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Nyomtatott és online sajtó 
 

      

Orbán Viktor: azonnali tűzszünet kell 
2023. január 26. – MTI, Hirado.hu, MagyarNemzet, ORIGO, 24.hu, Mandiner, Demokrata 

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban kötetlen beszélgetésen 

fogadta a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nemzetközi médiakonferenciájának külföldi 

előadóit, Orbán Balázs politikai igazgatóval, az MCC kuratóriumi elnökével közösen - 

tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A médiával foglalkozó 

nemzetközi hírű tudósokat, kutatókat illetve újságírókat elsősorban az ukrajnai háborúval 

kapcsolatos magyar álláspont érdekelte. Orbán Viktor kifejtette: nem kell túlbonyolítani a 

dolgokat, azonnali tűzszünetre van szükség, ami után rögtön meg kell kezdődniük a 

béketárgyalásoknak, ezek azonban hónapokig, évekig is eltarthatnak. A kormányfő beszélt a 

háború eszkalálódásának veszélyéről is. Kérdéseket kapott az európai politikai vezetési 

válságról, amivel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: jelenleg az európai vezetőknek sokszor 

az is nehézséget okoz, hogy felismerjék és megfogalmazzák a kontinens saját érdekeit.  

A Konferencia a publikálás jövőjéről című kétnapos tanácskozáson három kontinens 

tizenhárom országából érkező negyven előadó osztja meg gondolatait a médiapiac helyzetéről. 

 

Szijjártó: Magyarország és a magyar nép már nagy árat fizetett az ukrajnai 

háborúért 
2023. január 26. – MTI, Index.hu, ORIGO, Mandiner, Hirado.hu, Demokrata 

Magyarország és a magyar nép máris nagy árat fizetett az ukrajnai háborúért, a 

nagyhatalmaknak ezért a konfliktus elhúzódásának, eszkalációjának kockázatával járó lépések 

helyett végre a béketeremtésre kellene fókuszálniuk - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ Biztonsági Tanácsának csütörtöki nyílt vitáján. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a béketeremtésről és a 

béke fenntartásáról szóló ülésen köszönetet mondott a testület japán elnökségének a 

tanácskozás összehívásáért, mondván, hogy ez rendkívül időszerű és egyedülálló is, ugyanis a 

nemzetközi politikai diskurzust még mindig inkább a háborús retorika uralja. "A háborús 

retorika nagyon hangos, míg a békeretorikát alig hallani" - fogalmazott. Rámutatott, hogy 

Ukrajna szomszédjaként Magyarországon súlyosan és azonnal érezhetők a fegyveres konfliktus 

negatív hatásai, ezért a kormány rendkívüli módon érdekelt a békében. Több mint egymillió 

menekült távozott Magyarországon keresztül Ukrajnából, hazánk a valaha volt legnagyobb 

humanitárius akcióját hajtja végre, mintegy 7 milliárd euróról 17 milliárd euróra nőtt az 

energiaimport éves költsége, az infláció az egekben van - sorolta. 
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https://24.hu/kulfold/2023/01/26/orban-viktor-azonnali-tuzszunet-kell/
https://www.origo.hu/itthon/20230126-szijjarto-peter-magyarorszag-es-a-magyar-nep-mar-nagy-arat-fizetett-az-ukrajnai-haboruert.html
https://www.origo.hu/itthon/20230126-szijjarto-peter-magyarorszag-es-a-magyar-nep-mar-nagy-arat-fizetett-az-ukrajnai-haboruert.html
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Potápi Árpád János: a magyar nemzet összefogott, hogy segítsen 
2023. január 26. – MTI, hirado.hu, ma7.sk, felvidek.ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet  

A Kárpátaljának és az ott élőknek nyújtott összmagyar segítséget méltatta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Szövetség 

táborában. Potápi Árpád János a kárpátaljai magyar diákokat köszöntve kijelentette: a magyar 

nemzet minden része összefogott annak érdekében, hogy segítsen. A Felvidéken, 

Magyarországon, Erdélyben élő, sőt a jóval távolabbi szerbiai, horvátországi, szlovéniai 

magyarok is összefogtak annak érdekében, hogy „ami segítséget csak tudunk nyújtani, azt 

megtegyük" - mondta a politikus.  Hozzátette, ezt megteszi a kormány, az egyházak, a karitatív 

szervezetek és az önkormányzatok is. Köszönetet mondott a Rákóczi Szövetségnek a munkáért, 

amiért sikerült örömet szerezni a diákoknak, és ki tudtak szakadni a háború sújtotta Ukrajna 

nehézségekkel teli hétköznapjaiból. A közmédiának nyilatkozva kiemelte, a lassan egy éve tartó 

háború nehéz helyzet elé állítja Kárpátalját és a térséget. Még inkább így van ez az ott élő 

gyermekekkel, akiknek a 82 százaléka most is a kárpátaljai magyar intézményekbe jár - fűzte 

hozzá. Hangsúlyozta, minden segítséget próbálnak megadni nekik, például a táborral is.  

 

Németh Zsolt: Magyarország és Románia együtt fordult a Velencei Bizottsághoz 

az ukrán kisebbségvédelmi törvény miatt 
2023. január 26. – MTI, karpat.in.ua, Felvidék.ma, Maszol.ro 

Magyar–román közös kezdeményezésre az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének 

monitoring bizottsága egyhangúlag döntött arról, hogy felkéri az ET alkotmányjogi tanácsadó 

szervét, a Velencei Bizottságot, vizsgálja meg, hogy az ukrán kisebbségvédelmi törvény 

összhangban áll-e a nemzetközi normákkal – hangsúlyozta Németh Zsolt, az a magyar 

Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke csütörtökön Strasbourgból telefonon 

nyilatkozva az MTI-nek. Németh Zsolt felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna kötelezettsége 

ellenére sem folytatott egyeztetést a Velencei Bizottsággal és a nemzeti kisebbségeik 

képviselőivel, akik azóta hangot adtak elégedetlenségüknek az új törvénnyel kapcsolatban. A 

fideszes képviselő szerint ezt az ügyet a Velencei Bizottság prioritásként fogja kezelni, és pár 

hónap alatt értékelést adhat a törvényről. Kiemelte továbbá, hogy Ukrajnának is elemi érdeke, 

hogy a kisebbségvédelmet összehangba hozza a nemzetközi normákkal. "Ukrajna uniós 

integrációjának alapvető feltétele a nemzetközi kisebbségvédelmi jogszabályoknak való 

megfelelés, ezt a csatlakozáshoz szükséges koppenhágai kritériumok is előírják" - húzta alá. 

 

Szili Katalin: A magyarok elleni atrocitások Ukrajnában felsőpolitikai akciók 
lehetnek 
2023. január 26. – Hír TV 

Nem koszorúzhatta meg a munkácsi várban lévő Petőfi szobrot Szili Katalin. A miniszterelnöki 

megbízott Kárpátalján tájékozódott a magyar kisebbséget ért atrocitásokról. Mit tapasztalt? A 

Hír TV Napi aktuális vendége volt Szili Katalint. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2023/01/26/potapi-arpad-janos-a-magyar-nemzet-osszefogott-hogy-segitsen?fbclid=IwAR2HeHtptm7fpXKOmvyTW21T5yMyxEtuKDMLNSlnU7dmAhefwGY7o8hviI4
https://politic.karpat.in.ua/?p=68693&lang=hu
https://politic.karpat.in.ua/?p=68693&lang=hu
https://hirtv.hu/napi_aktualis/szili-katalin-a-magyarok-elleni-atrocitasok-ukrajnaban-felsopolitikai-akciok-lehetnek-2562505
https://hirtv.hu/napi_aktualis/szili-katalin-a-magyarok-elleni-atrocitasok-ukrajnaban-felsopolitikai-akciok-lehetnek-2562505
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz fordult a kárpátaljai magyar közösség 
2023. január 26. – karpat.in.ua 

A magyar közösség képviselői ma a Kárpátaljai Megyei Tanács üléstermében felhívást 

fogalmaztak meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz a közösségünket ért provokációk és 

sértések kapcsán. Petei Judit megyei képviselő által felolvasott nyilatkozatban arról számoltak 

be, hogy a közelmúltban a Munkácsi kistérség területén a helyi vezető utasítására eltávolították 

a magyar nemzeti jelképeket azon települések intézményeiről, ahol a lakosság többsége 

magyarajkú, illetve politikai okokból elbocsátották az egyik magyar iskola igazgatóját is. Az 

egyes politikusok ilyen jellegű tetteiben a magyar közösség veszélyt lát a térség egységére nézve. 

A magyarokat az is aggasztja, hogy az ilyen jellegű provokációk Ukrajna nemzetközi porondon 

való lejáratásához vezethetnek. Példaként felhozták a magyar médiában elindított 

dezinformációs kampányt Ukrajna és az ukrán hadsereg kapcsán. Tájékoztattak továbbá arról 

is, hogy az említett akciókat az ellenséges tömegtájékoztatási eszközök nem hagyták figyelmen 

kívül, és a propaganda felhasználta azt az Ukrajna elleni információs háborúban. 

          
Bukarestben mutatják be Lövétei Lázár László Feketemunka című 

verseskötetének román fordítását 
2023. január 26. – Krónika 

Bukarestben mutatják be Lövétei Lázár László Feketemunka című verseskötetének román 

fordítását február 2-án 19 órától – közölte a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ Bukarest. 

A 2021-ben megjelent kötet tavaly év végén napvilágot látott román fordítása kapcsán a 

szerzővel Ion Bogdan Lefter költő, irodalomtörténész, kritikus, és George Volceanov műfordító 

beszélget. A Feketemunka című kötetet tavalyelőtt a Pesti Kalligram adta ki, románra Kocsis 

Francisko fordította, és a Pro Print Kiadónál látott napvilágot. Lövétei Lázár László 

verseskötete elnyerte a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat Kemény Zsigmond Irodalmi 

Díját. A szabadverseket tartalmazó kötet az 1990-ben Erdélyből Magyarországra indult 

munkaerő-vándorlásnak állít emléket. 

 

Nem látják szívesen Nagy-Magyarországot a magyar labdarúgó-válogatott 

meccsein, erdélyi szurkolók is tiltakoznak 
2023. január 26. – Krónika 

Többek között a Transylvanian Fanatics nevű szurkolói csoport részéről is tiltakozást váltott ki 

a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) napokban napvilágra került döntése, amely 

értelmében a magyar válogatott mérkőzésein nem látják szívesen a Nagy-Magyarországot 

ábrázoló molinókat, zászlókat. Az ügyet a Magyar Jelen tárta fel, a lap szerint a magyar 

szövetség tavaly márciusig nem talált kivetnivalót a szimbólum használatában, ekkor azonban 

a biztonsági szolgálat megpróbálta megakadályozni, hogy az bejusson az Észak-Írország–

Magyarország találkozóra. A lap tudni véli, hogy a további válogatott meccseken, például a 
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https://politic.karpat.in.ua/?p=68673&lang=hu
https://kronikaonline.ro/kultura/bukarestben-mutatjak-be-lovetei-lazar-laszlo-feketemunka-cimu-verseskotetenek-roman-forditasat
https://kronikaonline.ro/kultura/bukarestben-mutatjak-be-lovetei-lazar-laszlo-feketemunka-cimu-verseskotetenek-roman-forditasat
https://kronikaonline.ro/sport/nem-latjak-szivesen-nagy-magyarorszagot-a-magyar-labdarugo-valogatott-meccsein-erdelyi-szurkolok-is-tiltakoznak
https://kronikaonline.ro/sport/nem-latjak-szivesen-nagy-magyarorszagot-a-magyar-labdarugo-valogatott-meccsein-erdelyi-szurkolok-is-tiltakoznak
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Németország elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzésen is nemkívánatos volt a jelkép 

használata. 

 

Csányi Sándor: súlyos következményekkel járhat a Nagy-Magyarország jelkép 

használata  
2023. január 26. – MTI, Krónika 

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke szerint könnyen súlyos 

következményekkel járhat, ha a szurkolók a válogatott mérkőzésein bármilyen formában 

megjelenítik Nagy-Magyarországot, de a háttérben továbbra is azon dolgozik, hogy a jelkép 

kerüljön le a tiltólistáról. A sportvezető a Nemzeti Sport honlapján csütörtökön kifejtette: nem 

gondolja, hogy az általa irányított szervezet a kérdésben megalkuvó lenne, illetve bárki 

megkérdőjelezhetné a bátorságát, amellyel illetékes helyeken kiáll a jelkép használatáért, de 

ebben az ügyben is, mint megannyi másban, „nem kicsinek vagy nagynak, de leginkább 

okosnak kell lenni”. „Ezt, azt hiszem, minden hazai véleményformálónak érdemes 

megfontolnia, mert nem hiszem, hogy jó hazafi, aki a zárt kapus büntetést kockáztatja. 

Márpedig a mi legfőbb célunk elkerülni, hogy a stadionok be legyenek zárva, éppen a szurkolók, 

a magyar válogatott és mindannyiunk közös érdekében” – nyilatkozta Csányi Sándor. 

 

Kreatív Kolozsvár – Fiataloknak szóló rendezvények, ingyenes képzések 2023-ban 

is 
2023. január 26. – maszol.ro 

Az elmúlt egy évben több mint 35 fiataloknak szóló rendezvény és ingyenes képzés 

valósulhatott meg a K Plusz tehetséggondozó-keretprogram támogatásával, amelyet a Kreatív 

Kolozsvár és a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület (MIK) szervezett. A csütörtök reggeli 

sajtótájékoztatón Farkas András, a Pont csoport alapítója és Farkas Paula, a MIK 

programkoordinátora mesélt az elmúlt időszakról és a jövőbeli tervekről. A jövő tervei 

hasonlóak az előző évi tervekhez, a rendezvények idén is egy új téma mentén folynak majd. 

Továbbra is támogatják a pedagógusok fejlődését, ebben a szezonban is Kreatív Kolozsvár 

reggeleket és esteket szerveznek majd, valamint az F2F – Fiatalok a fiatalokért nevű program 

is újra elindul. A félévet jövő héten, kedden kezdik meg egy előadással, ami a 80 hónap GDPR 

címet kapta, a témakört szakértők járják körbe, akik a felmerülő kérdésekre is válaszolnak 

majd.  

 

A község további fejlesztése a cél Sarmaságon 
2023. január 26. – maszol.ro 

Sarmaság önkormányzata számos fejlesztési programot indít idén a településen, ugyanakkor a 

már folyamatban lévőket is folytatják. A szükséges engedélyek megszerzése után, a 

közeljövőben az iskolának átadott 42 férőhelyes új bölcsődét is használatba vehetik a 

gyermekek – mondta Dombi Attila polgármester. A községközpontban az elmúlt időszakban 

nagy hangsúlyt fektettek az oktatási intézmények felújítására, modern eszközökkel való 
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https://kronikaonline.ro/sport/csanyi-sandor-sulyos-kovetkezmenyekkel-jarhat-a-nagy-magyarorszag-jelkep-hasznalata
https://kronikaonline.ro/sport/csanyi-sandor-sulyos-kovetkezmenyekkel-jarhat-a-nagy-magyarorszag-jelkep-hasznalata
https://maszol.ro/belfold/Kreativ-Kolozsvar-Fiataloknak-szolo-rendezvenyek-ingyenes-kepzesek-2023-ban-is
https://maszol.ro/belfold/Kreativ-Kolozsvar-Fiataloknak-szolo-rendezvenyek-ingyenes-kepzesek-2023-ban-is
https://maszol.ro/belfold/A-kozseg-tovabbi-fejlesztese-a-cel-Sarmasagon
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ellátására. A Sarmasági 1. Számú Szakképző Líceum korszerűsítése 95 százalékban 

megvalósult, befejeződtek a belső munkálatok és új berendezésekkel látták el a tanintézményt, 

melynek udvarát is leaszfaltozták, hogy megfelelő feltételeket biztosítsanak az ott tanuló közel 

száz diáknak. 

 

„Etnikai alapú diszkrimináció” miatt bírság a kézdivásárhelyi polgármesteri 

hivatalnak 
2023. január 26. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Elutasította szerdán a legfelsőbb bíróság a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal fellebbezését 

a 2000 lejes bírság ellen, amelyet azért szabott ki korábban az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD) az önkormányzatra, mert egy nyilvános eseményt kizárólag magyar nyelven 

hirdettek meg a közösségi médiában. A Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) 

elnöke, Dan Tănasă csütörtöki blogbejegyése szerint a székelyföldi település önkormányzatát 

az ADEC jelentette fel a diszkrimináciellenes tanácsnál. A civil szervezet szerint a 

kézdivásárhelyi városvezetés „etnikai alapú diszkriminációban részesítette" a magyar nyelvet 

nem ismerő román állampolgárokat azzal, hogy a Facebook-oldalán csak magyarul hirdette 

meg a hagyományos termékek vásárát. A CNCD 2000 lejes bírságot rótt ki Kézdivásárhely 

polgármesteri hivatalára etnikai alapú diszkrimináció miatt. Bokor Tibor polgármester az 

igazságszolgáltatáshoz fordult, de a fellebbezését a Bukaresti Táblabíróság és a legfelsőbb 

bíróság is elutasította. 

 

Megvalósult fejlesztések a bihardiószegi református templomtornyon 
2023. január 26. – Bihari Napló 

A Bihardiószegi Református Egyházközség a környék egyik legnagyobb templomával 

rendelkezik, melynek tornya az Érmellék legmagasabbika is egyben. Innen nemcsak az Ér 

völgyét, hanem még a történelmi Hortobágy szélét is be lehet látni tiszta időben. Mivel ilyen 

nagy épületről van szó, ezért a felújítási és korszerűsítési munkálatok már jó pár éve folynak 

támogatások (főleg a BGA és a helyi önkormányzat), illetve a hívek adományai révén. Az elmúlt 

esztendőkben sikerült a templomtest összes nyílászáróját kicserélni, a padok egy részében a 

fűtést megvalósítani, a portikuszokat felújítani, a harangot villamosítani, a templomi 

hangosítást korszerűsíteni, a templomudvart rendezetté tenni. Tavaly ősszel pedig a torony 

felújítását kezdte el a gyülekezet a BGA-támogatásnak köszönhetően. Így sikerült a templom 

összes zsalus ablakát és más fakeretes ablakát kicserélni, az eredeti kinézet megőrzésével, 

valamint a gyülekezet egy régi óhaját is megvalósítani, azaz a toronyórát újra működőképessé 

tenni. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/betnikai-alapu-diszkriminacior-miatt-birsag-a-a-kezdivasarhelyi-polgarmesteri-hivatalnak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/betnikai-alapu-diszkriminacior-miatt-birsag-a-a-kezdivasarhelyi-polgarmesteri-hivatalnak
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2023/01/megvalosult-fejlesztesek-a-bihardioszegi-reformatus-templomtornyon
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Juhász Kálmán: Két délvidéki történetíró centenráiuma. 1944/4.  
2023. január 26. – ma7.sk  

176 éve született Mikszáth Kálmán, a nagy palóc, a széppróza mestere. A szklabonyai 

emlékházban már hagyománnyá vált, hogy évente megemlékezést tartanak a Szent Péter 

esernyője szerzőjének születésnapján. Mikszáth Kálmán tíz évig élt a szklabonyai házban, 

amely húsz évvel ezelőtt még elhagyatott épület volt. 2003-tól a Szlovákiai Magyar Kultúra 

Múzeumához tartozik, azóta a turisták kedvelt célpontja. Az emlékházban 2021-ben nyílt új 

állandó kiállítás Szent Péter esernyője alatt címmel.  – Ezeket az emlékhelyeket, mint 

kulturális, épített örökséget nem csak fenntartani kell, hiszen akkor van igazán értelme a 

működésüknek, ha ide vonzzák a látogatókat. Ennek egyik aspektusa, hogy rendezett, szépen 

felújított épület várja az érdeklődőket. 

 

A nemzeti kisebbségek jogairól beszélget középiskolásokkal Bukovszky László 
2023. január 26. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Előadásokat és beszélgetéseket tart középiskolásoknak a nemzeti kisebbségek jogairól a 

kisebbségi kormánybiztosi hivatal. A pozsonyi Duna utcai magyar tannyelvű gimnáziumban 

tartották az első ilyen rendezvényt, a tervek szerint további középiskolákban is lesznek 

előadások. „Évek óta igyekszünk tájékoztatni a kisebbségi jogokról államigazgatási, 

közigazgatási és önkormányzati szinten is, de fontosnak tartjuk informálni azokat is, akik 

ezeket a jogokat gyakorolják" - mondta Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. „A cél az, 

hogy az érettségizők úgy lépjenek ki az életbe, hogy ismerik a jogaikat, és élnek is velük" - tette 

hozzá Bukovszky. A kormánybiztos elégedetten állapította meg, hogy az első beszélgetésnek 

pozitív visszhangja volt. „Nemcsak a tanároknak, hanem a diákoknak is tetszett" - mondta. 

Bukovszky elmondása szerint más középiskolákban is erre szeretnének építeni. „Már mintegy 

húsz iskola válaszolt a megkeresésünkre, elsősorban olyanok, ahol a nemzeti kisebbség nyelvén 

folyik az oktatás. Megszólítottuk a komáromi egyetemet is" - tette hozzá a kormánybiztos. 

 

A nagykövesdi „Teraszon” bárki jól érezheti magát 
2023. január 26. – bumm.sk  

A nagy- és kiskövesdi fiatalok Terasz – Kövesdi Fiatalok Közössége néven polgári társulást 

alapítottak. Céljuk, hogy színesebbé tegyék a környéken élők mindennapjait. A terasz az a hely, 

ahol életünk kellemes eseményei zajlanak – vagyis a terasz az a hely, ahol mindig jól érezzük 

magunkat. Két lelkes, tenni vágyó kövesdi fiatal – Gaboda László és Nagy Ákos – tavaly nyáron 

épp egy helyi teraszon egyezett meg arról, hogy érdemes lenne intézményi alapot adni a helyi 

ifjúság önszerveződésének. A fiatalok fő elképzelése épp egy ilyen kis „sziget” megalapítása 

volt, egy hely, ahol mindenki jól érezheti magát. Az elképzeléseket tettekre váltották – nem 

sokkal később, 11 alapító taggal polgári társulást alapítottak, és a megvalósítható programokat 

tervezgették. „Mivel általában a helyi kultúrház teraszán zajlanak a megbeszéléseink, és a 

kezdeményezéssel kapcsolatos ötlet is épp ott hangzott el, adta magát a megnevezés. Abban 

bízunk, hogy a jövőben a kövesdi »terasz« sokak számára nyújt majd lehetőséget a 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/a-legirobb-irora-emlekeztek
https://ma7.sk/aktualis/a-nemzeti-kisebbsegek-jogairol-beszelget-kozepiskolasokkal-bukovszky-laszlo
https://www.bumm.sk/regio/2023/01/26/a-nagykovesdi-teraszon-barki-jol-erezheti-magat


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2023. január 27. 

. 

 

kikapcsolódásra, hasznos időtöltésre; ez lehetne a bodrogközi fiatalok egyik stabil találkozási 

helye” – kezdte beszámolóját Nagy Ákos, a polgári társulás elnöke. 

 

Teltházas lesz a 11. Pozsonyi Magyar Vigadóbál 
2023. január 26. – bumm.sk  

Január 28-án rendezik meg a 11. Pozsonyi Magyar Vigadóbált, amelyre már elkelt minden jegy. 

Fellép a Dívák együttes: Détár Enikő, Fésűs Nelly, Ladinek Judit a Moulin Rouge és a Retro 

Show műsor dalaival. A 2023. január 28-án megrendezésre kerülő 11. Pozsonyi Magyar 

Vigadóbál helyszínén már biztosan nem marad üresen szék. Teltházas lesz az idei bál is. Fellép 

a DÍVÁK együttes: Détár Enikő, Fésűs Nelly, Ladinek Judit a Moulin Rouge és a Retro Show 

műsor dalaival. A báli zenét két nagy formátumú zenekar szolgáltatja: a Just Showband és 

Mezei Ernő cigányzenekara. A Vigadóbál egyedülálló koncepciójának köszönhetően a bál 

exkluzív helyszínen, magas színvonalon, de mindenki számára elérhető áron láthatja vendégül 

az érdeklődőket - derült ki a portálunkhoz eljuttatott közleményből.  A szervezők azt a célt 

követik ezzel, hogy anyagi helyzetétől függetlenül együtt bálozhasson a maroknyi pozsonyi 

magyarság, és az ország minden tájáról nagy számban érkező vendégek. 

 

Woyzeck: a legkisebb emberi közös többszörös 
2023. január 26. – felvidek.ma, bumm.sk  

A Komáromi Jókai Színház január 30-án mutatja be Georg Büchner Woyzeck című drámáját 

Béres Attila rendezésében. Az előadás a színház és a pozsonyi Színház- és Filmművészeti 

Egyetem közös produkciójaként jött létre. A címszerepet alakító Oszlik Péter, továbbá (a 

komáromi társulatból) Mokos Attila, Olasz István és Matusek Attila mellett az egyetem négy 

magyar hallgatója szerepel az előadásban: Marie – Katona Eszter, Andres – Hégli Bence, 

Magreth – Bencsík Stefánia, Bolond – Mezőszállási Márk. Georg Büchner, a 19. századi német 

irodalom későn felfedezett zsenije alig huszonnégy évet élt. Írói munkássága egyetlen kis 

kötetben elfér. Drámát mindössze hármat írt, ezek közül az utolsó a töredékesen fennmaradt 

Woyzeck. A darab több korabeli bűncselekmény peranyagait felhasználva egy féltékenységből 

elkövetett brutális gyilkosság történetét meséli el, de jóval több bűnügyi krónikánál. 

 

Kamocsai Gál László értékmegőrző munkája 
2023. január 26. – Új Szó  

A Vág menti településnek számos értékes szülöttje van, munkájuk nem máig merült feledésbe, 

mert mindig akad, aki átveszi a stafétát. Az ötvenes éveiben járó Kamocsai Gál László tíz éve 

áll a Csemadok Kamocsai Alapszervezetének élén, emellett vezeti a szervezet krónikáját. 

Számos átfogó, izgalmas helytörténeti, egyházi és néprajzi kiadvány szerzője. A Csemadok 

Közművelődési Díjat a Szlovákiai Magyar Közművelődési Szövetségtől a magyar kultúra napja 

alkalmából vette át. A Vág menti településnek számos értékes szülöttje van, munkájuk nem 

máig merült feledésbe, mert mindig akad, aki átveszi a stafétát. A községháza dísztermében 

találkozunk, ahol az érkezésünkre Kamocsai Gál László már kikészítette az asztalra az eddig 
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megjelent kiadványait, a krónikákat és a fényképalbumokat, így valóságos időutazásban van 

részünk a történeteinek köszönhetően. 

      
MNT: Tavaly 101-en honosították külföldi oklevelüket 
2023. január 26. – Vajma.info 

A Magyar Nemzeti Tanács 2016-2020-as oktatásfejlesztési stratégiája alapján támogatást nyújt 

a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-je után szerzett főiskolai és egyetemi 

oklevelek, továbbá posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosítására vagy 

elismerésére. A tavalyi pályázatra összesen 101-es jelentkeztek, ami azt jelzi, hogy egyre 

nagyobb az érdeklődés a lehetőség iránt. A jogosultak a Tanáccsal szerződést kötnek. 

Szabadkán csütörtök délelőtt írták alá a dokumentumokat. Az esemény kapcsán Fremond 

Árpád, az MNT elnöke elmondta, hogy nagyon fontos, hogy minél többen éljenek a 

lehetőséggel, hisz akik külföldön szerzett diplomájukat honosítják, azok munkavállalás, itthon 

maradás céljából teszik azt. - Korábban a Szekeres László Alapítvány bonyolította le mindezt, 

2015-től, amióta az ENIC/NARIC központ is működik Belgrádban, azóta az MNT támogatja 

magát a diplomahonosítást. 

 

Beruházások a csantavéri iskolában 
2023. január 26. – Vajma.info 

A tartományi oktatási titkárság támogatásának köszönhetően befejeződött a csantavéri 

Hunyadi János Általános Iskola tornaterme felújításának első fázisa. A beruházás összértéke 4 

és fél millió dinár volt, amiből a nyílászárókat cserélték le. Az új megoldás nemcsak 

energiatakarékos, biztonságos és jobb megvilágítást nyújt a teremnek, de azt is lehetővé teszi, 

hogy az ablakok nyithatóak legyenek és ezáltal a szellőztetés is biztosítva legyen, számolt be 

róla közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a szabadkai képviselő-testület elnöke, aki csütörtökön 

Szakállas Zsolttal, a Tartományi Kormány alelnökével, tartományi oktatási, jogalkotási, 

közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkárral, Kern Imre szabadkai 

alpolgármesterrel és munkatársaikkal ellátogatott a tanintézménybe. Az iskola sikeresen 

pályázott tavaly a hidráns-hálózat tervdokumentációjára is, a központi épületre, valamint a 

zentaörsi (dusanovói) és meggyesi (visnyeváci) kihelyezett tagozatra vonatkozóan is, az alsósok 

épületében pedig megvalósult a kamerarendszer kiépítése. 

 

Felvételi előkészítők a Bolyaiban 
2023. január 27. – magyarszo.rs 

Szombaton, január 28-án kezdődnek a felvételi előkészítő órák a zentai Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban. Az iskolába való beiratkozáshoz 

elengedhetetlenek ezek az órák, amelyekre főleg a nyolcadikos tanulókat várják. Szombaton 10 

órakor a matematika és informatika tagozat első órái kezdődnek, majd február 4-én a 

képzőművészeti szak iránt érdeklődőknek kezdődnek az előadások 9 órakor. Csikós Pajor 
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Gizella, az intézmény igazgatója elmondta, hogy az iskola minden szakán felvételi vizsgát kell 

tenni a tanulóknak ahhoz, hogy be tudjanak iratkozni. – A felvételi vizsgák informatika és 

matematika szakon matematika tantárgyból vannak, a képzőművészeti szakon pedig rajzból, 

festészetből és szobrászatból. A decemberi téli tábor, valamint a januári nyílt nap után nagyon 

sokan jelentkeztek mindhárom felkészítőre. Főleg a nyolcadikos diákok jelentkeztek, de van 

négy hetedik osztályos tanulónk is a jelentkezők között. 

 

Készül az MNT művelődési stratégiája 
2023. január 27. – PannonRTV.com 

Hamarosan közvitára kerülhet. Megalakult a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottsága. 

Elnökének Lovas Ildikót választották. Már folyamatban van a művelődési stratégia 

kidolgozása, amely hamarosan közvitára kerülhet - mondta el a Közügyekben az új összetételű 

bizottság elnöke. 

         
A tűzzel játszik a munkácsi vezetés 
2023. január 27. – Koren-Karczub Tímea – Magyar Nemzet 

Egy kárpátaljai lakos szerit hasznot húz a magyarellenességből a Baloga klán. Ez nem egy 

ukrajnai vagy kárpátaljai szintű magyarellenes tendencia, kizárólag a munkácsi kistérségen 

belüli, magyarellenességbe burkolt politikai bosszú – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek egy 

neve elhallgatását kérő munkácsi lakos a legutóbbi magyarellenes akcióról. Brenzovics László, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke pedig arról beszélt lapunknak, sajnálatos, 

hogy nemzetiségi ellentéteket szítanak egy háborús helyzetben. (…) – A kárpátaljai magyar 

közösség maximális támogatást, mindennemű segítséget és megértést megkap az ukrán 

államtól, valamint a megyei végrehajtó hatalom részéről – jelentette ki Viktor Mikita 

kárpátaljai kormányzó tegnap, miután sajtónyilvános találkozóra hívta a kárpátaljai 

magyarságszervezetek képviselőit. A munkácsi kistérségben történteket szándékos 

provokációnak nevezte, elismerve, hogy az alkalmas a megye destabilizálására.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023. január 27-i számában olvasható). 

 

A kárpátaljai magyar nemzeti közösség maximális támogatást, átfogó segítséget 

és megértést kap az államtól és a végrehajtó hatóságoktól 
2023. január 26. – karpat.in.ua 

„A kárpátaljai magyar nemzeti közösség maximális támogatást, mindenre kiterjedő segítséget 

és megértést kap az államtól és a helyi végrehajtó hatóságoktól” – hangzott el a mai 

tanácsülésen a Kárpátalján élő magyarság képviselőinek nyilatkozata. A terrorista Oroszország 

az elmúlt hetekben aktívan használta fel propagandájában a „kárpátaljai magyar közösség 

elnyomásáról” szóló narratívát, és hangsúlyozza az ukrán állam részvételét ebben. „Nem 

engedhetjük meg, hogy ez megtörténjen, nem engedjük, hogy az ukrajnai magyarokat 
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manipuláció és ellenséges propaganda tárgyaként használják fel” – olvashatjuk Viktor Mikita, 

a megyei katonai adminisztráció hivatalos közösségi oldalain.  

 

Mától Kótyuk István nevét viseli a Rákóczi főiskola filológia campusa 
2023. január 26. – karpat.in.ua 

Ünnepélyes keretek között tartották meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

filológia campusának névadó rendezvényét, amely mától Kótyuk Istvánnak a nevét viseli, aki 

sokat tett a magyar nyelv oktatásáért mind a főiskolán, mind pedig az Ungvári Állami 

Egyetemen. Munkásságának köszönhetően születtek meg azok a magyar nyelvtan könyvek is, 

amelyekből Kárpátalján több általános és középiskolás generáció tanulhatott. Pista bácsitól 

nagyon sokat tanulhattunk és nem csak diákjaiként, de kollégájaként is, mondta Csernicskó 

István a főiskola rektora. A névadó rendezvényen részt vett Kótyuk István özvegye, Kótyuk Vera 

is, aki örömét fejezte ki, hogy férje hagyatékát mostantól a főiskola gondozza majd. Az 

ünnepséget követően az újonnan elnevezett campus épületében emlékkonferenciát tartottak, 

amelynek központi témája Kótyuk István munkássága volt. 

 

ORFK: tízezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2023. január 27. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5039-en léptek be Magyarországra csütörtökön, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 4957-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 185 embernek állított ki harminc napra 

érvényes, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a 

végleges okmányok beszerzéséért - írták.  

 
Méltóképpen megünnepeltük a magyar kultúra napját 
2023. január 26. – Kepesujsag.com 

BELLYE – A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) központi, magyar 

kultúra-napi rendezvényére szombaton került sor, amelyen alkalmi műsorral emlékeztünk a 

Himnusz születésére. „Cseke, 1823. január 22.” Ez olvasható a reformkor egyik legnagyobb 

költője, Kölcsey Ferenc „Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból” című versének a 

kéziratán. A Himnusz 1903-ban vált törvény által is a magyarok „nemzeti imádságává”. A vers 

születésének tiszteletére, Farsang Árpád zongoraművész ötlete nyomán 1989 óta a kézirat 

letisztázásának dátumára – a Himnusz születésnapjára – emlékezve január 22-én ünnepeljük 

a magyar kultúra napját. Hivatalos állami ünnepségen 1848. augusztus 20-án csendült fel 

először. 
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Vince-napi körkép magyar egyesületeink háza tájáról 
2023. január 26. – Kepesujsag.com 

Vince napja régen a szőlő- és bortermelők napja, tulajdonképpen ünnepe volt. A január 22-i 

hagyományokat ma már egyesületeink körében is ápolják: kolbászt sütnek, bort kóstolnak, 

felelevenítik a termésjósló népszokásokat. A HMDK sepsei alapszervezetének székházához 

borospince, valamint kisebb darab szőlő is tartozik, amit közösen művelnek és minden a 

szőlőműveléshez köthető hagyományt is éltetnek, hogy a fiatalabbakkal is megismertessék 

azokat. A drávaszögi Hegyalján valamikor a legtöbb háznál borral teli pince is volt, de az 

Erdődi-háton is élnek magyar szőlőtermelők, és valamikor a Malákán aluliak előtt sem volt 

ismeretlen a szőlőművelés és a borkészítés. 

 

A HMDK egyik alapítójára, Szloboda Jánosra emlékeztek síremlékénél 
2023. január 26. – Kepesujsag.com 

Pélmonostor – Családtagok, rokonok, pélmonostoriak és a HMDK ügyvezető elnökségének 

tagjai gyűltek össze szombaton a helyi katolikus temetőben, ahol megkoszorúzták Szloboda 

János néhai pedagógus és a HMDK egyik alapítójának a sírját. Kereken 25 éve annak, hogy 

Szloboda János, a magyar fiatalok érvényesülését szívvel-lélekkel támogató pedagógus, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) alapító tagja január 21-én 

elhunyt egy pécsi kórházban. Síremlékénél a múlt szombaton összegyűltek a családtagjai, 

szerettei, emlékező pélmonostoriak és az általa is alapított szervezet, a HMDK ügyvezető 

elnöksége, hogy koszorúkkal és mécsesekkel róják le tiszteletüket emléke és a magyar 

közösségért végzett áldozatos munkája előtt. 

 

Munkamegbeszélés a pélmonostori városi hivatalban 
2023. január 26. – Kepesujsag.com 

Dr. Császár Zoltán eszéki magyar konzul és Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke a múlt 

héten munkamegbeszélésen vett részt a pélmonostori városi hivatalban, ahol Tomislav Rob 

polgármesterrel és Goran Hes alpolgármesterrel tárgyaltak a folyamatban lévő ügyekről és a 

további együttműködésekről. Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke elmondta, nagyon 

jól együtt tudnak működni a városi vezetéssel, amely számos olyan sikeres projektet valósított 

meg az elmúlt időszakban, amelyekkel a városban és a hozzá tartozó településeken élők 

életkörülményein javítottak. – Több közös projektet is megvalósítottunk, egyebek mellett 

játszóteret építettünk, amely a HMDK, a magyar kormány, a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma és Pélmonostor város jó együttműködésének köszönhetően valósult 

meg. 
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Az eszéki magyar iskolaközpontban is filmvetítéssel emlékeztek Madách Imre 

születésének 200. évfordulójára 
2023. január 26. – Kepesujsag.com 

A budapesti Magyarság Háza szervezésében január 20-án, Madách Imre születésének 200. 

évfordulóján a Kárpát-medencében és a diaszpórában több helyszínen is levetítették Az ember 

tragédiája című Madách-drámából Jankovics Marcell által készített animációs filmet. Nálunk 

az Eszéken működő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ adott otthont a 

produkciónak. Madách Imre 1823. január 20-án született, éppen kétszáz évvel ezelőtt. 

Legnagyobb műve, Az ember tragédiája című drámai költemény pedig 1862. január 12-én jelent 

meg. Az ember tragédiája azóta mit sem veszített jelentőségéből és aktualitásából.  Egy 

„emberiségkölteményről” beszélhetünk, amely messze túlmutat a korabeli magyar állapotok 

ábrázolásán. Madách az örök emberi küzdelmet, az igazság keresésének évezredeken átívelő 

mítoszát vizsgálja. Egyszerre mélyen magyar és egyetemes érvényű alkotás. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 26. – Kossuth Rádió 

 

Magyarország kiemelten figyel a háborús körülmények között élő kárpátaljai magyar 

közösségre - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára Sátoraljaújhelyen, ahol a Rákóczi Szövetség szervezésében több száz Felső-Tisza 

vidéki és ugocsai iskolás táborozik egy héten keresztül. Január 16-tól öt héten keresztül heti 

váltásban összesen 1280 diák és pedagógus számára biztosított a pihenés.  

 

 

Kovács Elvirát, a Vajdasági Magyar Szövetség szakpolitikusát, a szerbiai parlament 

képviselőjét választották az Európa Tanács kisebbségi jogi albizottságának elnökévé 

Strasbourgban. Hogyan látja, milyen konkrét kisebbségi kérdésekre kellene majd 

összpontosítani a következő ciklusban?  

 

 

Felértékelődik az ásványvizek, a tiszta levegő egészségmegőrző, illetve gyógyító hatása a 

turizmusban. Hargita megye önkormányzata az udvarhelyszéki Deságban, a Madarasi Hargita 

hegység tövében hirdette meg az idei tematikus évet, melynek az egészségturizmus áll a 

fókuszában. A sajtótájékoztatón a megyei vezetők egy felhívást is intéztek a helyi 

https://kepesujsag.com/az-eszeki-magyar-iskolakozpontban-is-filmvetitessel-emlekeztek-madach-imre-szuletesenek-200-evfordulojara/
https://kepesujsag.com/az-eszeki-magyar-iskolakozpontban-is-filmvetitessel-emlekeztek-madach-imre-szuletesenek-200-evfordulojara/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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vendéglátósokhoz: összegyűjtik az egészség-, és gyógyturizmussal kapcsolatos programokat, 

hogy ezeket már a budapesti és bukaresti turisztikai vásáron népszerűsíthessék.  

 

 

A Szlovák Nemzeti Múzeum főépületében kapott helyet az „... írtam egy költeményt..." című 

Madách Imre emlékkiállítás. Az ember tragédiájának szerzője 200 évvel ezelőtt született 

Alsósztregován, amely ma Szlovákia része. A település most fogadta díszpolgárai sorába neves 

szülöttjét, és a bicentenárium alkalomából hirdette meg a kiállítás egyik kezdeményezője, a 

Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma Felvidék-szerte a Madách-emlékévet.  

 

 

Sikeres évet zárt a Bánsági Kárpát Egyesület. Volt természetjárás, honismereti túra, egy-egy 

vidék épített örökségének megismerése egyaránt. A szervezet nemrég közzétett 2023-as 

túraterve arról tanúskodik, hogy a hagyományos programokon túl idén néhány újdonságot is 

terveznek, hogy minél több helyre eljuttassák az egyesület ősszel felavatott új zászlaját. Először 

erről kérdeztük Balázs István Lászlót, a Bánsági Kárpát Egyesület elnökét. 

  

 

Népviseletes batyus bál lesz a hétvégén, szombaton Erdélyben, a mezőségi Magyarszováton. A 

jó hír mellé van egy rossz is: ülőhelyek már nincsenek, de ha valaki csak egy jót táncolni menne 

el a bálba, a szervezők nem fogják hazaküldeni. 


