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Nyomtatott és online sajtó 
 

            

Szijjártó: Magyarország és a Vatikán közös álláspontot képvisel 
2023. január 25. – MTI, MagyarNemzet, Hirado.hu, ORIGO, Mandiner, Demokrata 

Magyarország és a Vatikán három kérdésben is közös, a nemzetközi fősodornak nem mindig 

megfelelő álláspontot képvisel, ilyen az ukrajnai béketeremtés, a családok védelme és a 

keresztények támogatása - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán 

Vatikánvárosban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető 

közölte, hogy a nap folyamán többek között a szentszéki diplomáciát vezető Paul Richard 

Gallagher érsekkel is találkozott, akit a barátjának nevezett, miután már több mint nyolc éve 

dolgoznak együtt. Kiemelte, hogy Magyarország és a Vatikán egyetért abban, hogy mielőbb 

véget kell érnie a háborúnak, az emberi szenvedésnek Ukrajnában, ez közös törekvés. "Sajnos 

azt kell látni azonban, hogy a nemzetközi politikában a háborús retorika uralkodik, sok esetben 

bírálják, kritizálják és megbélyegzik azokat, akik a béke érdekében lépnek fel, de ez nem szabad, 

hogy eltérítsen minket" - hangsúlyozta. 

 

Magyartalanításba kezdtek Munkácson 
2023. január 26. – Venczán Zoltán – Mandiner 

Nem volt elég a turulszobor lefűrészelése a munkácsi várban: magyar zászlókat és feliratokat 

szedettek le, illetve magyar intézményvezetőket rúgtak ki a kistérségben. A háttérben feltűnik 

a hungarofóbiáját frissen felfedező Baloha-féle oligarcha klán is. (…) Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár elfogadhatatlannak nevezte a történteket, egyúttal 

reményét fejezte ki, hogy az ukrán adminisztráció változtat a helyzeten és európai módon kezeli 

az ott élő kisebbségeket. Reagált a külügy is: Menczer Tamás kétoldalú kapcsolatokért felelős 

államtitkár Facebook-oldalán szólította fel a munkácsi kistérség vezetőit, hogy azonnal fejezzék 

be a magyarokkal szembeni atrocitásokat. “Nem értjük pontosan, hogy a magyarellenes 

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

jegyezte meg. Felszólította a kijevi vezetőket, hogy haladéktalanul tegyenek meg mindent a 

magyarellenes döntések visszavonásáért és a korábbi állapot helyreállításáért.  

(A cikk teljes terjedelmében a Mandiner 2022. január 26-i számában olvasható 

 

Sajtóhír: magyar nyomásra kitilthatták a schengeni övezetből a magyarellenes 

Baloga-családot 
2023. január 25. – kiszo.net, mandiner.hu, pestisracok.hu, karpatalja.ma 

Balogáék nevéhez fűződik például a munkácsi turulszobor eltávolítása is. Öt évre kitiltották a 

schengeni övezetből Viktor Balogát és feleségét, valamint fiukat, Munkács polgármesterét, 

Andrij Balogát – írta forrásaira hivatkozva Pavlo Fedak zsurnaliszta még január 19-én 
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Telegram-csatornáján, szúrta ki a Kárpátalja.ma. A döntést Magyarország indítványozhatta. 

Az újságíró nem tudta kész tényként közölni a kitiltást, de posztjában azt írta: ebben nincs 

semmi meglepő, mert a Baloga-család nevéhez elmúlt hónapokban számos magyarellenes 

döntés fűződik, Ilyen volt októberben a munkácsi turulszobor eltávolítása. 

       
Öt erdélyi megyében 426 kilométernyi bicikliutat építenek 
2023. január 25. – maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Öt erdélyi megyében épülnek bicikliutak töltéseken és gátakon – nagyrészük Székelyföldön és 

Partiumban. Cseke Attila és Tánczos Barna RMDSZ-es miniszterek most 426 kilométer 

megépítésére írták alá a finanszírozási szerződéseket. Tánczos Barna környezetvédelmi, 

vízügyi és erdészeti miniszter kiemelte: „a töltéseken épülő kerékpárutak jelentős része 

Székelyföldön és a Partiumban épülhet meg, amely komoly turisztikai vonzerőt hozhat a 

térségeknek”. A bicikliutak öt erdélyi megyében (Arad, Bihar, Hargita, Maros, Szatmár) és Dolj 

megyében épülnek. Az aláírt szerződések értelmében Arad megyében 29,08 km, Bihar 

megyében 180,2 km, Dolj megyében 25,30 km, Hargita megyében 45,05 km, Maros megyében 

34 km, Szatmár megyében 4,09 km, illetve Temes megyében 108,37 km bicikliút épül.  

 

Felújították a váradszőllősi református templomot 
2023. január 25. – Bihari Napló 

A Nagyvárad-Szőllősi Református Egyházközség templomának a felújítása és átalakítása 2020 

novemberében kezdődött el, és 2022 végén fejeződött be. A részletekről Szűcs Imre lelkipásztor 

számolt be. 2020-ban pályázati úton támogatást kaptak a vallásügyi államtitkárságtól és a 

Bihar Megyei Tanácstól, így 2020 őszén elkezdődhetett a felújítás. A gyülekezet ebből a 

támogatásból, valamint a hívek adományaiból az első körben a tetőszerkezet cseréjéhez fogott 

hozzá. A templomot ugyan sikerült befedni, de egy ideig a teljes tetőszerkezetet nem tudták 

befejezni. Ahogy ez lenni szokott – főleg egy olyan épület esetében, amelynek a felépítéséről 

korábban nem volt dokumentáció – többletkiadás keletkezett, mert több fontos 

épületszerkezeti elemet be kellett építeni. Emiatt, és más, felújításokra fordítandó anyagi 

források hiányában egy ideig nem folytathatták az átfogó renoválást. 2021–2022-ben, a 

magyar kormány finanszírozásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán keresztül 

zárulhatott le végre a kétéves folyamat. A mostani renoválásra közel 10 millió forintot kapott 

az egyházközség a BGA-tól, illetve a hívek is szívükön viselték a templom felújítását: több, mint 

2 millió forinttal járultak hozzá a költségekhez. 

  
Balogh Csaba: Intenzívebbé kell tenni a magyar–szlovák kapcsolatokat 

2023. január 25. – ma7.sk  

Az utóbbi időben érezhetően visszafogottabb lett Magyarország és Szlovákia viszonya, és ezen 

változtatni kell. Ráadásul az a furcsa helyzet állt elő, hogy elsősorban azok értik a magyar 
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https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2023/01/felujitottak-a-varadszollosi-reformatus-templomot
https://ma7.sk/hethatar/balogh-csaba-intenzivebbe-kell-tenni-a-magyar-szlovak-kapcsolatokat
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érveket, akikkel korábban komoly vitái voltak a magyar kormánynak - véli Balogh Csaba, 

Magyarország újonnan kinevezett szlovákiai nagykövete, aki néhány éve már betöltötte ezt a 

posztot. Akkor „hidegháborús” volt a hangulat, most már más szinten van a két ország 

viszonya, de azért tennivaló van bőven. Balogh Csaba szerdán adta át megbízó levelét a szlovák 

köztársasági elnöknek, Zuzana Čaputovának. Elsőként lapunknak nyilatkozott.  

 

Rimaszombatban ülésezett a Szövetség országos elnöksége 
2023. január 25. – ma7.sk  

Rimaszombatban tartotta kihelyezett ülését kedden a Szövetség országos elnöksége. Forró 

Krisztián, a párt elnöke az ülés kapcsán elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a régiókba is 

kimenjenek és találkozzanak a helyiekkel. Az országos elnökséget Halász Attila, a Szövetség 

Rimaszombati járási elnöke, valamint Cziprusz Zoltán elnökségi tag, megyei és városi képviselő 

köszöntötte. Cziprusz portálunknak felidézte, tavaly májusban elsőként a Rimaszombati 

járásban választotta meg járási elnökségét a Szövetség. Szerinte a párt legjobban működő járási 

elnöksége a Rimaszombati, amelyben már megszűntek a platformok, s egységes működése 

ezért példaértékű lehet a többi járás számára és országos viszonylatban is.  Forró Krisztián, a 

Szövetség elnöke fontosnak tartja, hogy kilátogassanak az egyes régiókba, s megismerkedjenek 

az ottani viszonyokkal, problémákkal. A rimaszombati volt az első kihelyezett ülés, amelyet 

továbbiak is követnek majd. 

 

Balogh Csaba: A szlovák-magyar kapcsolatok szorosabbra fűzésében a 

Szövetségre fontos szerep vár 
2023. január 25. – ma7.sk, felvidek.ma  

Balogh Csaba, Magyarország nagykövete szerda délután Forró Krisztiánnal, a Szövetség 

elnökével, Sólymos László OT-elnökkel és Mózes Szabolcs alelnökkel találkozott. Balogh 

Csaba, Magyarország újonnan kinevezett szlovákiai nagykövete ma adta át megbízólevelét a 

szlovák államfőnek. A Szövetség vezető politikusai elmondták, hogy megtiszteltetés számukra, 

hogy a nagykövet  első útja a magyar Szövetség székházába vezetett. Balogh Csaba második 

kiküldetését tölti Szlovákiában, s elmondása szerint most is a szlovák-magyar kapcsolatok még 

szorosabbá tételére törekszik majd. Ebben a munkában a Szövetségnek is fontos szerep jut. 

Mózes Szabolcs, a párt alelnöke a találkozó kapcsán azt emelte ki, hogy a Szövetség  regionális 

politikusainak pedig a határmenti régiók együttműködésének hatékonyabbá tételében van és 

lesz komoly szerepe.  

 

763 kisebbségek által lakott település lesz Szlovákiában 

2023. január 25. – bumm.sk  

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos örül annak, hogy ha késve is, de elfogadták a 

kisebbségi településlistát tartalmazó kormányrendeletet. A Szövetség erre reagálva úgy 

fogalmazott: volt értelme a Heger-Forró találkozónak, ugyanis bővülnek a kisebbségi 

nyelvhasználati jogok. „Eduard Heger megbízott kormányfő január 12-én tett ígéretet Forró 

Krisztiánnak, a Szövetség országos elnökének arra, hogy a kormány rövid időn belül elfogadja 
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az ún. kisebbségi településlistát.  A kormány a kisebbségügyi kormánybiztos által kidolgozott 

jegyzéket ma elfogadta. A lista 125 településsel és 347 településrésszel bővült - írta 

portálunkhoz eljuttatott sajtóközleményében a Szövetség. " – mondta Bukovszky.  

 

„Azt nézzük, ki akar elérni valamit!” – interjú Agócs Attilával 
2023. január 25. – Új Szó  

Agócs Attila (Szövetség) meggyőzően újrázott Fülek polgármestereként a múlt őszi 

helyhatósági választáson. Ennek köszönhetően zökkenőmentesen folyik tovább az 

önkormányzati munka. Erről, de emellett Besztercebánya megyéről, valamint a Szövetségen 

belüli viszonyokról is beszélgettünk vele. „2023-ban összesen 5,8 millió euró értékben fogunk 

fejleszteni. 2022-ben a Leader-csoportban  öt kisebb projektet fejeztünk be. Ezek a 

csoportosulások egyébként nagyon nehezen jöttek lendületbe országos szinten. Most már 

nálunk is működik, ám nehéz azt mondani, hogy jól, mert minden attól függ, mennyire húzza 

a minisztérium az időt. Iskolai szaktantermeket, autóbusz-megállókat alakítottunk ki a 

támogatásokból, illetve a zeneiskola koncerttermének homlokzatát szigeteltük. Az elmúlt egy-

másfél év tehát az apróbb pályázatok összecsipegetéséről is szólt. Ennek az is az oka, hogy 

óvatosabban nyúltunk nagyobb pályázatokhoz, mivel a Covid után érezhető volt, hogy még tart 

a gazdasági válság. Viszont előkészítettünk több nagy fejlesztést, amelyek már az asztalon 

vannak." – mondta a polgármester.  

       
Kovács Elvira az Európa Tanács kisebbségi jogi albizottságának elnökeként 

folytatja munkáját 
2023. január 26. – Vajma.info 

Kovács Elvirát választották az Európa Tanács kisebbségi jogi albizottságának elnökévé. A 

politikus ennek kapcsán tett közzé bejegyzést hivatalos Facebook-oldalán. Kiemelte, nagy 

öröm számára, hogy ebben a funkcióban tovább folytathatja a nemzeti kisebbségi jogok 

megvalósulásáért és érvényesüléséért folytatott harcot az Európa Tanácsban. Az idén 25 éves 

Nyelvi Charta kapcsán az áprilisi ülésszak idejére közmeghallgatást is tervez - teszi hozzá 

bejegyzésben. A VMSZ politikusa, ahogyan korábban már mi is beszámoltunk róla, a 

parlamenti közgyűlés egyik alelnöki posztját is ellátja. Ma a délutáni plenáris ülésen a Belgrád-

-Pristina-párbeszéd és a családon belüli erőszak témakörét érintve szólalt fel. 

 

Deli: A magyar-szerb kapcsolatok erősödése a közlekedési infrastruktúra 

fejlesztésében is megmutatkozik 
2023. január 26. – Vajma.info 

A magyar-szerb kapcsolatok erősödése a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében is 

megmutatkozik, írta Facebook-bejegyzésében Deli Andor európai parlamenti képviselő, 

miután szerdán Belgrádban találkozott Goran Vesić szerb építészeti, közlekedési és 
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infrastruktúraügyi miniszterével. Áttekintettük mindazokat a már kivitelezés alatt álló 

projekteket, fejlesztéseket, amelyek a két ország kapcsolatát erősítik, mint amilyen a Belgrád-

Budapest gyorsvasút vagy a horgosi határátkelő bővítése, de beszéltünk jövőbeli tervekről is, 

az úthálózat bővítése- és a folyami hajózás területén - írta Deli Andor. 

 

A város az emberek összessége 
2023. január 25. – Magyarszo.rs 

Ha azt mondom város, az emberekre gondolok. Ezzel a jelmondattal nyílt meg a múlt hét 

derekán a Vajdasági Múzeumban (Duna utca 37.) a kiszácsi születésű, Újvidéken élő Jan Valo 

fényképész fotókiállítása. Az eseményre Belgrádból is érkeztek vendégek, kimagasló fotósok. 

Megnyitóbeszédében Szabó Imre kiemelte, hogy a városát fotózó Jan Valo képkiállítasa Cartier 

Bresson fotóinak a hangulatát idézi. Darko Dozet kiállításszervező, a Vajdasági Fotóegyesület 

elnöke Jan Valot pónibiciklin látja, amint „három szemmel+, azaz fényképezőgéppel a kezében 

pedálozik a kultúra fővárosának utcáin, és a szerbiai szlovákokhoz méltó kitartással és 

szorgalommal igyekszik befényképezni Újvidék minden kuckójába. 

 

Elkészült a Béreg-Hercegszántó határátkelő bővítésének dokumentációja 
2023. január 25. – PannonRTV 

A Béreg-Hercegszántó határátkelő bővítéséről szóló fejlesztéssel kapcsolatos zárókonferenciát 

tartottak ma. A fejlesztés egy határon átívelő együttműködés keretében jön létre. A bővítéssel 

ezen az átlépőn is megindulhatna a teherforgalom. A konferenciának a Vajdasági Urbanisztikai 

Intézet adott otthont. A zárókonferencia apropója, hogy befejeződött a dokumentáció 

kidolgozása a Béreg-Hercegszántó határátkelőhely kibővítésével kapcsolatban - számolt be a 

részletekről Pásztor István. A Tartományi Képviselőház elnöke kiemelte, ezzel megteremtődtek 

a feltételek arra, hogy ha a pénzbeli források is adottak lesznek, akkor elkezdődhet az átkelő 

fejlesztése. (…)A zárókonferencia egyben egy új kezdet is az említett projekt terén - mondta 

Nemanja Erceg. A tartományi településrendezési és környezetvédelmi titkár hozzátette, ez a 

fejlesztés egy jelentős infrastrukturális beruházás nemcsak Szerbia, hanem egész Vajdaság 

számára. 

         
ORFK: minegy 9000-en érkeztek Ukrajnából szerdán 
2023. január 26. – MTI, webradio.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5035-en léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3826-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön az MTI-t. A beléptetettek 

közül a rendőrség 146 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért - áll a közleményben. Vonattal 73 ember - köztük 24 gyermek - érkezett 
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Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. A Budapesti Rendőr-

főkapitányság a police.hu oldalon azt közölte, hogy a Készenléti Rendőrséggel segíti az 

Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti 

Polgárőr Szövetség is. 

 

Nagy a felháborodás a menesztett intézményvezetők miatt 
2023. január 25. – karpat.in.ua 

Magyarázat nélkül menesztették a napokban Munkácsi kistérségben állásukból Schink Istvánt, 

a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatóját, és Korolovics Valériát, a Derceni 

Kultúrház igazgatóját. A közösségi médiában egyre több munkácsi, közöttük ukrán 

értelmiségiek is védelmükbe vették a leváltott vezetőket. A munkácsi magyar iskola 

pedagógusai – mind a 35-en – aláírták a Schink István iskolaigazgató melletti kiállásukatű 

megfogalmazó nyilatkozatot, amelyben többek között felszólítják a város polgármesterét: „A 

jelenlegi nehéz helyzetben Schink István igazgató menesztése nem járul hozzá iskolánk 

zökkenőmentes működéséhez, és nem szorgalmazza a bizalmat sem a város vezetése felé. 

Felszólítjuk a közösségünk számára fájdalmas és sértő, továbbá megalapozatlan döntés 

azonnali felülvizsgálatát” – olvasható a nyilatkozatban. A szülők petíciójukban ugyancsak az 

igazgató állásába történő visszahelyezését követelik Andrej Baloga polgármestertől. 

 

Újabb támogatás a beregszászi kórháznak 
2023, január 25. – karpat.in.ua 

Magyarországi felajánlásoknak köszönhetően a Beregszászi Szent Anna Karitász a Linner 

Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház számára ezúttal kötszereket, fájdalomcsillapító 

és gyulladás gátló gyógyszereket, valamint egy kórházi betegágyat és egy tolószéket, valamint 

bébi ételeket adott át a baleseti sebészet részére. A beregszászi kórház a többi kárpátaljai 

intézményhez hasonlóan túlterhelt, hiszen nemcsak a környék lakosait, de az ideiglenesen 

áttelepülteket is el kell hogy lássa, ezért minden támogatás jól jön. Az átadón elhangzott, hogy 

a Szent Anna Karitász a továbbiakban is keresi azokat a lehetőségeket, amelyek által tovább 

tudják majd támogatni a stratégiailag fontos intézményt.  

 

Népviseleti kiállítás a Munkácsy Mihály Magyar Házban 
2023. január 25. – karpat.in.ua 

A magyar kultúra napja alkalmából szerveztek népviseleti kiállítást a Munkácsy Mihály Magyar 

Házban január 21-én. Az eseményen az érdeklődők a Hagyományok Háza Hálózat ‒ Kárpátalja 

viseletvarró tanfolyamának vizsgamunkáit, valamint egyéb különleges, a Kárpát-medence 

magyar viseletkincsének egy-egy gyöngyszemét, illetve a kárpátaljai vidék más 

nemzetiségeinek viseleteit tekinthették meg az érdeklődők. A kiállítás többnyire a kárpátaljai 

magyarság egy-egy településének rekonstruált viseleteit, ezen felül a Kárpát-medence magyar 

tájegységeinek gyöngyszemeit mutatja be, valamint a mostani alkalom kiegészült a Munkácsi 

Állami Egyetem egyéni tárlatának ruszin és hucul nemzetiségek viseleteivel. 
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https://politic.karpat.in.ua/?p=68447&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=134826&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=134746&lang=hu
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Ukrajna elismerte Szoledar elvesztését 
2023. január 25. – MTI, hirado.hu, magyarnemzet.hu, portfolio.hu, vajma.info 

Az ukrán erők kivonultak a kelet-ukrajnai Szoledarból - jelentette be szerdán Szerhij Cserevatij, 

a keleti országrészben harcoló ukrán alakulatok szóvivője az ukrán rádió szerint. "Erőink 

teljesítették legfőbb feladatukat: nem engedték meg az ellenségnek, hogy áttörjön a 

frontvonalon" - idézte a rádió a szóvivő szavait. A BBC-Ukrajina hírportálnak nyilatkozva a 

szóvivő azt mondta, hogy a személyi állomány életének megmentése érdekében vonultak ki a 

stratégiai jelentőségű Bahmuttól mintegy 15 kilométerre fekvő városból, és az előre előkészített 

védelmi vonalakon helyezkedtek el. Szavai szerint a Szoledart védő ukrán katonák a 3-5-szörös 

túlerővel szemben "igazi bravúrt" hajtottak végre, erőteljesen megtartva pozícióikat. "Óriási 

veszteségeket okoztak az ellenségnek, ahhoz hasonlót, amilyet a két csecsenföldi háborúban 

szenvedtek el az oroszok" - hangsúlyozta. 

 

Tiltott ukrán veszteségek – A darálóból nincs kiszállás 
2023. január 25. – Szalma György – Demokrata 

Bár Kijev igyekszik titkolni, az ukrán hadsereg veszteségei minden képzeletet felülmúlnak. 

Legutóbb az 53-as számú területvédelmi zászlóalj semmisült meg teljes egészében. Gőzerővel 

zajlik a kényszersorozás, miközben az ellátmányhiány és az irracionális vezetői döntések miatt 

folyamatos a dezertálás. A kárpátaljai magyarok rettegnek. (…) Kárpátalján sokan latolgatják, 

hogy miért éppen a megyéből kiegészített 128-as egységet vezénylik a legkeményebb harcok 

helyszínére. Sokan tudni vélik, hogy a kijevi kormány szisztematikusan küldi a darálóba a 

kisebbségi területekről származó csapattestek katonáit. A sorozások alatt a magyar 

településeket előszeretettel keresik fel a toborzóirodák fegyveresei.  

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2023. január 25-i számában olvasható). 

Tenni a közösségért 
2023. január 24. – Nepujsag.net 

A színpadon együtt a 2023-as muravidéki Zala György kulturális díjazottak: Orbán Lajosné, 

Bacsi László, Anduska Jánosné, Car Anna, Šooš Peter és Bokor Béla, valamint Šooš Mihael, a 

díjakat odaítélő intézmény, az MNMI igazgatója (a bal szélen). A díjkiosztók több évtizedes 

történetében a kép szinte egyedi kordokumentum, hiszen nem (volt) hagyományos, hogy a 

kitüntetettek közösen objektív elé álljanak. A megszervezett gesztus is arra utal – mint a 

díjazottak méltatásában is kivétel nélkül elhangzott –, hogy ők a közösség elkötelezettjei, a 

közösségért, nyelvünk és kultúránk megőrzésért a legtágabb értelemben tesz ki-ki a saját 

területén. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/25/ukrajna-elismerte-szoledar-elveszteset
https://nepujsag.net/kultura/13680-a-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gnek,-a-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%C3%A9rt.html
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Méltányos árakat kérnek a kormányfőtől 
2023. január 24. – Nepujsag.net 

A Szlovén Országgyűlés nemzetiségi frakciója, vagyis Felice Žiža olasz és Horváth Ferenc 

magyar nemzetiségi képviselők levélben fordultak Robert Golob kormányfőhöz, hogy mind az 

olasz, mind a magyar önkormányzatok, illetve az általuk alapított intézmények is kerüljenek 

azon közjogi személyek közé, amelyekre a maximalizált villanyáramár vonatkozik. Mint 

ismeretes, a szlovén kormányrendelet formájában döntött úgy, hogy egyes közjogi személyek, 

így például a községek, az oktatási-nevelési intézmények, a szociális intézmények, a 

szociálisügyi és családtámogatási programokat végző intézmények esetében maximalizált 

villanyáramár érvényes. 

 

Sikeresek voltak a gazdaságserkentési programok 
2023. január 24. – Nepujsag.net 

A Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának múlt heti ülésén meghatározták a bizottság 

munkaprogramját, illetve bemutatták az olasz, valamint a magyar közösség gazdaságserkentési 

programjait. A Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának 2. ülésén a magyar és az olasz 

nemzeti közösség 2021 és 2024 közötti időszakra vonatkozó gazdaságserkentési 

programjainak bemutatására került sor. A négyéves időszakban erre a célra az olasz 

közösségnek 1,4 millió eurót, a magyar közösségnek pedig 2,8 millió eurót biztosít a 

Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium. A program az elhangzottak szerint az elmúlt 

hat évben komoly fellendülést hozott a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken. A 

programok kis- és középvállalkozásokat (kkv) támogattak, a terület idegenforgalmi kínálatát 

népszerűsítették, új munkahelyeket hoztak létre, nem utolsó sorban emelték a tengermelléki 

olasz és a muravidéki magyar nemzetiségi közösség jelentőségét is. 

 

Képviselők a bizottságokban, intézetekben 
2023. január 24. – Nepujsag.net 

Hétfőn a völgyifalui tájházban tartotta meg az új mandátum 2. rendszeres ülését a Lendva 

Községi Magyar Nemzetiségi Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa. Az ülésen 

megválasztották a társalapított intézetek és az önkormányzat különböző bizottságainak tagjait. 

Az ülést megnyitó elnök, Horvat Tomi a még előző mandátumban megtartott utolsó rendszeres 

ülés, illetve az alakuló ülés jegyzőkönyvének megerősítése után áttért az önkormányzat 

képviselőinek kiválasztására az LKMNÖK Tanácsának bizottságaiba és a társalapított intézetek 

tanácsaiba. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/13663-m%C3%A9lt%C3%A1nyos-%C3%A1rakat-k%C3%A9rnek-a-korm%C3%A1nyf%C5%91t%C5%91l.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13662-sikeresek-voltak-a-gazdas%C3%A1gserkent%C3%A9si-programok.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13661-k%C3%A9pvisel%C5%91k-a-bizotts%C3%A1gokban,-int%C3%A9zetekben.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 25. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöksége nyilatkozatban tiltakozik a munkácsi 

kistérség magyar oktatási és kulturális intézményvezetőinek leváltása, valamint a magyar 

zászlók és feliratok eltávolítása ellen és a jogvédő szervekhez fordul az ügyben. 

 

A magyar kultúra napján adták át a Csemadok Életmű- és Közművelődési-díjait, illetve a 

Gyurcsó- és a Fábry-díjat. A kulturális szervezet galántai ünnepségén összesen 11 tagjának 

munkásságát ismerte el. Az összeállításban elsőként Bárdos Gyulát, a Csemadok elnökét 

halljuk. 

 

A Vajdaságban hat évvel ezelőtt indult el az ott élő magyarság szülőföldön maradását segítő 

gazdaság- és térségfejlesztési program. A támogatásokat kezelő Prosperitati Alapítvány 

harmadik éve egy mentorprogrammal is segíti a kezdő vállalkozókat, ahol tanácsokkal, 

útmutatásokkal segítik őket a boldogulásban. A képzés idén Újvidéken folytatódott.    

 

Nagy reményeket fűznek a Besztercebányai megyei önkormányzatban és az érintett 

településeken a most megnyíló, határmenti együttműködéseket finanszírozó, európai uniós, 

pénzügyi alapokhoz. Nógrádnak – a határ két oldalán fekvő részét ugyanis olyan turisztikai 

fejlesztésekkel kapcsolhatják össze, amelyek a térség kulturális értékeire is ráirányíthatják a 

figyelmet. A Besztercebányai megyei önkormányzat képviselőjét, Csúsz Pétert kérdeztük. 

 

A budapesti Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont kezdeményezésére és ajánlásával a 

marosvásárhelyi katolikus iskolának 2019-ben sikerült bekapcsolódnia az Erasmus+ 

programba. Az egészségesek érzékenyítése a sérültek gondjaival szemben című programban 

egy-egy magyarországi, romániai, litvániai és spanyolországi iskola vesz részt. Bár a 

marosvásárhelyi katolikus líceumot időközben megszüntették, továbbra is részt vehet a 

programban, amelynek egyik tematikus találkozója - ezen a héten - Marosvásárhelyen zajlik. A 

nyitórendezvényen készült az összeállítás. 

 

Kilenc gyerek él egy családban a borszéki Flüei Szent Miklós Gyermekotthonban. A ház 

fenntartásának megnövekedett költségeit egyre nehezebb kigazdálkodni, a támogatások 

mellett kiegészítésként jól jön a vendégfogadásból befolyó összeg is a megélhetésükhöz - 

mondja az otthon vezetője, Kádár Annamária. A bentlakó gyerekek számára nagy kincs a 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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biztonságos otthon, a meleg étel, és az, hogy Csaba testvérrel nem csak a tanulásról, hanem a 

személyes problémákról is lehet beszélgetni. 

 

Szándékosan nem jelöltek meg témát a kolozsvári Váróterem Projekt színészei a 

középiskolásokkal közösen készülő előadásukhoz. Egyelőre jelentkezőket várnak, az egy perces 

bemutatkozó videók bármiről szólhatnak. Kevés olyan előadás van, ami kifejezetten a 

középiskolásoknak szól - mondja Imecs-Magdó Levente társulatvezető - ez is motiváló erő volt 

abban, hogy a Váróterem műsorán szerepeljen ilyen. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 


