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Nyomtatott és online sajtó 
         

    

Szijjártó: újabb szankciók és fegyverszállítások helyett az ukrajnai 

béketeremtésre kellene fókuszálni 
2023. január 23. – MTI, ORIGO, MagyarNemzet, Demokrata, Mandiner, Vg.hu 

A zsákutcát jelentő szankciók és a több száz millió eurós fegyverszállítások helyett az Európai 

Uniónak inkább az ukrajnai béketeremtésre kellene összpontosítania - jelentette ki Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. A Külgazdasági és 

Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanácsülés szünetében 

tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az Európai Bizottság már dolgozik az 

Oroszországgal szembeni tizedik szankciós csomagon, és a javaslat előrehaladott állapotban 

van, azt a tagállamok többsége is támogatja. Kiemelte, hogy a találkozó elején bejelentkezett az 

ukrán diplomácia vezetője is, aki az orosz nukleáris szektor szankcionálására szólított fel, és 

ennek az EU-n belül is van bizonyos támogatottsága. "Mi, magyarok alapvetően vitatjuk a 

szankciók eredményességét. Ha a szankcióknak az volt az eredeti célja, hogy megállítsuk a 

háborút, akkor az elmúlt lassan egy év világos bizonyítéka volt annak, hogy ez sikertelen 

kísérlet volt. A szankciók zsákutcába vitték az Európai Uniót, a szankciók nagyobb károkat 

okoznak nekünk, mint az oroszoknak" - közölte. 

 

Szijjártó: Ukrajna kisebbségi jogokat csorbító döntései megnehezítik az ország 

jövőbeli támogatását 
2023. január 23. – MTI, ORIGO, Mandiner, Demokrata, Vg.hu, Hirado.hu 

A magyar nemzeti közösség jogait csorbító döntések megnehezítik az Ukrajna támogatása 

érdekében áldozatokat követelő döntések meghozatalát az elkövetkező időszakban 

Magyarországon - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn 

Brüsszelben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-

s külügyi tanácsülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a fő téma ezúttal is 

az ukrajnai háború volt. "Úgy látom, hogy hiába kezdődött új esztendő, a háborús attitűd nem 

változik, s ugyanaz a háborús hangulat uralkodik" - fogalmazott. Erre példaként hozta fel, hogy 

Josep Borrell EU-s kül- és biztonságpolitikai főképviselő előterjesztette, hogy a blokk újabb 

500 millió eurót fordítson az Európai Békekeretből ukrajnai fegyverszállítások 

finanszírozására, illetve 45 millió euróval járuljon hozzá az ukrán katonai kiképző misszió 

működéséhez. "A mi álláspontunk egyértelmű: béke kell minél előbb (.) Minél távolabb 

helyezkedik el valaki földrajzilag Ukrajnától, annál kevésbé érzi talán a háború hatásait 

közvetlenül, és ennélfogva talán annál kevésbé van jelen az elkötelezettség a béke mielőbbi 

megteremtése érdekében" - közölte. 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20230123-szijjarto-peter-szankciok-energiavalsag-beke.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20230123-szijjarto-peter-szankciok-energiavalsag-beke.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20230123-szijjarto-peter-ukrajna-magyar-kisebbsegi-jogok.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20230123-szijjarto-peter-ukrajna-magyar-kisebbsegi-jogok.html
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Potápi Árpád János: újra megjelent a Kőrösi Csoma Sándor-program déli 

féltekére szóló pályázati felhívása 
2023. január 23. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Korkep.sk, Demokrata, Magyar Hírlap 

Hétfőtől újra lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor-program déli féltekére szóló pályázatára 

- jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, 

sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János elmondta: a diaszpóraszervezetek kérésére a déli 

féltekére vonatkozó pályázatot 2019 óta az északi féltekétől eltérő időpontban - a tanévhez 

igazítva -, külön hirdetik meg, és a kiutazást is ehhez igazítják.  Azt mutatták a tapasztalatok, 

hogy a program szempontjából jobb az az időszak, amikor a gyermekek iskolába járnak - 

mutatott rá. A jelentkezéseket tematikus feladatkörök szerint lehet benyújtani, így 

cserkésztevékenység, hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi 

játékok), oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, tananyagok összeállítása, 

gyermekfoglalkozások tartása, táboroztatás) témákban, valamint közösségi, sport, média és 

kulturális tevékenység ellátása (kultúra- és rendezvényszervezés, marketing és adminisztratív 

feladatok ellátása, webszerkesztés, pályázatírás, kommunikáció- és médiatevékenység, 

kiadványszerkesztés, könyvtárrendezés és hagyatékgondozás). Arra különösen odafigyelnek, 

hogy a médiatevékenységet megerősítsék - jelezte az államtitkár.  A pályázóktól csak a 

tematikus feladatköröknek megfelelő szakmai ajánlások fogadhatók el. 

 

A Bolyai-gimnázium alegységeként biztosítanának önálló entitást a 

marosvásárhelyi katolikus iskolának 
2023. január 23. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Átmeneti lépésként a Bolyai Farkas Gimnázium alegységeként működtetnék a jövő tanévtől a 

marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot, amíg a tanintézet 

bejegyzési folyamatát folytatni nem tudják – közölte az MTI-vel Tamási Zsolt volt 

intézményvezető. A tavaly májusban a legfelsőbb bíróság ítéletével megszüntetett és a Bolyai 

Farkas Gimnáziumba betagolódott katolikus iskola volt igazgatója jelenleg a Bolyai-gimnázium 

aligazgatójaként irányítja a katolikus tanintézet osztályait. Ezek nem a Bolyai-gimnázium 

főépületében, hanem a római katolikus egyház tulajdonában lévő régi épületben működnek. 

Tamási Zsolt szerint épp ez teremti meg a törvényes keretet arra, hogy amíg nem sikerül 

folytatni az iskola bejegyzési folyamatát, a Bolyai-gimnázium alegységeként működjenek. Ami 

azt jelenti, hogy nincs jogi személyisége, de van önálló entitása, külön tud beiskolázni” – 

magyarázta az MTI-nek. Hozzátette, még zajlanak az egyeztetések, de azt reméli, sikerül 

megegyezni, a törvény lehetővé teszi.  
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/23/potapi-arpad-janos-ujra-megjelent-a-korosi-csoma-sandor-program-deli-feltekere-szolo-palyazati-felhivasa
https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/23/potapi-arpad-janos-ujra-megjelent-a-korosi-csoma-sandor-program-deli-feltekere-szolo-palyazati-felhivasa
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-bolyai-gimnazium-alegysegekent-biztositananak-onallo-entitast-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskolanak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-bolyai-gimnazium-alegysegekent-biztositananak-onallo-entitast-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskolanak
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Útjára indul a Petőfi Irodalmi Karaván  
2023. január 23. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

A Petőfi Kulturális Ügynökség negyedik alkalommal indítja útjára népszerű sorozatát, a Petőfi 

Irodalmi Karavánt, amely nevével is megidézi a 200 éve született költőnk emlékét. Február 6-

9. között Szatmárnémetiben, Nagybányán, Zilahon, valamint Kolozsváron tematikus, 

rendhagyó irodalomórák és esti Szalon-estek, irodalmi koncertek megrendezésével készülnek 

a szervezők. Kolozsváron Háy János és Rozs Tamás mutatja be Ki vagyok én? Petőfi arcai című 

zenés-előadását: a műsor vázát megzenésített versek képezik, amelyek Petőfi szerepei szerint 

épülnek fel, emellett népdalok is helyet kaptak a kínálatban, hiszen még mindig vannak olyan 

Petőfi-versek, amelyekről sokan azt gondolják, valóban népdalok.  

 

Gyülekezőre hívják a Maros megyeieket a székely szabadság napján  
2023. január 23. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Szövetség Maros megyei szervezetének január 19-i megalakulását követően 

első nyilvános megszólalásukat a március 10-i székely szabadság napjára időzítik, ezáltal 

üzenve, hogy kiállnak elveikért, amelyek képviseletére vállalkoztak – tájékoztat 

közleményében az EMSZ sajtóosztálya. Az Erdélyi Magyar Szövetség képviselői fontosnak 

tartják, hogy a székely szabadság napján együttesen tudjanak megnyilvánulni és erőt 

felmutatni a jóhiszemű székely-magyar emberekkel, ugyanakkor szándékukban áll 

bebizonyítani, hogy nem valakik ellenében, hanem a közös jólétért munkálkodnak, ezért 

kihangsúlyozzák, hogy Székelyföld területi autonómiája nem csupán az itt élő székelyeknek, 

hanem a románságnak is előnyére válhat.  

 

Bye-Bye Bodok: közösségi eseménnyel búcsúztatják a lebontás előtt álló romos 

szállodát 
2023. január 23. – maszol.ro 

Sepsiszentgyörgyön közösségi eseménnyel búcsúztatják a lebontásra váró egykori Bodok 

szállót, ami egy korszak végét és egy új korszak kezdetét jelzi. A városképet ront, főtéri romos 

ingatlan helyére első lépésben egy tágas parkolót alakítanak ki, majd a térség legmodernebb 

kulturális központját tervezik itt megépíteni. Antal Árpád polgármester elmondta: egyedi 

búcsúeseménnyel készülnek, amelynek keretében a Tamási Áron Színház a helyszínre 

adaptálja a Hullámzó vőlegény című előadását, amit a főtérről 2–3 ezer néző követhet majd 

élőben. Az esemény időpontját később közlik – arra a bontási munkálatok elkezdése előtt 

néhány nappal kerül sor –, de az ígéretek szerint ekkora méretű színházi és videomapping 

produkcióra a térségben még nem volt példa.  
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https://szekelyhon.ro/vilag/utjara-indul-a-petofi-irodalmi-karavan
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyulekezore-hivjak-a-maros-megyeieket-a-szekely-szabadsag-napjan
https://maszol.ro/belfold/Bye-Bye-Bodok-kozossegi-esemennyel-bucsuztatjak-a-lebontas-elott-allo-romos-szallodat
https://maszol.ro/belfold/Bye-Bye-Bodok-kozossegi-esemennyel-bucsuztatjak-a-lebontas-elott-allo-romos-szallodat
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Fontosabb a tenyészállatok problémája, mint az őshonos kisebbségeké? 

Fellebbeztek a Minority SafePack ügyében 
2023. január 23. – Krónika, maszol.ro, ma7.sk, felvidek.ma  

Fellebbezett a Minority SafePack (MSPI) kezdeményező bizottsága hétfőn az Európai Bizottság 

(EB) elleni eljárása keretében – közölte Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke. Az RMDSZ-es politikus 

közleményéből kiderül, hogy a kezdeményező bizottság és a FUEN elnöksége „egyhangúan” 

döntött a fellebbezés benyújtása mellett. (Ehelyett a helyes alak természtesen az egyhangúlag). 

A Minority SafePack elindítói 2021-ben fordultak az EU bíróságához, miután az Európai 

Bizottság elutasította, hogy jogalkotást kezdeményezzen az európai őshonos nemzeti 

kisebbségek védelmében. Tavaly novemberben az EU első fokon eljáró törvényszéke 

elutasította az MSPI keresetét. A kezdeményezők most a EU Bíróságától remélnek 

jogorvoslatot, mivel úgy értékelik: a törvényszéki döntés nem áll összhangban az európai 

polgári kezdeményezéseket érintő saját ítéleteivel. 

 

Drámai mértékű a magyar fogyatkozás a Vajdaságban is 
2023. január 23. – maszol.ro 

A szerbiai magyarok körében is rendkívül magas a fogyatkozás. A népszámlálás előzetes adatai 

alapján kétszázezer alá csökkent a vajdasági magyar közösség létszáma. Ez tíz éve alatt mintegy 

60-70 ezer fős visszaesést jelent. A népesség zsugorodásának fő okaként a nagyon alacsony 

születésszámot nevezte meg a Maszolnak nyilatkozó zentai szociológus, kiemelve az 

elvándorlás súlyos hatását is. A szerbiai Identitás Kisebbségkutató Műhely elnöke, Badis 

Róbert szerint egyáltalán nem volt meglepő a népszámlálás eredménye, mivel nemcsak a 

szakma, hanem a szélesebb közvélemény számára is közismert tény, hogy Szerbia népessége 

erőteljesen fogyatkozik. Mint mondta, folyamatosan jelentek meg cikkek, tudományos 

tanulmányismertetők a médiában Szerbia demográfiai helyzetéről, az alacsony 

születésszámról a magas halálozásról, a tömeges elvándorlásról. 

         
Csáky Pál: Illúzió, hogy szlovákok képviseljék az érdekeinket  
2023. január 24. – Szőcs László – Magyar Nemzet 

Az egykori miniszterelnök-helyettes elmondta: a magyarellenesség jelen van a zsigerekben. A 

szlovák politika csapongására, kilengéseire a továbbiakban is fel kell készülni, ami kihathat a 

magyar-szlovák viszonyra is. Mindamellett a visegrádi négyek fennmaradása mindenkinek 

érdeke, és ezzel Pozsonyban is tisztában vannak – mondta lapunknak Csáky Pál, a legismertebb 

felvidéki magyar politikus. Az egykori szlovákiai miniszterelnök-helyettest a Rubicon Intézet 

rendezvénye előtt kérdeztük Budapesten. (…) „Hiányzik az erősebb polgári réteg, amely 

egyfajta stabilitást biztosíthatna. Az ország csapong. Voltak problémái az 1990-es években,  

voltak 2006 és 2010 között is, a mostani bajok pedig visszavezethetők 2016-ra, amikor is egy 

furcsa kormánykoalíció jött létre, amely hagyta grasszálni az alvilág egy részét és nagyon 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/fontosabb-a-tenyeszallatok-problemaja-mint-az-oshonos-kisebbsegeke-fellebbeztek-a-minority-safepack-ugyeben
https://kronikaonline.ro/kulfold/fontosabb-a-tenyeszallatok-problemaja-mint-az-oshonos-kisebbsegeke-fellebbeztek-a-minority-safepack-ugyeben
https://maszol.ro/kulfold/Dramai-merteku-magyar-fogyatkozas-a-Vajdasagban-is
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különös vállalkozókat. Ez Robert Fico harmadik kormánya volt, a dolgok pedig 2018-ra 

újságíró-gyilkosságba torkolltak, aminek következtében előbb a belügyminiszter, majd a 

kormányfő is lemondott.” 

(A cikk teljes terjedelmében a 2023. január 24-i számában olvasható). 

 

Közösségi tér Ipolyvisken 
2023. január 23. – ma7.sk  

Az előkészítő munkálatok, valamint a tervezés és az engedélyezés folyamata ugyan már 2022 

tavaszától zajlott, a színpad építése az ipolyviski községháza udvarán 2022 októberében 

kezdődött meg. A nyári kulturális eseményeket Ipolyvisken rögtönzött megoldásként ez idáig 

a helyi focipályán, a réten, illetve a folyóparton valósították meg. Ezek megszervezése és 

lebonyolítása jelentős energiabefektetést és sokszor nagyon költséges, bonyolult logisztikai 

megoldásokat követelt. A kültéri színpad megépítésével a jövőben jelentős pénzösszegeket 

tudnak megtakarítani, amelyeket a rendezvények számának gyarapítására és a műsorszámok 

minőségének javítására fognak fordítani. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatási 

felhívására jelentkezve, sikeresen pályázva összesen 1,5 millió forint (mintegy 3 800 euró) 

összegű támogatásban részesültünk. Az építőanyagok árának jelentős megemelkedése miatt 

sajnos ez az összeg nem volt elég a kültéri színpad első építési szakaszának befejezéséhez; a 

helyi önkormányzat a hiányzó összeget a saját forrásaiból biztosította 

 

Húszéves a Szegab Polgári Társulás Bátorkeszin 
2023. január 23. – felvidek.ma  

A kultúrház presszójában tartotta évzáró gyűlését a Szegab Polgári Társulás. Dolník Tibor 

alelnök köszöntötte a megjelenteket, köztük Labancz Roland polgármestert. Az idei taggyűlés 

két részből állt. Az első részben értékelték az elmúlt év tevékenységét, megválasztották a 

vezetőséget, majd a második részben megemlékeztek a társulás évfordulójáról. Gyöpös István, 

a Szegab PT elnöke ismertette az elmúlt időszak tevékenységéről szóló jelentését. A társulás 

már hagyományosan folytatta sikeres munkáját. Két év kényszerű kihagyás után ismét 

megrendezték a bátorkeszi borversenyt 18. alkalommal, amelyen a 240 bormintát öt, 

egyenként öttagú bírálóbizottság kóstolta. „Nagyon hiányzott már a borászoknak a verseny, a 

közös találkozások. A helyi borászokon kívül a madari, búcsi, negyedi, vásárúti, keszegfalvai, 

komáromi, farnadi, marcelházi, hetényi, szentpéteri, ebedi, légi, csallóközkürti borosgazdák is 

neveztek bormintáikkal az idei versenyre. Ez ugyancsak bizonyítja a társulás működésének 

eredményeit, céljait. A borverseny hagyományosan színesíti a község kulturális palettáját, 

ugyanakkor ápolja a térségi borkultúra hagyományait. 
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Megalakult az MNT tájékoztatási és nyelv- és íráshasználati bizottsága 
2023. január 23. – PannonRTV 

Megalakult a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága, valamint a Hivatalos Nyelv- és 

Íráshasználati Bizottsága. A tagok bemutatkozása után megválasztották mindkét bizottság 

alelnökét, majd beszámoltak az MNT készülő tájékoztatási és médiafejlesztési stratégiájáról, és 

áttekintették a hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégia főbb céljait. Az MNT Tájékoztatási 

Bizottságának első ülése az elnök és a tagok bemutatkozásával kezdődött. A testület Lajkó 

Anettet, a Pannon RTV szerkesztő-riporterét választotta meg alelnökének. Ezután ismertették 

a készülő tájékoztatási és médiafejlesztési stratégia tervezetét, amelyben többek között szerepel 

egy ösztöndíj létrehozása fiatalok részére, továbbá szakmai továbbképzések szervezése, de az 

újságírás vonzóbbá tétele is, hogy több fiatal válassza ezt a szakmát. Különösen a szórványban 

van hiány újságírókból. 

 

Megemlékezés az újvidéki áldozatok emlékművénél 
2023. január 23. – Magyarszo.rs 

Ma délben megemlékezést tartanak az újvidéki razzia áldozatainak tiszteletére a dunaparti 

sétányon található emlékműnél – jelenti a Vajdasági RTV. Újdonság lesz az idei eseményen, 

hogy a második világháborúban csapást szenvedő további városok képviselői is részt vesznek 

majd a koszorúzáson. Új fejlemény még az Oktatási Minisztérium jóváhagyása abban a 

kérdésben, hogy a jövő évi történelemkönyvekben megjelenik majd a bácskai razzia fejezete. 

1942 januárjában ezernél is több, főként szerb, zsidó és roma nemzetiségű ember vesztette 

életét az újvidéki razzia során. 

 

A magyar nép zivataros századaiból 
2023. január 24. – Magyarszo.rs 

A topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ ünnepi műsort szervezett a magyar 

Himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából a magyar kultúra napján. A Nemzeti fohász 

– A magyar nép zivataros századaiból – 200 éves a Himnusz címet viselő verses-zenés-táncos 

műsorra zsúfolásig megtelt a topolyai színházterem. Kisimre Szerda Anna, a Kodály Zoltán 

Magyar Művelődési Központ elnöke üdvözölte a meghívott vendégeket és a közönséget, majd 

ünnepi köszöntőt Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott. A Himnusz 

jelentőségéről szólva kiemelte, nemzeti imádságunk nagyon nagy jelentőséggel bír számunkra, 

mindig is erőt tudtunk meríteni a himnuszunkból a nehéz helyzetekben is, ez az, ami 

összekovácsol bennünket, és minden magyar számára fontos. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megalakult-az-mnt-tajekoztatasi-es-nyelv-es-irashasznalati-bizottsaga
https://www.magyarszo.rs/hu/5141/vajdasag_ujvidek/279585/Megeml%C3%A9kez%C3%A9s-az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-%C3%A1ldozatok-eml%C3%A9km%C5%B1v%C3%A9n%C3%A9l-%C3%BAjvid%C3%A9k-razzia.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5142/vajdasag_topolya/279634/A-magyar-n%C3%A9p-zivataros-sz%C3%A1zadaib%C3%B3l-topolya-Fremond-%C3%81rp%C3%A1d-magyar-kult%C3%BAra-napja.htm
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ORFK: csaknem 8500-an érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2023. január 24. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4750-en léptek be Magyarországra hétfőn, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3673-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a beléptetettek közül a rendőrség 133 embernek állított ki harminc napra érvényes, ideiglenes 

tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől vonattal 58 ember - köztük 19 

gyermek - érkezett Budapestre - írták. 

 

Csendes koszorúzás a magyar kultúra napján Beregszászban 
2023. január 23. – karpatalja.ma, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Városi Szervezete 

megemlékezéssel egybekötött koszorúzással méltatta a magyar kultúra napját január 22-én. A 

résztvevők a II. Rákóczi Ferenc téren, található postahivatal falán elhelyezett Kölcsey Ferenc 

emléktáblánál gyűltek össze. A megjelenteket Molnár D. István köszöntötte. A Himnusz a 

magyarság egyik legfontosabb költeménye, a magyar nép nemzeti imája – mondta el a 

történész, KMKSZ helyi szervezetének elnöke.  

 

Ökumenikus imahetet tartanak Beregszászban 
2023. január 23. – karpatalja.ma  

Ökumenikus imahetet hirdetnek a történelmi egyházak vezetői Beregszászban. A közös 

alkalmak mottója: „Tanuljatok meg jót cselekedni” (Ézs 1,17). Az imahét alkalmait január 24. 

és 27. között tartják. A történelmi egyházak vezetői szeretettel várnak mindenkit az alkalmakra. 

 

Háború: 34 éves kárpátaljai halt meg Donyecknél 
2023. január 23. – karpatalja.ma  

Ismét kárpátaljai életet követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. Az Ungvári 

Városi Tanács közleménye szerint Donyecknél vesztette életét Denisz Kapalycsik. Az ungvári 

katona önként vonult be a seregbe. A háború első napjaitól kezdve teljesített szolgálatot. A 34 

éves férfit felesége és két gyermeke várta haza. Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában. 

 

Ukrán gyerekek üdülnek Magyarországon 
2023. január 23. – kiszo.net 

A Beregszászi és az Ivano-frankivszki kistérség, illetve Debrecen város háromoldalú, határon 

átnyúló együttműködése keretében az Ivano-frankivszki kistérségből 43 gyermek utazhatott 

Magyarországra üdülni, közölte Babják Zoltán polgármester a közösségi oldalán. A Beregszászi 

kistérség vezetője megjegyezte, a debreceni önkormányzat az idei év során összesen 200, 10–
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/24/orfk-csaknem-8500-an-erkeztek-ukrajnabol-hetfon
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/csendes-koszoruzas-a-magyar-kultura-napjan-beregszaszban/
https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/okumenikus-imahetet-tartanak-beregszaszban/
https://karpatalja.ma/haboru/haboru-34-eves-karpataljai-halt-meg-donyecknel/
https://kiszo.net/2023/01/23/ukran-gyerekek-udulnek-magyarorszagon/
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16 év közötti gyermek számára tervez egyhetes pihenési lehetőséget biztosítani. A városvezetés 

magára vállalja az ingyenes szállás, étkeztetés és számos program szervezését is. 

 

A KMNE megtartotta az év első találkozóját 
2023. január 23. – kiszo.net 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a Pásztor Ferenc Közösségi és 

Zarándokházban tartotta meg a helyi összekötők idei első találkozóját. A programot a Több 

mint nagycsalád! című kiadvány hivatalos bemutatójával kötötték egybe. A kötet a 

fennállásának tizedik évét méltató közösség tevékenységét mutatja be. 

 

A jánosi szemétfeldolgozó kapcsán tárgyalt megyénk vezetősége a 

magyarországi partnerekkel 
2023. január 23. – karpataljalap.net 

A megyei tanács elnöke a magyarországi delegáció látogatása során beszélt a problémás 

kérdésről. A delegáció a HUSKROUA (Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna 

együttműködési program) keretében érkezett. A látogatás fő témája a záró megbeszélés a 

megyei tanács és a megyei adminisztráció vezetésével a beregszászi járási Jánosi községben 

létrehozandó hulladékválogató üzem építésének végrehajtásáról. 

 

Informatív kiállítás a Kárpátaljai Területi Könyvtár Idegennyelvű Osztályán 
2023. január 23. – karpatalja.ma  

A Kárpátaljai Területi Könyvtár Idegennyelvű Osztálya kiállítással méltatja a magyar kultúra 

napját Ungváron. Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát 1823. január 22-én fejezte be. 1989 óta 

minden évben ezen a napon ünneplik a magyar kultúra napját. A megyei könyvtár informatív 

kiállítással készült az évfordulóra, amellyel ízelítőt nyújt a magyar kultúra sokszínűségéből és 

gazdagságából. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 21. – Kossuth Rádió 

 

Mától újra lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor-program déli féltekére szóló pályázatára - 

jelentette be Potápi Árpád János,  a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 

délelőtti sajtótájékoztatóján. A diaszpóraszervezetek kérésére a déli féltekére vonatkozó 
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https://kiszo.net/2023/01/23/a-kmne-megtartotta-az-ev-elso-talalkozojat-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
https://karpataljalap.net/2023/01/23/janosi-szemetfeldolgozo-kapcsan-targyalt-megyenk-vezetosege-magyarorszagi-partnerekkel
https://karpataljalap.net/2023/01/23/janosi-szemetfeldolgozo-kapcsan-targyalt-megyenk-vezetosege-magyarorszagi-partnerekkel
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/informativ-kiallitas-a-karpataljai-teruleti-konyvtar-idegennyelvu-osztalyan/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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pályázatot 2019 óta az északi féltekétől eltérő időpontban - a tanévhez igazítva -, külön hirdetik 

meg, és a kiutazást is ehhez igazítják. Az ösztöndíjasok ez év április 1-én utaznak szolgálati 

helyükre. A részleteket Potápi Árpád Jánostól halljuk.  

 

Szabadkán ma megalakult a Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási bizottsága. A szaktestület 

ülésén Kabók Erika, az MNT végrehajtó bizottságának a tagja ismertette a készülő, öt évre szóló 

médiastratégia tervezetét. Sok a probléma, de szándék és elképzelés is van a tájékoztatás 

helyzetének a javítására.  

 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának szervezésében vasárnap este ünnepi 

hangversenyt tartottak a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, a Himnusz születésének 200. 

évfordulóján. A gálakoncert műsorán Liszt, Bartók és Kodály művek szerepeltek, A 

nyárádmenti és sóvidéki fiatalok közös éneklése a magyar kultúra előtti tisztelgést jelenti - 

mondta Nagy Éva Vera karnagy, az együttes egyik vezetője. 

 

A Magyar Kultúra az 1881-ben alapított, majd a kommunista diktatúra alatti elnyomása után 

1989-ben újra alapított aradi Kölcsey Egyesület a közelmúltban megjelent hely- és 

kultúrtörténeti kiadványait mutatta be, és a Himnusz történetéről tartott előadást Fekete 

Károly, az egyesület alelnöke. A rendezvényről szóló összeállításban elsőként Nagy Istvánt, a 

pécskai Kálmán Lajos Közművelődési Egyesület elnökét halljuk. 

 

A temesvári Bartók Béla Líceumban számos esemény szerveztek a magyar kultúra napja 

alkalmával: volt Himnusz szavalás és -éneklés, családi és katonai kulturális emlékek 

megosztása, az iskola egyik diákja pedig a Palóc Társaság tanulmányíró pályázatának díját 

vehette át a Magyar Kultúra Napján. 

 

A Magyar Kultúra Napja, valamint a tordai Petőfi Sándor ME 75 éves évfordulója jegyében 

kezdődött meg a 21. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozata. Dobai János, Torda 

polgármestere köszöntőjében büszkén beszélt a nagy múltú tordai kulturális életről, hiszen 

már az 1880-as évek végén Dalárda alakult a településen. 

 

Nagyváradon a Barátok templomában közel 150 diák szavalta a Himnuszt a Magyar Kultúra 

Napján. A nagyváradi rendezvényt a Rákóczi Szövetség Bihar megyei szervezte rendezte, a 

felkészülést magyar szakos tanárok koordinálták. A Szigligeti Színházban gálaműsort tartottak, 

ahol kiosztották a Magyar Kultúráért díjakat 


