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Nyomtatott és online sajtó 
 

         

A magyar kultúra napja - Orbán Viktor: Magyarország még mindig magyar ország 
2023. január 22. – MTI, kormany.hu, Hirado.hu, Index.hu, Origo.hu, Mandiner, Demokrata, 

Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Telex.hu 

Magyarország ugyanúgy, mint kétszáz éve, a Himnusz születésének napján, még mindig 

magyar ország - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Szatmárcsekén. Elmondta, 

ha van erény, amely kiérdemli a túlélés jutalmát, akkor az az önmagunkhoz való ragaszkodás. 

A magyar kultúra napja alkalmából tartott ökumenikus istentiszteleten a kormányfő ünnepi 

beszédében kiemelte: méltó és igazságos, hogy a magyar kultúra napja a Himnusz 

megszületésének napja. Orbán Viktor azt mondta: ezeréves távlatban sincs másik alkotása a 

magyar kultúrának, amely képes lenne úgy felemelni szíveket, mint a Himnusz. Ha arra a 

lehetetlen vállalkozásra "adnánk a fejünket", hogy egyetlen műbe kellene sűríteni mindent, ami 

magyar és ami a magyart magyarrá teszi, akkor a Himnuszt kellene választani - tette hozzá a 

kormányfő. Orbán Viktor visszaemlékezett Duray Miklós, felvidéki magyar politikus keddi 

temetésére Losoncon, ahol legutóbb énekelte a magyar himnuszt. Nem búcsú gyanánt 

énekelték, hanem azért, hogy fel- és beemeljék őt az örökkévalóságba, a magyarok panteonjába 

- mondta a kormányfő. Kiemelte: bár műfaját tekintve a Himnusz imádság, fohász és 

jeremiáda, s így a bűnbánó alázat mély és komoly testtartását követelné, a Himnuszt mégsem 

térdepelve és végképp nem leszegett fejjel énekeljük, hanem egyenesen, rendíthetetlenül állva, 

szinte szilajul és mindig felemelt fejjel. 

 

A magyar kultúra napja - Megemlékezést tartottak az Országházban 
2023. január 22. – MTI, Hirado.hu, ORIGO, Magyar Nemzet, Demokrata, Index.hu 

Megemlékezést tartottak a Himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából vasárnap 

Budapesten, az Országházban, ahol irodalmi összeállítással és közös szavalással ünnepelték a 

magyar kultúra napját. A magyar kultúra napja mostantól az Országgyűlés határozatának 

megfelelően, nemzeti emléknapjaink sorát gazdagítja - hangzott el az eseményen. Az 

eseményen köszöntötték Novák Katalin köztársasági elnököt és a Kárpát-medence minden 

tájáról érkezett gyerekeket, akiknek a jelenléte a nemzeti összetartozást szimbolizálta. A 200. 

évfordulón 200 gyermek - 100 anyaországi és 100 határon túli - szavalta Novák Katalinnal 

együtt a nemzeti imádságot az ünnepségen. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek kiemelte: a 

magyar kultúra napja a magyar hazaszeretet ünnepe is, hiszen ezen a napon fejezte be Kölcsey 

Ferenc a Himnuszt, nemzetünk imádságát. Ez a költemény a magyar hazafias líra többszázados 

vonulatának összefoglalója, amely az egész magyar sorsot magába sűríti. Balog Zoltán, a 

Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke azt mondta: kétszáz évvel ezelőtt 

született egy olyan imádságunk, amelynek küldetése, funkciója felemelni, összekötni, 

megvilágítani a mi közös magyar életünket.  
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/22/orban-viktor-magyarorszag-meg-mindig-magyar-orszag
https://magyarnemzet.hu/kultura/2023/01/megemlekezest-tartottak-az-orszaghazban-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol?utm_campaign=mno_cikkajanlo&utm_medium=referral&utm_source=vg.hu
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Novák Katalin: Horvátország és Magyarország segíthet az Európai Uniónak 

erősebbé válni 
2023. január 20. – MTI, Hirado.hu, ORIGO, MagyarNemzet, Index.hu, Mandiner, Demokrata 

Horvátország és Magyarország is olyan közép-európai ország, amely segíthet az Európai 

Uniónak (EU) erősebbé válnia - mondta el Novák Katalin köztársasági elnök Zoran Milanovic 

horvát államfővel tartott közös nemzetközi sajtótájékoztatóján pénteken a Sándor-palotában 

Budapesten. Novák Katalin hét pontban foglalta össze a megbeszélésen elhangzottakat. Téma 

volt az orosz-ukrán háború, az illegális migráció feltartóztatása, az EU nyitása a Nyugat-Balkán 

felé, az infrastrukturális összeköttetés erősítése, az energetikai együttműködés bővítése, 

megoldások keresése a demográfiai válságra és a kisebbségek ügye. A köztársasági elnök 

kiemelte, hogy Magyarország üdvözli Horvátország schengeni tagságát és az euró bevezetését, 

valamint szólt a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokról és turizmusról is. A magyar 

köztársasági elnök emlékeztetett arra, hogy ez Zoran Milanovic első hivatalos látogatása 

Magyarországon, s a horvát államfő bátor kiállása sokban segíthet az európai vezetők 

tisztánlátásában. Novák Katalin hozzátette, hogy tavaly ünnepelte a két ország a diplomáciai 

kapcsolatok fennállásának 30. évfordulóját. 

 

A magyar kultúra napja - Gulyás Gergely: a kultúra olyan, mint a béke, összeköt 
2023. január 22. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, Origo.hu, Magyar Nemzet, hirado.hu  

A kultúra természete szerint olyan, mint a béke: összeköt - jelentette ki Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol beszédet mondott a 

magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen. A miniszter a Csallóköz központjának 

számító városban, hagyományosan a Pázmaneum Társulás által szervezett ünnepségen 

felidézte a Himnusz keletkezésének, ismertté válásának és megzenésítésének történetét, majd 

beszélt arról, ahogy Kölcsey műve keletkezése óta végigkísérte a magyarságot, s arról is, hogy 

a kultúra jellegéből adódóan összeköt. „Ott volt velünk mindig az elvesztett, de túlélt 20. 

században. A harcterek és a hadifogság poklában, és akkor is, amikor a trianoni döntés 

darabokra szaggatta nemcsak az országot, hanem a nemzetet is" - jelentette ki Gulyás Gergely. 

Rámutatott: a Himnusz, a magyarok nemzeti imádsága itt van velünk a felfedezendő 21. 

században is. Hozzátette: Kölcsey versével szimbolikusan is ünnepeljük a magyar kultúrát, 

mindazt, amit magyarul álmodunk és amit magyarul beszélő nemzeti közösségünk hosszú 

évszázadok alatt létrehozott, és ami napjainkban is körbevesz és elhordoz mindannyiunkat, 

akik összetartozunk itt, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban.  

 

Potápi Árpád János: kultúránk gazdagsága a legnehezebb időkben is kitartásunk 

erőforrása 

2023. január 22. – MTI, hirado.hu, ma7.sk, felvidek.ma, Magyar Hírlap, Demokrata, Új Szó  

Kultúránk gazdagsága a legnehezebb időkben is kitartásunk erőforrása, ezért kell elmélyülten 

ismerkednünk vele - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/20/novak-katalin-horvatorszag-es-magyarorszag-segithet-az-europai-unionak-erosebbe-valni
https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/20/novak-katalin-horvatorszag-es-magyarorszag-segithet-az-europai-unionak-erosebbe-valni
https://ma7.sk/video/kommentar-nelkul/dunaszerdahelyen-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol-gulyas-gergely-miniszter
https://ma7.sk/kultura/evtizedek-munkajat-ismerik-el-ma-galantan
https://ma7.sk/kultura/evtizedek-munkajat-ismerik-el-ma-galantan
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felelős államtitkára Galántán, ahol beszédet mondott a Magyar Kultúra Napja felvidéki 

központi ünnepségén vasárnap. A legnagyobb felvidéki magyar kulturális és közéleti szervezet, 

a Csemadok szervezésében megvalósuló ünnepség keretében megemlékeztek a Himnusz 

befejezésének 200. évfordulójáról, illetve átadták a Csemadok életműdíjait és más kitüntetéseit 

is. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára az ünnepségen mondott beszédében 

hangsúlyozva szólt a magyar kultúra megtartó erejéről és az egység fontosságáról. A Magyar 

Kultúra napja kapcsán emlékeztetett: 2023-at és ezt a napot több jelentős kerek évforduló 

jellemzi, s ezek jól körvonalazzák az egységet. Rámutatott: amellett, hogy Kölcsey Ferenc 

pontosan 200 évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be a Himnuszt, ugyancsak idén 200 éve 

született Petőfi Sándor és Madách Imre, valamint 250 éve Csokonai Vitéz Mihály is.  

 

Kelemen Hunor: a kultúra jelenvaló, benne élünk és általa formálódunk 
2023. január 22. – maszol.ro 

Kétszáz év telt el Kölcsey Ferenc Himnuszának megírása óta. Hosszú idő, hét nemzedéknyi 

távolság. A vers születésétől aztán ismét eltelt több mint száz év, amikor a nemzet himnusza 

lett, és aztán ismét hosszú évtizedek múltak, amíg ezt a tényt Magyarország Alaptörvénye 

alkotmányos szintre emelte, emlékeztetett Kelemen Hunor, az RMDSZ Marosvásárhelyen a 

magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen elhangzott beszédében. Az RMDSZ 

elnöke felelevenítette az is, amikor az egykori kommunista vezetés eldöntötte, hogy lecseréli 

Kölcsey himnuszát valami másra, „ami számukra könnyebben emészthető”. Azt akarták, hogy 

„ne legyen benne Isten, meg áldás, s ha lehet, nemzet se”. Mert bármennyire furcsának is tűnik, 

mondta Kelemen Hunor, a woke ideológia előtt is volt próbálkozás arra, hogy „mindent, ami 

nemzeti, azt eltöröljék”. Kodály Zoltánt és Illyés Gyulát kérték fel erre a feladatra, ám ők nem 

dőltek be a csábító ajánlatnak, hanem minden tekintélyüket bevetve arról győzték meg a kor 

hatalmasait, hogy miért jó a Himnusz, és miért nem szabad lecserélni azt. A himnusz közben 

élte a maga csodálatos életét és beépült a magyar nemzet identitásába, világított rá 

Marosvásárhelyen az RMDSZ elnöke. 

           
Szatmári ügyekről egyeztetett Kereskényi Gábor Orbán Viktorral 
2023. január 22. – maszol.ro 

A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Szatmárcseke volt a magyar kultúra napja, a Himnusz 200. 

születésnapja alkalmából tartott magyarországi ünnepi rendezvények központja vasárnap. Itt 

vett részt az ünnepi rendezvényen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is. Az 

eseményre „a szomszédból”, Szatmár megyéből is érkeztek vendégek, ott volt Kereskényi 

Gábor, Szatmárnémeti polgármestere, Pataki Csaba, Szatmár Megye Tanácselnöke, illetve 

Turos Lóránd szenátor, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. A Maszolnak Kereskényi Gábor 

elmondta: kihasználta a lehetőséget, és a színvonalas kulturális rendezvény után sikerült 

néhány ügyben egyeztetnie Orbán Viktorral. „Arra kértem Magyarország miniszterelnökét, 

hogy bokros teendői között szánjon időt a szatmáriakat, partiumiakat közvetlenül érintő 

ügyekre. Fontos lenne, hogy folytatódjon Magyarországon annak a gyorsforgalmi útnak az 
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https://maszol.ro/kultura/Kelemen-Hunor-a-kultura-jelenvalo-benne-elunk-es-altala-formalodunk
https://maszol.ro/belfold/Szatmari-ugyekrol-egyeztetett-Kereskenyi-Gabor-Orban-Viktorral
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építése, amely Csenger települést kötné össze az M3-as autópályával. Ezzel gyakorlatilag 

Szatmárnémeti jóval közelebb kerülne a nemzetközi autópálya-hálózathoz. Az útszakaszon 

most több ponton is dolgoznak, Orbán Viktor pedig reális esélyt látott arra, hogy az út két éven 

belül járható legyen” – tudtuk meg Kereskényitől. 

 

Nem ázik többé a Szeben megyei Pókafalva 15. századi református temploma 
2023. január 20. – Krónika 

Nem ázik többé a Szeben megyei Pókafalva református temploma, miután a magyar állam által 

létrehozott Rómer Flóris Terv támogatásával, Maczalik Arnold kolozsvári építész és csapata 

kitartásának köszönhetően fedél került az istenháza falai fölé. A hírt a Teleki László Alapítvány 

közölte, amelynek jóvoltából számos erdélyi műemlék templom menekült és menekül meg az 

enyészettől. A Szeben megyei Pókafalva a Székás (Székes) völgyének egykori, magyarok, 

szászok és románok által lakott települése, ma körülbelül félezer lakosa van. Pókafalva jelenleg 

református templomának építéstörténete 1416-ban kezdődött, amikor László szebeni prépost 

a pálosok részére kolostort épített. A magyar kormány által 2015-ben létrehozott Rómer Flóris 

Terv keretében szerteágazó értékmentő munka folyik Erdélyben. Amint a Teleki László 

Alapítvány honlapján szerepel, a szervezet a határon túli magyar épített örökség felmérése és 

megóvása érdekében munkálkodik.  

 

Kisgyörgy Zoltán geológus, helytörténeti szakíró kapta a Háromszék kultúrájáért 

díjat 
2023. január 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

Kisgyörgy Zoltán geológus, helytörténeti szakíró vehette át csütörtök este a Háromszék 

kultúrájáért díjat, melyet Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ 

2013-ban alapított. Az elismerést minden évben a magyar kultúra napja alkalmával adják át, 

idén a Bod Péter Megyei Könyvtár és a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy közös szervezésű 

ünnepségén került sor rá. „A szülőföld, a nemzeti kultúra iránti szeretet, tisztelet nemcsak 

legnemesebb, de legjóízűbb, legjókedvűbb példáját tanulhatjuk el az idei év díjazottjától, 

Kisgyörgy Zoltántól, aki minden egyes megnyilvánulásával székelységünk egyediségét és 

megismételhetetlenségét ünnepli. Mi pedig ma, a magyar kultúra napja alkalmával őt 

ünnepeljük, amikor a Háromszék kultúrájáért díjjal ismerjük el ezt a rendkívüli gazdag, ma is 

pezsgő életpályát” – fogalmazott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke ünnepi 

beszédében. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről Gyombolai Péter Vince konzul 

köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében a megmaradás és összetartás fontosságát, a magyar 

identitás rendíthetetlenségét hangsúlyozta. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-azik-tobbe-a-szeben-megyei-pokafalva-15-szazadi-reformatus-temploma
https://kronikaonline.ro/kultura/kisgyorgy-zoltan-geologus-helytorteneti-szakiro-kapta-a-haromszek-kulturajaert-dijat
https://kronikaonline.ro/kultura/kisgyorgy-zoltan-geologus-helytorteneti-szakiro-kapta-a-haromszek-kulturajaert-dijat
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Új műemlékfeliratokkal halad a korral a turisztikai tárca, nyakatekert magyar 

leírást is ad a Google-fordító 
2023. január 20. – Krónika 

QR-kóddal ellátott táblákra cserélik a romániai műemlékekre elhelyezett tájékoztató 

feliratokat – közölte a turisztikai minisztérium. A leírások több tucat nyelven elérhetők – amint 

leteszteltük, magyarul is, de a fordítások minden bizonnyal a mesterséges intelligencia 

segítségével készültek, azaz a Románia népszerűsítését célul kitűző kezdeményezők e téren 

nem az igényességre törekedtek. „Mivel az együttműködés legfőbb célja a Romániáról mint 

turisztikai célpontról alkotott kép, az ország hírnevének javítása, természetesen nem 

feledkezhettünk meg a külföldi vendégekről: ők több mint 32 nyelven olvashatják el a 

rendelkezésre álló információkat. Felsoroljuk a legbefolyásosabbakat: angol, spanyol, francia, 

kínai, orosz, német, arab, stb. Ezáltal le lesz fedve a világon beszélt nyelvek 90 százaléka” – áll 

a szaktárca közleményében, amelyet a News.ro portál idézett. Mivel a felsorolásból kimaradt a 

magyar, a kezdeményezők szerint minden bizonnyal nem bír befolyással Romániából nézve a 

magyar nyelv – az itt élő, azaz belföldi, de a jelentős számú külföldi magyar turista láttán sem. 

 

A kórház és a magyar iskola ügyének megoldása prioritás Szilágysomlyón 
2023. január 20. – maszol.ro 

Évértékelőt tartott a héten a szilágysomlyói Helyi Képviselők Tanácsa. A tavalyi évre rányomta 

bélyegét az ukrajnai háború, világszerte súlyos gazdasági válságot vonva maga után. Megnőtt 

az infláció, a közköltségek és a közadósság, ezért a kormány béremelésről és nyugdíjemelésről 

döntött az elmúlt időszakban – mondta Seres Dénes parlamenti képviselő. Mindezek ellenére, 

a beruházási programoknak köszönhetően sokat fejlődött a megye. A magyar községek 

kidolgozták a prioritásokat, és sikeresen pályáztak. Papp Zsolt helyi RMDSZ-elnök kiemelte, 

az idén is megrendezik a kulturális és szabadidős rendezvényeket, mert ezek népszerűek voltak 

a helyi magyarság körében. Az idén kabaréelőadással kezdték az évet, amelynek sikere arra 

bátorítja a szervezőket, hogy hasonlót tartsanak az elkövetkezendő időszakban. „Minden 

rendezvényünk a szilágysági magyarságé kell legyen, értük, közösen akarunk jó eredményeket 

elérni minden szinten az elkövetkezendő időszakban, mert ha mi nem tesszük, akkor soha 

senki nem csinálja a mieinknek, a mieinkért” – mondta. 

 

Jelentősen nő Sepsiszentgyörgy költségvetése: idén a fejlesztéseken van a 

hangsúly 
2023. január 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata idén 255 millió lejes költségvetéssel indítja az évet, ami közel 

60 millió lejjel több, mint amivel a tavalyi évet zárták, számolt be Antal Árpád. A polgármester 

szerint a tavalyinál nagyobb költségvetésből idén hangsúlyosabban költenek városfejlesztésre 

és visszavesznek a rendezvények támogatásából. Úgy alakították ki a város idei költségvetését, 

hogy egyensúlyban legyenek a működésre és a fejlesztésre szánt összegek. Egyaránt biztosítva 

lesznek az iskolák és óvodák, az önkormányzat alárendeltségébe tartozó intézmények és a 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uj-muemlekfeliratokkal-halad-a-korral-a-turisztikai-tarca-nyakatekert-magyar-leirast-is-ad-a-google-fordito
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uj-muemlekfeliratokkal-halad-a-korral-a-turisztikai-tarca-nyakatekert-magyar-leirast-is-ad-a-google-fordito
https://maszol.ro/belfold/A-korhaz-es-a-magyar-iskola-ugyenek-megoldasa-prioritas-Szilagysomlyon
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közszolgáltatásokra szánt működési költségek és a városi infrastruktúra megújítására és az új 

befektetésekre szánt fejlesztési pénzek. A város idei költségvetését jövő héten szavazza meg a 

képviselő testület.    

 

Szatmárért és a világért imádkoztak 
2023. január 20. – maszol.ro 

Hagyomány már Szatmárnémetiben, hogy minden év elején ökumenikus imát szervez a 

polgármesteri hivatal. Az első alkalmat a koronavírus-járvány kapcsán szervezték meg, ám a 

járvány enyhülésével is megmaradt az ima-alkalom. Idén január 19-én, az Iparosotthonban 

tartották az Ökumenikus ima Szatmárnémetiért rendezvényt, melynek kezdetén Kereskényi 

Gábor polgármester köszöntötte a jelenlevőket. „Nehéz és bizonytalan időket élünk, hiszen 

még nem ért véget teljesen a koronavírus-járvány, de egy újabb rendkívüli helyzettel kell 

szembenéznünk: az ukrajnai háború okozta energiaválsággal és inflációval. Azért gyűltünk ma 

össze, hogy a szatmáriakért imádkozzunk, de imádkoznunk kell a békéért is, hiszen ukrajnai 

testvéreink a fegyverek dörgése között élik az életüket! (…) Mindannyian keresztény alapokon 

nyugvó Európában szeretnénk élni, de a keresztény identitás elvesztésének veszélye sajnos 

minden pillanatban fennáll, hiszen a keresztény család elleni támadások ismétlődőek, előre 

megfontoltak és szándékosak. Olyan szabályokat próbálnak ránk erőltetni, amelyek támadják 

a keresztény hitünket. 

 

Kerelőszentpálon általános iskolát, Erdőszentgyörgyön új sportcsarnokot avattak 
2023. január 20. – maszol.ro 

„A sport összehozza a gyerekeket, felnőtteket, közösségeket alakít ki, erős identitást ad. Nincs 

ennél nagyobb közösségteremtő erő” – hangsúlyozta a Maros Megyei Tanács elnöke, Péter 

Ferenc pénteken Erdőszentgyörgyön az új sportcsarnok megnyitóján. Az Országos Beruházási 

Társaság (CNI) finanszírozásával megvalósult beruházás 1445 négyzetméter alapterületű, 11 

méter magas, 180 férőhelyes lelátóval rendelkezik és a pályát úgy alakították ki, hogy 

kézilabda-, röplabda-, tenisz- és kosárlabda-meccsek lejátszására is alkalmas legyen. Az 

ünnepségen jelen lévő Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, miniszterelnök-helyettes elmondta, azt 

a feladatot kapták a magyar emberektől, hogy az életüket jobbá és kiszámíthatóbbá tegyék, 

olyan feltételeket biztosítsanak számukra, fiataloknak, középkorúaknak, időseknek egyaránt, 

amelyek lehetővé teszik a boldogulást a szülőföldön. Ezt a célt szolgálja a ma átadott két új 

beruházás is, a sport a csapatszellemet erősíti, az iskolában a jövőre készítik fel a gyerekeket. 

 

Magyar kultúra napja: átadták a Hollósy-díjakat Nagybányán 
2023. január 21. – maszol.ro 

A magyar kultúra napja alkalmából szervezett díszelőadáson először adták át a Hollósy-díjakat 

Nagybányán, ezzel köszönve meg azoknak a Máramaros megyei személyiségeknek a munkáját, 

akik a közösségért dolgoztak és fáradoztak az elmúlt időszakban. Az RMDSZ megyei szervezete 

tavaly alapította a díjat azzal a céllal, hogy elismerésben részesítse azokat a személyeket, 

szervezeteket, egyházakat, akik hozzájárulnak a máramarosi magyarság megmaradásához és 
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identitásának megerősítéséhez. A díjat és az ezzel járó emlékplakettet öt kategóriában – 

ifjúsági, oktatási, társadalomszervezési, közművelődési és alkotói kategóriában – osztották ki. 

A tervek szerint a Hollósy-díjat ezután minden évben átadják a magyar kultúra napján. 

 

Székely főhajtás a Katrosában  
2023. január 21. – szekelyhon.ro 

Közel százan vettek részt az 1943-as doni katasztrófára emlékező főhajtáson a Felső-

Háromszék és a Kászonok között húzódó Katrosa-völgyben szombaton délben. A Történelmi 

Vitézi Rend kézdiszéki állománya által 2010 óta minden év januárjában megszervezett 

eseményen alkalomhoz illő beszédek, énekek és szavalat hangzott el, majd koszorúzás, illetve 

himnuszaink eléneklése zárta a megemlékezést. A főhajtás ezúttal is a 2018-ban felavatott, 

Kelemen Dénes gelencei mester faragta, a 24. határvadász-zászlóalj által használt bunker 

helyén álló apostoli keresztnél zajlott. Ambrus Ágnes tiszteletbeli székkapitány emlékező 

beszédében a hősi halált halt vagy a frontvonalon eltűnt katonák mellett az édesanyák és az 

özvegyek áldozathozatalára is felhívta a figyelmet, akiknek fiuk, illetve férjük nem tért haza 

soha a Don-kanyarból.  

 

A magyar kultúra napjára, Moldvából szeretettel 
2023. január 22. – Krónika 

A magyar kultúra napja alakalmából osztotta meg gondolatait a Krónikával Kádár Elemér 

néptáncpedagógus, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége hagyományőrző programjának 

szakmai referense, aki évek óta életvitelszerűen a moldvai Csángóföldön él és dolgozik. Mint 

fogalmazott: „a ma is élő, megismerhető középkori kultúra, a Halotti beszéd és könyörgés 

nyelvezete és lelkülete itt van. Még!” „Ide Mohács után nem jutott el a nemzeti irodalom, 

színház, tudomány és popkultúra, nem alakult ki a modern Európára jellemző pontos jelentésű 

szakfogalmakkal operáló kritikai szemlélet, ellenben az emberek ma is hittel vallják, hogy amit 

gondolnak, mondanak, tesznek vagy nem tesznek, azzal el kell majd számoljanak az utolsó 

ítélet napján.” 

 

Visky András író, Imre Éva színművész és Oláh Gyárfás szobrászművész kapja 

idén az RMDSZ Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díját 
2023. január 22. – Krónika, Bihari Napló 

2023-ben 11. alkalommal adja át az RMDSZ az elismeréseket. Irodalom kategóriában Visky 

András író, drámaíró, dramaturg; képzőművészet kategóriában Oláh Gyárfás szobrászművész, 

divattervező; előadóművészet kategóriában Imre Éva színművész részesül elismerésben. A 

díjakat a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten adja át a Szövetség. „Örömmel jelentjük be, hogy idén 

is átadjuk az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat. Közel egy évtizedig szokás volt, hogy 

a Magyar Kultúra Napján nyújtottuk át a művészeknek ezt az elismerést, a járvány viszont arra 

kényszerített minket, hogy a nyárindító Kolozsvári Ünnepi Könyvhétre tegyük át ezt. Idén és 

ezentúl a következő években az ünnepi könyvhéten mondunk köszönetet azoknak, akik 

munkájukkal, alkotásaikkal a magyar kultúrát gazdagítják. Idén ezt a díjat Visky András 
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írónak, dramaturgnak, Imre Éva színművésznek és Oláh Gyárfás szobrászművésznek, 

divattervezőnek nyújtjuk át. Gratulálunk a díjazottaknak” – fogalmazott Kelemen Hunor 

szövetségi elnök Facebook bejegyzésében. 

 

Szászrégen, Zilah, Déva: erdélyi körúton a Petőfi live! című előadás 
2023. január 22. – Krónika 

Három állomásos erdélyi körútra indultak a nagysikerű Petőfi live! – Egy vidám hangú 

vándorszínész ügyes-bajos dolgai című előadás alkotói, Laczkó Vass Róbert színművész és 

Székely Norbert zongorista. A költő születésének 200. évfordulója (január 1.) és a magyar 

kultúra napja (január 22.) eseménysoraihoz kapcsolódva Szászrégenben, Zilahon, Déván 

lépnek fel a művészek. Saját zenével, eredeti kompozíciókkal készült előadásuk ősbemutatóját 

Nagybányán, a Városi Színházban tartották az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

emlékére szervezett március 15-i ünnepségek díszelőadásaként 2022-ben, azóta Erdély-szerte 

folyamatosan játsszák. Január 22-én, vasárnap a szászrégeni Kemény János Művelődési 

Társaság szervezésében láthatják, hallhatják az érdeklődők a radnótfájai református 

templomban (Szászrégen, Radnótfájai út 35. szám), délután 17 órától. 

 

Elhúzódó előkészületek után kezdődhet a gyimesbükki Rákóczi-vár újjáépítése  
2023. január 22. – szekelyhon.ro 

Még úgy sem volt egyszerű eljutni az ezeréves határon álló Rákóczi-vár újjáépítésének 

elkezdéséhez, hogy a szükséges pénzösszeg rendelkezésre áll. Elhúzódó közbeszerzési eljárás, 

óvások és fellebbezés is történt tavaly az ajánlattevő cégek részéről, de végül aláírták a 

kivitelezési szerződést. A tavaly novemberben aláírt szerződés értéke az elektronikus 

közbeszerzési rendszer honlapján található adatok szerint áfa nélkül 2,77 millió lej, azaz kisebb, 

mint a korábban becsült érték. A munkálatokat így várhatóan tavasszal el lehet kezdeni, ezzel 

kapcsolatban Olteán Péter, a község polgármestere kérdésünkre azt mondta, egyelőre nem tud 

nyilatkozni.  

 

Felfüggesztett tárgyalások a hadifoglyoknak járó támogatások ügyében  
2023. január 22. – szekelyhon.ro 

Több tárgyalást függesztett fel a Hargita Megyei Törvényszék, amelyeket a volt hadifoglyoknak 

járó kárpótlás ügyében indítottak mindazok, akiket visszautasított a Hargita Megyei Szociális 

Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség (AJPIS). Az intézkedésnek az indoklását nemrég kapta 

kézhez az egyik érintett – mondta Veress Dávid az RMDSZ parlamenti képviseletének 

csíkszeredai munkatársa. Azt külön megjegyezte, hogy a tárgyalás felfüggesztését követően a 

nyolcadik napon kézbesítették az indoklást, amelyben az áll, hogy a törvényszék a Bukaresti 

Legfelsőbb Bírásághoz (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) fordul a törvény értelmezése 

ügyében. „Kérdés, hogy a Bukaresti Legfelsőbb Bíráságon belül működő szakmai testület 

milyen értelmezést ad, mert ez precedens/kötelező érvényű lesz. A törvényszéki felfüggesztés 

indoklásának a szövege megtévesztő lehet, ugyanis ott csak a magyar hadsereg katonáit 
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emlegeti (in cazul fostilor militari ai armatei maghiare). Szerintem ez így nem helyes, és 

elfogadhatatlan is – fogalmazott az érintett.  

 
Ünnepi gálaest Komáromban a magyar Himnusz évfordulója alkalmából 
2023. január 20. – felvidek.ma  

Január 19-én este került sor a Széchenyi István Polgári Társulás által, a magyar kultúra napja 

alkalmából szervezett ünnepi gálaestre a komáromi Selye János Gimnázium dísztermében, 

amely a magyar nemzeti himnusz eléneklésével vette kezdetét. A társulás alapító elnöke, Tarics 

Péter köszöntőjében megjegyezte, a Himnusz megírásának 200., illetve a Szózat 

megzenésítésének 180. évfordulóját is ünnepeljük ebben az évben. A rendezvényen Becze 

Szilvia himnuszszakértő, zenész, a Bartók Rádió kiemelt szerkesztő-műsorvezetője tartott 

előadást a Himnusz születésének történetéről, amelyben külön foglalkozott a Kölcsey-féle, 

majd az Erkel-féle himnusz fordulatokban gazdag történetével, illetve kitért még a Dohnányi-

féle himnuszra is, valamint a Szózat és a Himnusz párhuzamairól is értekezett szakmai 

prezentációjában. A gálaesten közreműködött Császár Angela Magyar Örökség díjas, Jászai 

Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, illetve Tóth László és Tarics Péter előadóművészek. 

 

Felvidékről angolul Nyugat-Európának – Új kiadvánnyal jelentkezik a Pro Civis 

Polgári Társulás 
2023. január 20. – ma7.sk, felvidek.ma  

Megjelent a Pro Civis új, angol nyelvű kiadványa, amelynek kimondott célja, hogy felhívja az 

Európai Unió és más nemzetközi szervezetek figyelmét a szlovákiai magyar kisebbség 

problémáira. A könnyen lapozható, gazdagon illusztrált füzet A szlovákiai magyarság élete és 

kihívásai (The life and challenges of the Hungarian community in the Slovak republic) címet 

viseli. A társulás munkatársai által összeállított kiadvány közérthetően mutatja be a nyugati 

közösség számára azokat a legalapvetőbb problémákat, amelyek megoldására évtizedek óta 

hiába várunk. „Munkatársaimmal arra törekedtünk, hogy teljesen az alapoktól tekintsük át a 

felvidéki magyarság problémáit, hiszen pontosan tudjuk, Nyugat-Európában sokszor még azt 

sem értik, mit keresnek a magyarok Szlovákiában. Elég, ha megnézzük, mi lett az EU-hoz 

benyújtott polgári kezdeményezéseink sorsa. Ha mi magunk nem visszük ki problémáinkat, 

sérelmeinket a nemzetközi térbe, más nem fogja. Ehhez nyújt kiváló alapot ez a rövid füzetke.” 

– indokolta a kiadvány megjelentetését Őry Péter, a társulás elnöke. 

 

Csillagok találkozása: A Magyar Kultúra Napjának előestéje Galántán 
2023. január 21. – ma7.sk  

Színvonalas műsorral ünnepelte a Csemadok a Magyar Kultúra Napjának előestéjén a Magyar 

Himnusz, Petőfi Sándor és Madách Imre születésének 200. évfordulóját a galántai neogótikus 

Esterházy kastélyban. Minden évben Galántán rendezi meg a Csemadok országos tanácsa az 

Életmű-díjak átadásának ünnepségét a Magyar Kultúra Napján. A 2023-as év azonban 
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különleges, hiszen a Magyar Himnusz, Madách Imre, valamint Petőfi Sándor születésének 

200. évfordulójára is emlékezik a magyarság. Ennek apropóján a Magyar Kultúra Napjának 

előestéjén, január 21-én nagyszabású emlékünnepséget tartott a Csemadok a galántai 

neogótikus Esterházy kastély felújított északi tornyában. Bárdos Gyula, a Csemadok országos 

elnöke elmondta portálunknak, a felvidéki magyarságot az ilyen nagy kaliberű ünnepségek, 

emlékévek jobban összefogják, mint valaha, csodás dolog érezni, látni, ahogy legalább a kultúra 

égisze alatt egyként tud gondolkodni a nemzet. Az ünnepi műsort Baranyay Alajos, a Csemadok 

Galántai Területi Választmányának elnöke nyitotta meg, kiemelte a három nagy magyar 

személyiség szellemi örökségének fontosságát – Mézes Rudolf után szabadon a „Csillagok 

találkozása” név alatt emlegetve a 200-asokat. 

 

A Magyar Kultúra Napja Pozsonyban 
2023. január 21. – ma7.sk  

Gazdag programmal ünnepelte január 20-án Pozsonyban a Liszt Intézet a Magyar Kultúra 

Napját. Az ünnepi műsor a himnusszal kezdődött Lakatos Lili népdalénekes előadásában. „Az 

idei évben kerek évfordulót, nemzeti imánk, a Himnusz megalkotásának bicentenáriumát 

ünnepeljük. Kölcsey Ferenc dicsőítő éneke Istenhez való fohász, amelyben a költő áldást és 

békességet kér az elmúlt évszázadok során sokat szenvedett népére, a magyarokra” – mondta 

ünnepi köszöntő beszédében Venyercsan Pál, a Liszt Intézet igazgatója. Az évfordulóval 

kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 

évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, és hogy 

felmutassuk, továbbadjuk a múltunkat idéző szellemi értékeinket – fűzte még hozzá az 

intézetigazgató. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Pozsonyban Pál Dániel Levente, a Petőfi 

Kulturális Ügynökség irodalomszakmai igazgatója osztotta meg a résztvevőkkel az ünneppel 

kapcsolatos gondolatait. Az igazgató szerint kétféle módon lehet közelíteni a magyar 

kultúrához, az egyik az, hogy mit akar elmondani a magyar kultúra önmagáról, hogyan akarja 

kifejezni magát a külföldieknek akár a szomszédos országokban, akár a világ egy másik részén. 

 

Fico csak győzhet a népszavazással 
2023. január 21. – Pomichal Krisztián – Magyar Nemzet 

A mai referendum ugyan okafogyottá vált, az ellenzék mégis hasznot húzhat belőle. 

Népszavazást tartanak szombaton Szlovákiában: a referendumon azt kérdezik meg a 

választópolgároktól, egyetrértenek-e azzal, hogy az alkotmány módosítása után „a választási 

ciklus a szlovák törvényhozás határozatával vagy egy népszavazással lerövidíthető legyen”. 

Szlovákia tehát – hangozzék bármilyen furcsán – népszavazásról népszavaz. Rögtön az elején 

érdemes tisztázni, hogy a Robert Fico és az ellenzéki Irány – Szociáldemokrácia (Smer-SD) 

által kezdeményezett népszavazás minden bizonnyal érvénytelen lesz. Az alkotmány 

értelmében a referendum csak abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha a választópolgárok 

legalább ötven százaléka (plusz egy fő) részt vesz rajta. Az önálló Szlovákia idén harmincéves 

történetében – a szombatival együtt – eddig megrendezett kilenc népszavazásból mindössze 
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egy tudta átlépni eddig ezt a küszöböt: az Európai Unióhoz való csatlakozásról döntő 

referendumon a választópolgárok 52 százaléka vett részt.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023. január 21-i számában olvasható). 

 

Forró: A többség nem jelent meg a népszavazáson, a felbomlott koalíció 

felelőssége a ciklus lerövidítése 
2023. január 22. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó  

Forró Krisztiánt, a Szövetség országos elnökét kérdeztük, hogyan értékeli a szombati 

népszavazás eredményét. „Az emberek többsége valóban előrehozott választást akar, ahogy 

meggyőződésem szerint a magyar közösséghez tartozók is. A Szövetség már tavaly ősz óta, 

miután a Heger-kormány kisebbségbe került a parlamentben, azt hangsúlyozza, előrehozott 

választásokra van szükség. Az elmúlt hetekben nyilvánvalóvá vált, hogy a kormánypártok nem 

tudják biztosítani a parlamenti többséget. Az egy másik kérdés, hogy a polgárok többsége a 

referendum mögött pártpolitikai érdekeket látott, ezért inkább távol maradt az urnáktól. A 

felbomlott koalíció pártjainak ugyanakkor tudatosítaniuk kell, a népszavazás sikertelensége 

nem adja vissza a társadalmi támogatottságukat és a parlamenti többségüket. Vagyis az ő 

felelősségük, hogy megoldást találjanak a ciklus lerövidítésére, az ezt lehetővé tévő 

alkotmánymódosítás mielőbbi megszavazásával."– mondta Forró.  

       
Zentaiak szavalták a Himnuszt 
2023. január 22. – Magyarszo.rs 

Ünnepélyes eseménynek adott otthont vasárnap délután a zentai Thurzó Lajos Általános 

Iskola, ahol 17 óra 30 perckor az iskola felsős diákjai közösen szavalták el nemzeti 

imádságunkat és közben az MTVA televíziós csatorna élőben közvetítette. Az esemény a 

Kulturális és Innovációs Minisztérium szervezésében valósult meg a magyar kultúra napja 

alkalmából. Idén a Himnusz 200. évfordulóját ünnepeljük, 1823-ban ugyanis ezen a napon 

tisztázta le Kölcsey Ferenc a magyarság nemzeti imádságának kéziratát. Délvidéket ezen a 

közös szavaláson Zenta képviselte, vagyis a zentai gyerekek azon 200 diák között voltak, akik 

egyidőben szavalták el nemzeti imádságunkat. Összesen 100 anyaországi és 100 határon túli 

gyerek vett részt ebben a megmozdulásban, akikhez Novák Katalin köztársasági elnök is 

csatlakozott. 

 

Vajdaságiak a KÓTA díjazottjai között 
2023. január 22. – PannonRTV 

Idén 29 díjazottnak ítélték oda a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 

Szövetsége díjait, amelyet a magyar kultúra napja alkalmából adtak át a nem hivatásos kórus-

, zenekari és népzenei élet kiemelkedő képviselőinek. A KÓTA díjazottjai között vajdaságiak is 

vannak. A népzenei kategória díjazottja a Szabadkai Zeneiskola Népi Ének Szak, míg a 

népzenei együttesek kategóriában a Csókai Csalogány Asszonykórus tevékenységét ismerték el 
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a díjjal. KÓTA-nagydíjat kapott Rozgonyi Éva karnagy, tanár. Életműdíjjal ismerték el Erdősné 

Fagler Erika ének-zene tanár, kóruskarnagy munkáját, valamint szintén életműdíjat kapott 

Tóthpál József címzetes főiskolai tanár, kandidátus. 

 

Újraindulunk 
2023. január 23. – PannonRTV 

Mától indul a tavaszi műsorrács a Pannon Televízióban és Rádióban, valamint a Szabadkai 

Magyar Rádióban is. Ami a tévét illeti, számos műsorunk visszatér a képernyőre: ismét lesz 

hétköznaponként 18,10-től Közügyek, hétfőnként Sporthétfő, péntekenként pedig Pannon 

Gazda. Híradókkal a továbbiakban is a megszokott időpontokban jelentkezünk a televízióban, 

azaz 17,30-kor és 20,00-kor. A Pannon Rádióban hétfőtől visszatérnek a viccbombák 

reggelente a Pannon Reggeliben, a Presszó pedig 10-től jelentkezik. Emellett újra hallható 

szombatonként a FittZóna című életmódmagazin 14 órától Kókai Mónika szerkesztésében, 

valamint a Csendháborítás is, Szlacki Csilla elektronikus zenei műsora, péntek esténként tíz 

órától. A Reggeli műsorvezetőinek heti legjobb poénválogatása is újra szól majd vasárnap 

délelőttönként, 9 és 12 óra között. 

       
“Ha ez így megy tovább, tényleg nem marad magyar Kárpátalján” – Füssy Angéla 

helyszíni riportja a brutális kényszersorozásokról és elnyomásról 
2022. január 22. – PestiSrácok.hu 

Ekkora mozgósítás Kárpátalján még nem volt, amióta kitört a háború – mondják. Becslések 

szerint több száz ukrán katona és rendőr lepte el Kárpátalját az utóbbi napokban. Összeírnak, 

behívót osztanak, begyűjtenek: utcán, piacon, a buszon, az óvodánál,  presszókban. Már a 

cigánytelepeken is. És már a házakba is bemennek. A szóbeszéd szerint a feladat az, hogy 

tízezer embert be tudjanak sorozni a háború zajától távoli területről. Új dandárt alakítanak – 

beszélik, miután a legnagyobb, profi, kiképzett katonákból álló dandárt, más néven a munkácsi 

128-asokat óriási veszteség érhette Szoledarnál. A kelet-ukrajnai település elfoglalását január 

13-án jelentették be az oroszok. Hogy valójában mi a pontos igazság, hányan veszíthették 

életüket a keleti fronton az elmúlt napokban, azt senki sem tudja, hadititok. Ami biztos, hogy 

azokon az ukrán közösségi oldalakon, ahol eddig alkalmanként osztották meg egy elesett hős 

nevét és fényképét, az elmúlt 2–3 napban sorjáznak a gyászhírek. Amikor átlépjük a határt, 

még csak sejtjük, mi vár ránk odaát. Fél óra sem kell és rájövünk: aki csak hírekből tájékozódik, 

elképzelni sem tudja, milyen most az élet a határ túloldalán. Még ha nem is találunk 

hűtőkamiont elrejtve, tele holttestekkel – ilyen információk is terjedtek már idehaza a minap 

–, jelentős lehet az eddigi veszteség is, ami pedig ezután jön, ha így megy tovább, 

felbecsülhetetlen. 

 

 
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

  

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ujraindulunk
https://pestisracok.hu/ha-ez-egy-megy-tovabb-tenyleg-nem-marad-magyar-karpataljan-fussy-angela-helyszini-riportja-a-brutalis-kenyszersorozasokrol-es-elnyomasrol/
https://pestisracok.hu/ha-ez-egy-megy-tovabb-tenyleg-nem-marad-magyar-karpataljan-fussy-angela-helyszini-riportja-a-brutalis-kenyszersorozasokrol-es-elnyomasrol/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2023. január 23. 

. 

 

ORFK: mintegy 10 ezren érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2023. január 23. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4419-en léptek be Magyarországra vasárnap, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 5458-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 141 embernek állított ki harminc napra 

érvényes, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől vonattal 80 

ember - köztük 44 gyermek - érkezett Budapestre - írták. 

 

A háború idején is tevékenyen 
2023. január 21. – karpatalja.ma 

Ahogy a pandémia idején, úgy 2022-ben is nyilvánvalóvá vált a Pro Cultura Subcarpathica 

számára, hogy elmaradnak a betervezett tömegrendezvényeik. Nem szólt a tárogató 

Tiszapéterfalván sem Beregszászban. Elmaradt a tiszacsomai, szerednyei, ungvári fesztivál. 

Huszt központjában sem szervezhették meg a város egyik legjobban várt eseményévé avanzsáló 

Bethlen-napot. Ennek ellenére nem tétlenkedett a civil szervezet. Az országban dúló háború 

ellenére is igyekeztek kihozni a lehetőségeikből a maximumot. 

 

Autópálya építését tervezik Beregszásztól Kijevig 
2023. január 21. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua, karpataljalap.net 

Beregszászt és Kijevet összekötő autópálya építését tervezik Ukrajnában – írta Babják Zoltán, 

Beregszász polgármestere a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) közleményére 

hivatkozva. Az állami és magán partnerségen alapuló új autópálya megépítésének terve több 

év kérdése, azonban lehetővé teszi a kárpátaljai közlekedés európai rendszerbe történő 

integrálását, bővíti képességeit, lendületet ad a gazdaságnak, illetve a régió fejlesztésének – 

emelte ki a polgármester. 

 

Matematika tehetséggondozó hétvégék kezdődtek a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány szervezésében 
2023. január 21. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyolcadik alkalommal szervez tehetséggondozó és 

versenyfelkészítő hétvégét matematikából. A foglalkozások célja a 8-17 éves, matematika iránt 

elkötelezett fiatalok megyei, országos és nemzetközi versenyekre való felkészítése, valamint 

matematika ismereteinek bővítése és elmélyítése. A képzésre a 2021/2022-es tanévben a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által megvalósított Terebesi Viktor Emlékverseny (5-

6. osztályban tanulók számára) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7-11. osztályban tanulók 

számára) első tíz helyezettje kapott meghívást. 
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Mobil támogató csoportok segítenek Ungváron 
2023. január 22. – kiszo.net 

Szociális és pszichológiai támogatást nyújtó mobil csoportok dolgoznak a megyeszékhelyen. 

Ungvár immár harmadik éve partnere az ENSZ „Családon belüli erőszaktól mentes városok és 

közösségek” elnevezésű népesedési projektjének. A felek közösen kidolgoztak egy olyan 

rendszert, amelyben a nemi alapú családon belüli erőszak, a háborúval kapcsolatos, különösen 

a szexuális erőszak minden áldozata megbízható segítségre és támogatásra lelhet. 

 

A KMKSZ Beregszászon és Huszton Kölcsey Ferenc emléktáblájánál méltatta a 

magyar kultúra napját 
2023. január 22. – karpat.in.ua 

A KMKSZ Beregszászi Városi Szervezete megemlékezéssel egybekötött koszorúzással méltatta 

a magyar kultúra napját. A résztvevők a II. Rákóczi Ferenc téren, található postahivatal falán 

elhelyezett Kölcsey Ferenc emléktáblánál gyűltek össze. A költő gyakran megfordult az 

épületbe és itt adta fel a Himnusz letisztázott kéziratát is. A huszti várhegy tövében felállított 

Kölcsey-emléktáblánál méltatta a magyar kultúra napját a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki 

szervezete. Az eseményen Sari József elnök beszédében a Himnusz szavait idézte majd 

kiemelte: nemzeti imádságunkban Kölcsey Ferenc végiggondolja a magyar történelmet. A 

csendes megemlékezés koszorúzással zárult. 

 

Ungváron is méltatták Ukrajna Egységének Napját 
2023. január 22. – karpat.in.ua 

Január 22.-én Ungváron is megemlékeztek Ukrajna Egységének Napjáról. 104 éve ezen a 

napon egyesült az Ukrán és a Nyugat-Ukrán Népköztársaság. Az ünnepi programot Tárász 

Sevcsenko szobránál nyitották meg, ahol a megye elöljárói elhelyezték virágcsokraikat. A 

megemlékezést Augusztin Volosin szobránál folytatták. Itt, a Kárpátaljai Népi Kórus tematikus 

fellépését hallgathatták meg a résztvevők. 

 

Áramfejlesztők érkeztek Erdélyből Kárpátaljára 
2023. január 22. – karpat.in.ua 

 Sötétség az utcákon és generátorzúgás a kárpátaljai boltok előtt. Az elmúlt csaknem négy 

hónap alatt a kárpátaljai városok jellemző hangjává vált az áramfejlesztők zaja. De az esti 

gyertyagyújtás is a hétköznapok részévé vált az otthonokban. Október óta már egy tucatnyi 

rendkívül masszív rakétatámadás érte az ukrajnai energiaellátó rendszert, amelynek 

következtében egyre kevesebb ideig van áram az országban. Kárpátalján meg pláne, amely 

ugyan a legtávolabb van a fronttól, mégis itt tartanak a legtovább az áramkimaradások. Sőt, 

újabban az ütemtervek is mindössze 4-6 órányi áramot biztosítanak egy napra. 
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162 menekültszállás működik Kárpátalján 
2023. január 21. – karpat.in.ua 

A megye illetékes szervei folyamatosan ellenőrzik azokat a körülményeket, amelyek között a 

belső menekültek élnek Kárpátalján. Tavaly, miután kitört a háború, az emberek szinte üres 

kézzel indultak útnak. Több százezren Kárpátalján találtak menedéket, ahol még most is 162 

úgynevezett ideiglenes menekültszállás működik. Valéria és 11 éves lánya a Luhanszk megyei 

Szeverodonyeckből érkezett Kárpátaljára. Először egy óvodában lettek elhelyezve, most pedig 

a szürtei kistérséghez tartozó, egykori császlóci közösségi házban laknak. 

 

Riasztó gombok segítségével hívhatnak rendőrségi segítséget Kárpátalján 
2023. január 21. – karpat.in.ua 

Egyre több nyilvános helyen jelennek meg úgynevezett „riasztó” gombok Kárpátalján, amelyek 

segítségével bárki kihívhatja a rendőrséget, amennyiben rendkívüli helyzetbe került vagy 

törvénybe ütköző cselekmény tanúja lett. Hasonló „riasztó” gombok már több éve működnek a 

megye több intézményében. Így amennyiben valakinek ellopták a telefonját vagy éppen nem 

tudja használni azt, akkor eddig egy közeli bankban vagy ékszerüzletben tudott rendőrséget 

hívni az említett gomb megnyomásával.  

 
 

Elektronikus sajtó 
 

 

Határok nélkül 
2023. január 20. – Kossuth Rádió 

 

Köszönet és elismerés jár a kárpátaljai magyaroknak, amiért a nehéz időkben is őrzik magyar 

nyelvünket, kultúránkat - fogalmazott Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott Kárpátalján, a 

Beregszászi Értelmiségi Fórum A kárpátaljai magyarság a háború árnyékában című 

konferenciáján. Az eseményt a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar 

Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége szervezte a magyar kultúra napja programsorozat 

keretében.  

 

A magyar kultúra napja Magyarországi rendezvénysorozatra a Rákóczi Szövetség 200 Kárpát-

medencei fiatalt hívott meg a fővárosba.  A részletekről a Rákóczi Szövetség elnökét, Csáky 

Csongort kérdeztük. 

 

A szomszédunkban dúló háború, a gazdasági nehézségek ellenére fontos odafigyelni a családra, 

a nemzetre, ugyanakkor a Kárpát-medencei összmagyar kapcsolatokat is erősíteni kell – 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://life.karpat.in.ua/?p=134298&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=134290&lang=hu
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2023. január 23. 

. 

 

mondta Székelyudvarhelyen Rétvári Bence parlamenti államtitkár. Antal Lóránt RMDSZ-es 

szenátor az élő kapcsolatok ápolását hangsúlyozta, ugyanakkor saját szerepüket is kiemelte a 

helyi körülmények jobbításában. A székelyudvarhelyi találkozót a helyi RMDSZ szervezte, 

amelyre meghívást kaptak a történelmi egyházak és az oktatási intézmények képviselői is.  

 

A galántai Szent Lukács Kórház lefokozása ellen tiltakoznak a galántai és a vágsellyei járás 

polgármesterei, valamint Nagyszombat megye képviselői. Közös nyilatkozatban fogalmazták 

meg érveiket, amelyet eljuttatnak a szaktárcához.  

 

Egy évvel az Értéktár-bizottság megalakítása után megjelent az Aradi Magyar Értéktár első 

kötete. A vaskos gyűjteménybe olyan kulturális örökségek, ipartörténeti kuriózumok, 

történelmi emlékhelyek kerültek be, amelyek „aradicumnak” számítanak. Az értéktár 

megalkotását a Szabadság-szobor Egyesület vállalta fel. Király András, az egyesület elnöke 

helytörténészeket, képzőművészeket, tanárokat kért fel az értékek felleltározásához és a 

szócikkek megírásához. A könyvet csütörtök kora este mutatták be Aradon, a rendezvény végén  

a szerkesztőt, Király Andrást kértük mikrofon elé. 

 

Rigó Pál Zsófia, az Magyar Nemzeti Tanács alelnöke és Kabók Erika, az Tanács Végrehajtó 

Bizottságának tájékoztatással megbízott tagja Kisoroszon találkozott néhány bánáti helyi lap 

szerkesztőjével. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vajdasági szórványban a nyomtatott 

sajtó az utolsó bástyája a magyar közösség tájékoztatásának. 

 

 

Éremre gyúr Románia sportminisztere. Az RMDSZ színeiben politizáló Novák Károly Eduárd 

egyben az ország első aranyérmes paralimpiai bajnoka. Románia ifjúsági és sportminisztere 

bejelentette, hogy elkezdi a jövő évi párizsi paralimpiai játékokra való felkészülést. Hogyan fér 

össze a minisztérium irányítása az edzéstervvel? Kiderül  összeállításunkból. 

 

 

Határok nélkül 
2023. január 21. – Kossuth Rádió 

 

A korondi Páll Lajos nevét úgy jegyezték fel a magyar kultúra nagyjai között, mint aki 

egyformán jól kezelte a festőecsetet, az írótollat és a fazekaskorongot.  A Csíki Székely 

Múzeumban az év első, időszakos kiállítását a festőművész alkotásaiból nyitották meg és 

közzétettek egy irodalmi verseny-felhívást is. A kiállítás képeihez kapcsolódva és a kiállítás 

ideje alatt kép-poézis alkotásra hívják a játékos kedvű látogatókat. Oláh-Gál Elvira 

összeállítása a megnyitón készült. 

 

Megtanulni nem lehet, születni kell rá, véli saját szakmájáról Szalai Attila szabadkai 

karikaturista, akinek eddig csaknem 5 ezer rajza jelent meg nyomtatásban délvidéki és 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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magyarországi lapokban. A csütörtökön (jan. 19.) megnyílt magyarkanizsai tárlatán kedvenc 

sportolói, zenészei, színészei karikatúráit állította ki. Szalai Attilával Németh Ernő beszélgetett.   

 

Nehéz, de aktuális téma a háború, az erőszak, ám ezeken túl, vagy éppen ezek miatt nem ritka, 

hogy humorba fordulhat egy feszültséggel teli előadás. A Győri Nemzeti Színház és a 

székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház közös produkciójának, az Exit, avagy a nő teste, 

mint csatatér a boszniai háborúban című darabnak a próbái kezdődtek el Udvarhelyen. 

Zakariás Zalánnal, a Győri Nemzeti Színház háromszéki származású főrendezőjével Geréb 

Krisztina beszélgetett. 

 

300 éves a nagyváradi Szent László plébánia-templom. Nagyvárad egyik legrégebbi temploma 

röviddel a vár visszaszerzése után épült, amikor ujjászervezték a katolikus életet a városban.  A 

városalapító lovagkirályról elnevezett Szent László templomot, az egyházmegye főtemplomát 

a kommunista hatalom képviselői 1964-ben megpróbálták lebontani, ám a hívek nem 

engedelmeskedtek a felszólításnak, nem hagyták el a templomot. A többnapos spontán 

közösségi kiállás végül meghátrálásra kényszerítette a hatóságokat, így fennmaradt a templom. 

Az évforduló alkalmából Böcskei László megyés püspökkel Ionescu Nikolett beszélgetett arról 

is, hogy a Szent László templom a folytonosság, a kitartás és a hűség szimbóluma.   

 

Mozgalmas éve volt tavaly a csantavéri Mendicus tamburazenekarnak. Számos koncertre 

kaptak felkérést. Vörös Róbert, a zenekar vezetője pedig Budapesten egy jeles elismerést 

vehetett át a többi közt az ifjú muzsikusok neveléséért. Vörös Róberttel Németh Ernő 

beszélgetett.   

 

Kárpát-medence 
 

2023. január 15. – M1 

 

Végső búcsú Duray Miklóstól 

 

Végső búcsút vettek szülővárosában, Losoncon Duray Miklós, felvidéki magyar politikus, 

közírótól, akiről a Kárpát-medencei magyarság csak úgy beszél, mint Esterházy János óta a 

felvidéki magyar közösség és politikai élet legmeghatározóbb személyisége. A gyászolók hosszú 

sorában ott volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Kövér László házelnök és Lezsák Sándor, 

a Magyar Országgyűlés alelnöke is. 

 

Don 80. évforduló – Emléktúra Komáromban 

 

A Kárpátia Sport Polgári Társulás tagjai az általuk állított Hunyadi János szobornál 

gyülekeznek Észak-Komáromban. A doni áttörés 80. évfordulójának emlékére rendezett 

gyalogtúrára készülnek. A 2011-ben alakult szervezet kezdetben az Aranycsapat előtt tisztelgő 

sporteseményekkel vált ismertté a komáromiak körében, mára pedig számos történelmi 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/
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vonatkozású rendezvény szervezésében működik együtt a dél-komáromi Endresz Csoport 

Egyesülettel. Közös céljuk volt, hogy a Trianonban kettészakított település hivatalosan is 

megkapja az Összetartozás városa címet. 

 

100 recept, 100 háziasszony 

 

Ezeknek a könyveknek nemcsak az illatuk, hanem a tartalmuk is friss. Most jöttek ki a 

nyomdából: az erdővidéken gyűjtött 100 recept, több mint 100 háziasszonytól, valamint a 

gyergyószéki, a sepsiszéki, a felcsíki és az anyaországi Dabas település receptjeit olvashatjuk a 

könyvben. Külön érték, hogy nemcsak a tájegységek receptjei, hanem az adatközlő 

háziasszonyok is szerepelnek benne. A közelmúltban Csíkszentdomokoson mutatták be a 

sorozatot, hogy a felcsíki emberek más vidékek recepteskönyvével is megismerkedjenek. 

 

Huszák kecskefarm Moholon 

 

A Magyar Királyság idejében még aktív vonatforgalom volt ezeken a síneken. A Tisza mentén 

kötött pályán is el lehetett jutni Zentától Óbecséig, ma viszont már csak a Huszák házaspár 

kecskéi legelésznek rajta békésen a délvidéki Mohol határában. 


