregyesületeknek, a civil szervezeteknek és sportkluboknak szóló önkormányzati 

pályázatok Topolyán. A község területén működő kultúrközpontokat, művelődési 

egyesületeket idén is támogatja az önkormányzat. A pályázat keretösszege nem változott a 

tavalyihoz képest, összesen 6 millió dinárt tesz ki. A szükséges dokumentációt 2023. február 1-

jéig lehet átadni. Ebben az évben is támogatásban részesülhetnek a község területén 

tevékenykedő polgári egyesületek, civil szervezetek, valamint a mezőgazdasági termelőknek 

adminisztrációs-technikai szolgáltatást nyújtó szervezetek. A civil szervezeteknek a 

keretösszeg 22,45 millió dinár, a mezőgazdasági termelőknek adminisztrációs-technikai 

szolgáltatást nyújtó szervezeteknek 8,2 millió dinár. A dokumentációt 2023. január 31-ig lehet 

átadni. 
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Nemes küzdelem a tiszta lelkekért 
2023. január 19. – Vajma.info 

Az idén 20 éves topolyai Bethesda Szeretetszolgálat a működése során két területre 

összpontosít. Elsősorban az értelmi fogyatékos egyének napközijét működteti munkanapokon 

7-től 15 óráig, amit a szállítószolgáltatásnak köszönhetően a községbeli felhasználók mellett a 

Szabadka és Zenta vonzásköréhez tartozó településeken élők is igénybe vesznek, másodsorban 

az eltérő fejlődési igényű gyermekek fejlesztését tűzte ki célul. Cipó Rózsa intézményvezető 

elárulta, hogy nem kevés energiát emésztett fel a Bethesda idén februárban lejáró működési 

engedélyének feltételeit újból teljesíteni, illetve az előírásokhoz igazodva meghosszabbítani. – 

Az elmúlt húsz év egyik legnagyobb sikere, hogy mind ez idáig zavartalan volt a működésünk, 

és számíthattak ránk a felhasználóink. A minisztérium által jóváhagyott engedély behatárolja, 

hogy hány személlyel tudunk foglalkozni. 

 

Elhelyezték a városi fürdő- és szabadidőközpont alapkövét Törökbecsén 
2023. január 19. – magyarszo.rs 

Városi fürdő- és szabadidőközpont épül Törökbecsén, az új létesítmény alapkövét csütörtökön 

helyezte el Igor Mirović tartományi kormányfő és Saša Maksimović, Törökbecse község 

polgármestere. A spa központ fedett részének beruházási összköltsége 556 millió dinár, a 

projektet a tartományi kormány is támogatja. A munkálatokat várhatóan két év múlva fejezik 

be. – Ez a beruházás nemcsak a helyi polgárok számára jelentős, hanem egész Vajdaság 

számára az, hiszen egy új turisztikai, rekreációs hellyel leszünk gazdagabbak. A tartományi 

kormány valamikor február közepén a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságon keresztül 

közzéteszi nyilvános pályázatát újabb nagyberuházások kivitelezésére Vajdaság területén. 

Nagyon sok munka vár ránk az idén és az elkövetkező időszakban.  
 

Sára Sándor filmjét vetítették a VM4K-ban 
2023. január 20. – PannonRTV 

Elemzéssel egybekötött filmvetítést tartottak csütörtök este a szabadkai VM4K-ban. Deák-

Sárosi László filmesztéta tartott elemző előadást, amelynek témája a 80 huszár című film volt. 

A filmszakértő kitért az alkotás katona- és férfi tematikájára, valamint filmtörténeti 

jelentőségére. A 80 huszár Sára Sándor rendező 1978-ban készült színes, magyar filmdrámája. 

A történelmi film a Lenkey huszárszázad történetét és más hiteles forrásokat feldolgozva 

emléket állít az 1848–49-es forradalomnak és szabadságharcnak. A szabadkai esemény a 

Mozdulj! Petőfi! programsorozat keretén belül került megrendezésre.

        
ORFK: mintegy 10 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2023. január 20. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4407-en léptek be Magyarországra csütörtökön, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 5416-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 
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érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t. A 

közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 155 embernek állított ki harminc napra 

érvényes, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől vonattal 26 

ember - köztük 11 gyermek - érkezett Budapestre - írták. 

 

A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák vége? 
2023. január 19. – karpatalja.ma 

2022-ben állami ellenőrzést tartottak a Beregszászi járás iskoláiban, ahol nem voltak 

maradéktalanul megelégedve az eredménnyel – tájékoztatott január 19-én Tarasz Kreminy 

államnyelvvédelmi biztos. Mint írta, 108 olyan iskolából, ahol az államnyelv mellett magyarul 

folyik az oktatás, 37 intézményben nincs olyan osztály, amelyben kizárólag ukránul 

tanítanának. A 2017 szeptemberében elfogadott oktatási törvény 7. cikkelye értelmében a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek ezentúl csupán az óvodában és az elemi iskolában 

(1-4. osztály) tanulhatnak anyanyelvükön. Az általános oktatás szintjén 5. osztálytól az éves 

tanrend legalább 20%-ának államnyelven kell megvalósulnia. Az ukránul tartott órák mértéke 

a 9. osztályban 40%-ra növekszik. A középfokú oktatás szintjén a tantárgyak nem kevesebb 

mint 60%-át ukránul kell tanítani.  

 

A menesztett igazgató visszahelyezését szorgalmazza a munkácsi magyar iskola 

tantestülete 
2023. január 19. – kiszo.net 

Határozott hangvételű nyilatkozatot tett közzé a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola 

tantestülete. Mint arról korábban beszámoltunk, január 17-i hatállyal felbontották a munkácsi 

magyar iskola igazgatójának 2024-ig szóló munkaszerződését. Schink István 17 éve töltötte be 

az igazgatói posztot. A városi tanügyi hivatal a menesztés okát nem indokolta meg. Az iskola 

kollektívája elképzelhetőnek tartja, hogy a szerződésbontás a város polgármesterének 

nyomására történt. 

 

A háború kirobbanása óta 220 000 ukrajnai rászorulónak segített a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet 
2023. január 19. – Kárpátalja 

220 000 ukrajnai rászorulónak segített a háború kirobbanása óta a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet – mondta el a TV21 Ungvár stábjának Lehel László elnök-igazgató. Nyugaton 

Kárpátalja és Lemberg (Lviv), keleten Harkiv és környéke, délen Zaporizzsja és Herszon, 

Közép-Ukrajnában pedig a főváros és Kijev megye volt eddig a fő tevékenységi területük. A 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által nyújtott segítség volumenét jól jelzi, hogy 4,5 millió 

dollár értékű készpénztámogatást is kiutaltak a háború miatt szenvedő és hátrányos helyzetbe 

került rászoruló ukránoknak országszerte. Emellett további 3 000 személy részesült 

pszichoszociális támogatásban a segélyszervezetnek köszönhetően.   
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Huszti katona halt meg Donyecknél 
2023. január 19. – karpatalja.ma 

Huszti katona esett el a háborúban – közölte a zakarpattya24.com január 19-én. Robert 

Lukacsek egy Donyeck megyei település közelében vesztette életét. A harctéren szerzett 

sérüléseibe halt bele. A katonát szülei, felesége és lánya várta haza. Osztozunk a hozzátartozók 

fájdalmában. 

 

A kárpátaljai gazdák számára is hasznos kutatómunkát végez a Papilio Egyesület  
2023. január 19. – karpat.in.ua 

Lezárult a Papilio Természet- és Környezetvédelmi Egyesület nagyszabású kutató programja, 

amely 2021 tavaszán kezdődött és 2022 végén zárult. A mintegy 2 évig tartó munka alatt 

Kárpátalja sík vidéki részének, illetve domb vidékének élő világát vizsgálták csapdázási és 

egyéb mintavételi eszközök segítségével. A mintegy 2 évig tartó kutatás eredményeképp nem 

csak a természetvédelem tekintetében fontos fajok elterjedéséről kaptak értékes adatokat, 

hanem a régióban szinté nagyon fontos mezőgazdasági tevékenység szempontjából káros 

rovaroknak az elterjedéséről is nagyon sok információt szereztek. 

 

Újabb lépés a hulladékgazdálkodás terén 
2023. január 19. – kiszo.net 

A Makkosjánosi határában létesülő hulladékfeldolgozó üzem telephelyén kihelyezett 

megbeszélést tartottak a Zero Waste: Nulla hulladék: elmélet mindenkinek, gyakorlat 

mindenkinek a határon túli régióban című projekt megvalósításáról. Az üzembejáráson részt 

vettek Volodimir Csubirko, a megyei tanács elnöke, Andrij Seketa első helyettes, Babják Zoltán 

Beregszász polgármestere, Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, a Tisza ETT, 

valamint a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás illetékes struktúráinak képviselői. 

 

Több ház pincéjét elöntötte a víz Kárpátalján 
2023. január 19. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Komoly gondokat okozott az időjárás megyénkben. A heves esőzések miatt megemelkedett a 

kárpátaljai folyók vízszintje, több ház pincéjét elöntötte a víz. A Rendkívüli Helyzetek Állami 

Szolgálatok (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének munkatársait több házhoz is riasztották 

Szolyván, és a munkácsi járási Dombosteleken (Ploszke). Az előrejelzések szerint további 

vízszintemelkedés várható. 
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A magyar kultúra napja alkalmából: színházi est Várdarócon  
2023. január 19. – Kepesujsag.com 

A Várdaróc Magyar Kultúregyesület meghívására a bezdáni (Vajdaság) Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület színjátszói három év kihagyás után ismét Várdarócon mutatkoztak be. 

Ray Conney Család ellen nincs orvosság című vígjátékát Foki István rendezésében láthatta a 

közönség, amely vastapssal jutalmazta a bezdániak nagyszerű játékát. A Várdaróc Magyar 

Kultúregyesület és a bezdáni Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 2015 óta ápol jó kapcsolatot 

egymással, így az elmúlt években már több alkalommal is felléptek a várdaróci közönség előtt. 

Micheli Zsolt, a Várdaróc Magyar Kultúregyesület elnöke elmondta, 2020 tavaszára tervezték 

a bezdániak soron következő vendégszereplését, de a koronavírus minden tervet meghiúsított. 

 

Történészi előadás az eszéki magyar kisebbség múltjának feledésbe merült 

epizódjáról 
2023. január 19. – Kepesujsag.com 

Kedden került sor Nyári Denisz „Magyarellenes tüntetések Eszéken 1895-től kezdve, avagy az 

Eszéki Magyarok Társaságának kontextusa az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában” című 

előadására a J. J. Strossmayer Egyetem Bölcsészettudományi Karának dísztermében. Az 

előadás első ízben mutatta be azokat a körülményeket és okokat, amelyek a 19. század végén az 

Eszéki Magyarok Társaságának (EMT) megalakulásához vezettek. Az EMT egyfajta válasz volt 

az eszéki magyarok részéről az 1895 augusztusában lezajlott eseményekre, amikor is a városi 

színházban vendégszereplő magyar színészek előadását a horvát fiatalok meglehetős 

ellenszenvvel fogadták. A magyarellenes tüntetések miatt Eszék városa 1895 augusztusában tíz 

napon át felkeltette a teljes magyar közvélemény figyelmét. 

 

Nemzeti kisebbségi szerkesztőséget hoz létre a horvát köztévé (HRT) 
2023. január 19. – Kepesujsag.com 

Eredménnyel járt az országos hatókörű Kisebbségi Tanácsnak (KT) és a kisebbségi parlamenti 

képviselőknek a horvát köztévé (HRT) vezetőivel való többszöri tárgyalása. A HRT úgy döntött, 

nemzeti kisebbségi szerkesztőséget hoz létre. Az Aleksandar Tolnauer elnök vezette Kisebbségi 

Tanács az elmúlt időszakban többször is sérelmezte, hogy a horvát köztévében és -rádióban 

nem kapnak kellő teret, figyelmet a nemzeti kisebbségek. A HRT 2019-re és a 2020-as évre 

vonatkozó kimutatásából is jól látszik: 2019-ben összesen 5673 perc és 13 másodpercnyi 

anyagot sugároztak a kisebbségeknek/kisebbségekről, ami az összes anyagnak csupán az 

1,079%-a. Ez az arány az elmúlt években sem javult. A Kisebbségi Tanács már többször is kérte, 

hogy a nemzetiségi témák ne csak két, a kisebbségeknek szánt műsorra korlátozódjanak, 

hanem megfelelő terjedelemben az ország lakossága számára készített adásokban is teret 

kapjanak annak érdekében, hogy minél jobban előtérbe kerüljenek a nemzetiségek és a 

többségi nemzet együttélésének politikai, társadalmi és kulturális aspektusai. 
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A vándorbölcső negyedik állomása 
2023. január 19. – Kepesujsag.com 

Tavaly decemberben ismét „vádorútra kelt” a horvátországi magyarok vándorbölcsője, a 

várdaróci Beno család használhatja az elkövetkező időszakban. A 2012 óta működő és 

folyamatosan bővülő „vándorbölcső-mozgalom” keretében fabölcsők adományozásával 

ösztönzik a magyar közösségeket a gyermekvállalásra. A magyar agrárminisztérium is 

csatlakozott a mozgalomhoz, 2020-ban úgynevezett „agrár-vándorbölcső” programot indított 

a külhoni magyar, mezőgazdaságból élő, gyermeket vállaló családok támogatására. A program 

keretében minden határon túli régióba eljuttattak egy fából faragott, ringatható bölcsőt. 

Közösségünk bölcsőjét a HMDK Gazdaköre vette át. Kedvezményezettjei a mezőgazdaságból 

és élelmiszer-előállításból élő családok, amelyek kisbabát várnak. A vándorbölcsőt első 

horvátországi magyar tulajdonosa 2020-ban vehette át, attól fogva folyamatosan használatban 

van. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 19. – Kossuth Rádió 

 

Több mint 1200 kárpátaljai diáknak és tanárnak szervez táboroztatást január 16-tól egy 

hónapon át - a Rákóczi Szövetség, hogy segítsen nekik kiszakadni a háború sújtotta Ukrajna 

nehézségekkel teli hétköznapjaiból. A szervezők ezzel lehetőséget szeretnének teremteni a jó 

hangulatban eltöltött és minőségi programokkal teli kikapcsolódásra. A táborok 5 napos 

turnusokban zajlanak Sátoraljaújhelyen,  a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban, 

ahová időszakonként 200-250 diákot várnak. Minden turnusban egyaránt helyet kapnak 

kulturális, szórakoztató és sport programok, kirándulással és a korosztálynak szóló 

előadásokkal, valamint rendhagyó tanórákkal kiegészítve.  

 

Ha a felvidéki magyar közösségnek nem lesznek konkrét, meghatározott céljai a megmaradása 

érdekében, akkor nem fog megmaradni - így lehetne összefoglalni a tanulságát annak a 40 

oldalas, hasznos kiadványnak, amelyben a Pro Civis Polgári Társulás vetette össze az elmúlt 30 

év népszámlálási adatait. A társulás elnökével, Őry Péterrel Haják Szabó Mária beszélgetett 

nemcsak a kiadványról. 

 

Jó hír nem csak a helyi autósoknak, de a turistáknak is, hogy több útszakaszt is felújítanak idén 

Udvarhelyszéken. Ugyanakkor két újabb, többnyire fiatal vállalkozásokat segítő, úgynevezett 
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inkubátorház építését tervezi a Hargita megyei Önkormányzat. Az idei tervekről, 

beruházásokról, költségvetésről számolt be székelyudvarhelyi sajtótájékoztatóján, ma délelőtt 

Bíró Barna Botond, a Hargita megyei Önkormányzat elnökhelyettese. 

 

Marosvásárhelyre érkezett a budapesti Néprajzi Múzeum "Síppal, dobbal, didzseriduval” - 

Népek hangszerei" című vándorkiállítása. A múzeum gyűjteményében több mint 3 ezer népi 

hangszer található a világ minden tájáról, ebből nyújt válogatást az április végéig látható tárlat, 

Marosvásárhelyen. Az összeállításban elsőként Palóczy Krisztinát, a kiállítás kurátorát halljuk.  

 

A Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki Hajvert Ákost, a Vajdasági Magyar Versmondók 

Egyesületének elnökét. Kishegyes község önkormányzata javasolta erre az elismerésre, a lovagi 

címet pedig a Falvak Kultúrájáért Alapítvány ítélte oda, amely már több alkalommal is 

elismerte az egyesület munkáját. A délvidéki versmondás jövőjéről kérdeztük Hajvert Ákost. 

 

,A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 75 éves múltra tekintett vissza. Dobó 

József elnök a gazdag tavalyi programról számolt be, meg arról, hogy még nem zárták le a 

jubileumi évet, mert az új esztendőre is áthúzódott egy-két program.   

 


