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Gulyás Gergely: a keresztyén hit mélysége a megmaradás kulcsa 
2023. január 28. – MTI, Hirado.hu, HírTV, ORIGO, Mandiner, Demokrata 

A Kárpátaljai Református Egyház egyházkerületi ünnepi közgyűlésén Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy "hosszú történelmünk 

megmutatta, hogy a keresztyén hit mélysége ezekben az időkben a megmaradás kulcsa". A 

Kárpátaljai Református Egyház (KRE) egyházkerületi ünnepi közgyűlésén letette az esküt Zán 

Fábián Sándor újraválasztott püspök, valamint az egyházi tisztségekre a 2022 decemberében 

megválasztott tisztségviselők. A beregszászi református templomban megtartott közgyűlés 

résztvevőit köszöntő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, hogy az 

Országgyűlés épülete előtt 1956-ban leadott sortűz áldozataira emlékező bibliai felirat - 

"Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk" - a szovjet csapatok 

kivonulásával és a kommunizmus bukásával nyerte el értelmét. A magyar sors több mint egy 

évszázada nem azonos Magyarország sorsával. A 2011-ben elfogadott alaptörvény világossá 

tette, hogy minden magyar felelős minden magyarért, ezért a mindenkori magyar államnak "az 

egységes magyar nemzet elvét szem előtt tartva kell cselekednie" - húzta alá a miniszter. Gulyás 

Gergely emlékeztetett arra, hogy már Zán Fábián Sándor 2015-ös püspöki eskütételén is 

kiemelte, hogy Magyarország felelősséget visel a határainkon kívül élő magyar közösségekért. 

Napjainkban a baj még nagyobb, a helyzet súlyosabb, "a püspöki szolgálat még nehezebb 

keresztet jelent". 

 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Szlovákia Magyarország egyik legszorosabb 

szövetségese  
2023. január 27. – MTI, hirado.hu,  ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó  

Szlovákia Magyarország egyik legszorosabb szövetségese, és a két ország elkötelezett a szoros 

és rendszeres párbeszéd fenntartásában - mondta a honvédelmi miniszter, miután 

megbeszélést folytatott Szlovákia védelmi miniszterével pénteken Budapesten.  Szlovákia és 

Magyarország szomszédos, történelmünk, kultúránk és a jelenlegi helyzet számtalan szálon köt 

össze minket és mindketten elkötelezett NATO-szövetségesek vagyunk - mondta Szalay-

Bobrovniczky Kristóf. Hozzátette: a kétoldali kapcsolataik szorosak és rendszeresek. A 

miniszter elmondta: tájékoztatta Jaroslav Nad szlovák védelmi minisztert a honvédségben 

zajló „fiatalítási folyamatról".  Ennek keretében a Magyarországra folyamatosan érkező NATO-

kompatibilis eszközök rendszerbe állítása mellett a tisztikarban is utat nyitottunk a fiatal 

generációnak, amelynek tagjai nemzetközi és NATO-missziókban tapasztalatokat szerezhettek, 

ezáltal megerősítik a magyar haderőt, és a NATO-szövetségben is fiatalabb, dinamikusabb 

fellépéssel tudunk szövetségeseinkkel együttműködni - fogalmazott a miniszter. Szalay-
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Bobrovniczky Kristóf elmondta, áttekintették az ukrajnai háború ügyét is. Megismételte: 

Magyarország álláspontja a háború kitörése óta ismert és változatlan. A béke pártján állunk és 

azt szeretnénk, ha minél hamarabb béketárgyalások következhetnének be - mondta. Kiemelte: 

Magyarország elítéli Oroszország agresszióját a független Ukrajnával szemben, és kiáll Ukrajna 

területi integritása és függetlensége mellett.  

 

Spanyolországi magyar szervezetekkel találkozott Potápi Árpád János 
2023. január 29. – MTI, Hirado.hu, Magyar Hírlap, PestiSrácok 

A Spanyolországban és Madridban tevékenykedő magyar egyesületek képviselőivel találkozott 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a hétvégén. Az 

államtitkár az ibériai ország fővárosában tett látogatását összegezve az MTI-nek vasárnap 

telefonon elmondta: az egyesületek képviselői beszámoltak tevékenységükről, jelenlegi 

helyzetükről.  Potápi Árpád János a találkozón tájékoztatást adott a magyar kormány aktuális 

nemzetpolitikai programjairól, kiemelten a diaszpóra támogatását célzó kezdeményezésekről.  

Felvetődött, hogy Madridban magyar ház létesüljön, ahol a magyar szervezetek rendezvényeit, 

a hétvégi iskolák programjait szervezhetnék meg. Ez akár egy magyar kávézó, étterem 

nyitásával is összekapcsolható lenne, így megjelenne a spanyol fővárosban a magyar brand és 

a két intézmény egymást támogatva működhetne - mondta Potápi Árpád János. Az államtitkár 

látogatása során megtekintett egy hétvégi magyar óvodai foglalkozást és ellátogatott a Madách 

Egyesület hétvégi iskolájába is. Ott az alsós és felsős csoport mellett spanyol édesapáknak is 

szerveznek magyar nyelvi kurzust. 

 

Bekérette Ukrajna a magyar nagykövetet, a szóvivő fenyegetőzött 
2023. január 28. – ORIGO, Mandiner, Demokrata, MagyarNemzet, Népszava 

Oleg Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője jelentette be, hogy bekéretik Íjgyártó 

Istvánt, Magyarország ukrajnai nagykövetét. A szóvivő szerint azért döntöttek így, mert 

panasszal kívántak élni „a magyar miniszterelnök Ukrajnával kapcsolatos elfogadhatatlan 

megjegyzései miatt" – derült ki az AlJazeera cikkéből.  A Mandiner által szemlézett írás szerint 

az ukrán kormányzatnak az nem tetszett, hogy Orbán Viktor egy sajtóbeszélgetésen Ukrajnát 

a „senki földjének" nevezte és Afganisztánhoz hasonlította. Az ilyen kijelentések teljességgel 

elfogadhatatlanok. Budapest folytatja azt az utat, amelynek célja a magyar-ukrán kapcsolatok 

tönkretétele – fogalmazott Nikolenko, aki egy kicsit fenyegetőzött is. A magyar nagykövetet 

behívjuk az ukrán külügyminisztériumba egy megbeszélésre. Fenntartjuk a jogot, hogy más 

intézkedéseket is hozzunk – vetítette előre az ukrán külügyi szóvivő. 

 

Reagált a magyar kormány az ukrán külügyminisztérium lépésére 
2023. január 28. – Index.hu, Mandiner, 24.hu, HVG.hu, Demokrata 

Az ukrán külügyminisztérium elfogadhatatlannak tartja Orbán Viktor azon kijelentését, 

amelyben Ukrajnát Afganisztánhoz hasonlította, és senki földjének nevezte. Válaszul be is 

kérették Magyarország kijevi nagykövetét, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

is kommentált. „A háború következménye, hogy emberek ezrei halnak meg, és egész 
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országrészek válnak pusztasággá” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, 

reagálva Kijev lépésére, amely bekérette Magyarország kijevi nagykövetét Orbán Viktor 

miniszterelnök kijelentése miatt. Magyarország ezért akar békét és fegyverszállítások helyett 

azonnali tűzszünetet. Ez Magyarország világos álláspontja a háború kezdete óta. Magyarország 

sem szavakban, sem tettekben nem kíván belekeveredni a háborúba – nyilatkozta a 

Mandinernek Szijjártó Péter az üggyel kapcsolatban. 

            
Úzvölgyi temetőfoglalás: pénzbírságra és kártérítésre kötelezi az egyik román 

résztvevőt a bíróság 
2023. január 27. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Elmarasztaló ítéletet hozott pénteken az alapfokon eljáró Moinești-i Bíróság az úzvölgyi 

temetőfoglalás egyik, rongálás vádjával indított perében – áll a romániai bíróságok portálján 

közzétett ítéletben. A Bákó megyei város bírósága alapfokú ítéletében pénzbírságra és 

kártérítésre kötelezi a 2019 júniusában végrehajtott úzvölgyi temetőfoglalás egyik román 

résztvevőjét, aki megrongálta az MTVA csíkszeredai operatőrének a kameráját. A pénteki ítélet 

szerint Diaconu Valentin vádlottnak 12 600 lej kártérítést kell fizetnie. 2000 lej pénzbüntetést 

is kiszabtak rá, amely, ha nem fizeti ki, letöltendő szabadságvesztéssé alakul, és a 

perköltségeket is állnia kell. Az alapfokú ítélet tíz napon belül megfellebbezhető.  

 

Az európai figyelem fókuszában az erdélyi kultúra 
2023. január 30. – Fábián Tibor – Magyar Nemzet 

Nekünk, magyaroknak különleges történelmi eseménynek számít, hogy a Trianon előtti 

Magyarország két városa is, Veszprém és Temesvár az Európa kulturális fővárosa címet viseli 

ebben az  esztendőben, a görög Elefszína társaságában. A három város ezzel bekerül annak a 

több mint hatvan európai településnek a sorába, amelyek korábban már megkapták ezt az 

elismerést. Az európai kulturális érdeklődés fókuszába tehát idén Közép-Európa kerül. 

Veszprém révén egy magyarországi város, Temesvár által pedig egy olyan jellegzetesen 

soknemzetiségű, gazdag történelmi múlttal rendelkező település, amely kiemelt helyszíne 

nemzeti kultúránknak. A szívünk ma is megdobban, ha a Bánság fővárosára gondolunk, annak 

csodálatos épített örökségére, mely a Monarchia boldog békeidejét idézi. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023. január 30-i számában olvasható). 

 

Rejtélyes iniciálék Báthory Gábor szemében: digitalizálták a Batthyáneum erdélyi 

fejedelmeket ábrázoló festményeit  
2023. január 27. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Befejeződött a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár erdélyi fejedelmeket ábrázoló 

festményeinek a digitalizációja, új felfedezést is tettek a szakemberek – közölte pénteken 

Facebook-oldalán az intézmény. A római katolikus egyház által visszakövetelt gyulafehérvári 
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Batthyáneum könyvtár vezetősége pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy „rendkívüli 

eredménnyel” befejeződött a képtár 11 fejedelemportréjának a digitalizációja. Ezek az Erdélyi 

Fejedelemség legfontosabb időszakának uralkodóit ábrázolják, a képek többségén az uralkodó 

neve is szerepel. A bejegyzés szerint a képeket egy modern és érzékeny eljárással digitalizálta 

Călin Șuteu, aki e téren a legismertebb romániai szakembernek számít. Az eljárás során új 

felfedezést is tettek: nagyítással Báthory Gábor (1608-1613) fejedelem bal szemében egy „A”, 

jobb szemében egy „I” betűt találtak – feltételezéseik szerint az ismeretlen festő iniciáléit. A 

bejegyzés arra is kitér, hogy a digitalizáció által lehetővé tett nagyfokú nagyítás az eddig nem 

látott részlet mellett a festmények eredeti színeit is felfedte. 

 

Cseke Attila: utakat korszerűsítünk, víz- és szennyvízhálózatokat építünk 
2023. január 27. – maszol.ro 

Újabb 32 beruházást finanszíroz a fejlesztési minisztérium, 441 millió lejt biztosít utak 

korszerűsítésére, víz- és szennyvízhálózatok kiépítésére. Közöttük négy erdélyi, magyarlakta 

település is finanszírozásban részesül – jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési 

miniszter. A támogatásból Kovászna megyében, Sepsibodokon hidakat korszerűsítenek, Kolozs 

megyében, Harasztoson, illetve Máramaros megyében, Misztótfaluban utakat korszerűsítenek, 

Szilágy megyében, Cigányiban pedig a szennyvízhálózatot bővítik. A szaktárcavezető elmondta: 

eddig összesen 3,8 milliárd lejre írt alá finanszírozási szerződéseket a szaktárca. 

 

Rajtuk a világ szeme: „csúcselőadásaikat” vitték Temesvárra a MASZÍN 

tagszínházai 
2023. január 28. – Krónika 

A jelenlegi gazdasági nehézségek ellenére sikeresnek bizonyult a negyedik alkalommal 

szervezett MAFESZT színházi seregszemle, amelynek a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar 

Színház volt a házigazdája január 19. és 26. között – állapította meg a Krónika megkeresésére 

Balázs Attila, a teátrum igazgatója. A színidirektor a román kultúra napja alkalmából a 

bukaresti államelnöki hivataltól – első kisebbségi színházként – kapott kitüntetést értékelve 

megtiszteltetésnek nevezte, hogy értékelik a munkájukaat és azt az utat, amin elindultak. A 

2017-ben létrejött érdekvédelmi szervezet, a Magyar Színházi Szövetség (MASZÍN) öt 

tagszínháza vett részt az idén január 19. és 26. között megrendezett egyhetes szakmai 

seregszemlén, a MAFESZT-en: a házigazdákon kívül a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 

Színház, a Csíki Játékszín, a nagyváradi Szigligeti Színház, a szatmárnémeti Harag György 

Társulat. Temesvár idén Európa Kulturális Fővárosa, ennek a programnak az egyik 

előeseménye volt a MAFESZT. Balázs Attila, a Béga-parti megyeszékhely magyar teátrumának 

igazgatója a Krónikának elmondta, nagy népszerűségnek örvendett a seregszemle, végig telt 

házasak voltak az előadások. 
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Az egységre vigyázni kell Szilágynagyfaluban 
2023. január 28. – maszol.ro 

Legnagyobb eredményünk, hogy két éve végre sikerült a helyi, a szilágynagyfalui magyarságot 

összefogni, és a község érdekét közösen képviselni – hangzott el a szilágynagyfalui 

tisztújításon, a HKT ülésen. A 2020-as választásokat megelőzően a független színekben induló 

román polgármester is támogatta a kezdeményezést, tudván, ahhoz hogy a közösség fejlődjön, 

eredmények szülessenek, meg kell szüntetni a széthúzást, félre kell tenni az egyéni sérelmeket. 

„Amit megvalósítottunk, azt nem az elnök valósította meg vagy a tanácsosok, hanem a HKT 

csapatunk” – mondta Fórizs László alpolgármester. 2008-ban, amikor átvette az RMDSZ 

elnökséget, nem kevés akadályba ütköztek, de az évek folyamán elérték, hogy ne kelljen két 

magyar ember közül választani. Mindvégig egységesen dolgoztak, ezáltal a választást követően 

többséget alkotnak a helyi tanácsban. A gyűlésen elhangzott, ez az összefogás továbbra is meg 

kell hogy maradjon, hogy a kitűzött célokat megvalósíthassák. 

 

Soha nem tervezi a hazatelepedést a kivándorolt romániai magyarok közel fele 
2023. január 29. – Krónika 

Nem szándékozik visszaköltözni Romániába a kivándorolt magyarok mintegy 41 százaléka, és 

csupán 3-4 százalékuk települne haza egy éven belül. Az Erdélystat.ro statisztikai portál nem 

reprezentatív, ám annál tanulságosabb kutatása szerint a többség a magasabb életszínvonal, a 

jobb megélhetés reményében, a romániai gazdasági helyzet kilátástalansága miatt hagyta el az 

országot. Elemzésében a statisztikai portál olyan erdélyi magyarok demográfiai, társadalmi és 

migrációs jellemzőit vizsgálta, akik huzamos ideje, legalább egy éve külföldön tartózkodtak és 

kitöltötték az online kérdőívüket. A kutatás 2021 decembere és 2022 januárja között zajlott 

összesen 2152 válaszadó részvételével. Az elvándoroltak többsége bevallása szerint 

rendszeresen ápolja a kapcsolatot az otthoniakkal, 44 százalékuk naponta követi az erdélyi, 

romániai híreket. Ennek ellenére 41 százalékuk soha nem szándékozik visszaköltözni 

Romániába, és csupán 3-4 százalék tervezi, hogy egy éven belül hazatér – összegeznek a 

kutatók. 

 

Magyarellenes skandálás miatt felfüggesztették a Sepsi OSK–FCU Craiova 

futballmérkőzést 
2023. január 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A craiovai szurkolók magyarellenes, xenofób skandálásait Florin Chivulete játékvezetö nem 

nézte jó szemmel: a 24. percben megállította a Sepsi OSK elleni mérkőzést és arra kérte a 

bemondót, hogy figyelmeztesse a szabályszegő szurkolótábort arra, hagyják abba a 

magyargyűlölő rigmusok kiabálását. Mivel ez nem történt meg a 10 perces kényszerszünet után 

sem, a játék 25. percében lefújta a meccset. A GSP román sportoldal szerint mindkét csapat 

szurkolótáborától felhangzottak xenofób üzenetek, ezt a híradást erősítette fel átvett hírében 

az Adevărul is. A háromszéki Covasna Media román hírportál, illetve helyszíni információk 

szerint azonban a craiovai szurkolók kezdték el a magyarok gyalázását és végig az ő hangjuktól 

volt hangos a lelátó. Érdemes emlékezni arra is, hogy az előző szezonban ugyancsak a Sepsi 
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OKS ellen, de akkor Craiován a bíró szintén megszkította a mérkőzést a magyarellenes 

rigmusok miatt, azt a találkozót azonban egy rövid kényszerszünet után végigjátszották. 

 

Kifizeti, de igazságtalannak tartja a büntetést Kézdivásárhely polgármestere 
2023. január 29. – maszol.ro 

Végleges bírósági döntés emelte jogetőre azt a határozatot, amely a kézdivásárhelyi városházát 

2000 lejes büntetés kifizetésére kötelezi. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács korábban 

azért büntette meg az elöljáróságot, mert úgy ítélte, hogy a polgármesteri hivatal diszkriminálta 

a román közösséget, amikor egy rendezvényt csak magyarul hirdetett meg, holott feketén-

fehéren látszik, ott szerepel a román értesítés a magyar nyelvű mellett. Bokor Tibor 

polgármester a Maszol kérdésére közölte: kifizeti ugyan a büntetést, de valójában őket 

diszkriminálta a bírósági döntés. 

 
A Csemadok-munka és a magyarságtudat meghatározó pontjai lettek Galcsík 

Károly életének 
2023. január 27. – ma7.sk  

Több mint négy évtizeden keresztül állt a nógrádi közösségek szolgálatában. Számos 

rendezvény, fesztivál, író-olvasó találkozó, gyerektábor szervezése fűződik a nevéhez. Galcsík 

Károly, Csemadok Nógrádi Területi Választmányának titkára volt sok évig, több településen 

neki köszönhetően alakult meg a Csemadok-alapszervezet. A magyar kultúra napján a 

Csemadok országos elnöksége Gyurcsó István díjjal ismerte el a munkáját. Galcsík Károly, mint 

az 1970-es években oly sokan, 15 évesen lett a Csemadok tagja, így már kisgyermekként 

kapcsolatba került a közösségi munkával. Szavalóként versenyekre járt, különböző 

műsorokban képviselte az iskoláját. A faluban aktív ifjúsági szervezeti tag volt, majd egy időben 

a Csemadok Pilisi Alapszervezetének elnöke is. Mint mondja, szívesen emlékszik vissza az 

ifjúkori évekre. 

 

Szükséges megváltoztatni a választási rendszert Szlovákiában? - Öllös Lászlót 

kérdeztük 
2023. január 27. – ma7.sk  

Az OĽaNO ugyan megszavazta a választási ciklus lerövidítéséről szóló alkotmánymódosító 

törvényjavaslatot, de csak azzal a feltétellel, ha a választási rendszert csak alkotmányos 

többséggel, 90 képviselővel lehet megváltoztatni. Az OĽaNO ugyanis azzal riogat, ha a Smer, a 

Hlas és a Republika esetlegesen hatalomra kerül, akkor a jelenleg is érvényes választási 

rendszert megváltoztatnák. Vajon reális esély van a választási rendszer megváltoztatására a 

közeljövőben? Mely pártok számára lennének előnyösek az egyes választási rendszerek? Öllös 

László politológust kérdeztük. Mint ismeretes, a parlament szerdán 92 szavazattal fogadta el 

azt az alkotmánymódosító törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a parlamenti ciklus 
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lerövidítését. A felbomlott koalíció pártjai egységesen szavaztak, igaz, az OĽaNO képviselői 

csak azzal a feltétellel támogatták a törvényjavaslatot, ha belefoglalják azt is, hogy az érvényes 

választási rendszert legalább 90 képviselő támogatásával lehet megváltoztatni. 

 

Bukovszky László szerint nem elég csupán emlékezni a holokauszt áldozataira 
2023. január 27. – ma7.sk,felvidek.ma, Új Szó  

A holokauszt áldozatainak emléknapja arra figyelmeztet minket, hogy fel kell lépnünk a 

manipuláció és a gyűlöletkeltés ellen, melyek minden társadalomra fenyegetést jelenthetnek – 

jelentette ki a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos. A holokauszt áldozataira nem elég csupán emlékezni, emlékeztetni is kell, hova 

vezethet a kultúrnépek közti gyűlölködés és a cinizmus – figyelmeztetett, hangsúlyozva a 

szabadság, a demokrácia, az emberéletek és az emberi méltóság megvédésének fontosságát. Ne 

adjunk esélyt olyan embereknek, akik nem tanultak a történelemből, akik önző és rövidlátó 

céljaik érdekében képesek félelmet kelteni és megismételni a tragédiákat – jelentette ki a 

kormánybiztos, hangsúlyozva a polgári és demokratikus társadalom erősítését, melyben 

mindenki és minden közösség megtalálja a méltó helyét. 

 

Törleszteni kell a kisebbségekkel szembeni adósságokat 
2023. január 27. – Dunajszky Éva – ma7.sk 

Az új év és Szlovákia megalakulásának 30. évfordulója alkalmából fogadta a kisebbségek 

képviselőit Zuzana Čaputová köztársasági elnök. Beszédében megjegyezte, a szlovák államnak 

sok adóssága van a nemzeti kisebbségekkel szemben. Valóban, és talán ő kezdhetné a 

törlesztést. Zuzana Čaputová Szlovákia megalakulásának 30. évfordulója kapcsán hívta meg a 

köztársasági elnöki palotába Bárdos Gyulát, a Csemadok országos elnökét, aki Duray Miklós 

aznapi temetése miatt nem tudott részt venni a találkozón. Így Hornyák Istvánnal együtt 

engem bízott meg azzal, hogy a Csemadokot képviseljük a találkozón – mondta Jégh Izabella, 

a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke hozzáfűzve, az államfő pozitív 

értelemben szólt a találkozón a kisebbségek társadalomban betöltött szerepéről, és elismerően 

beszélt a szabadidejükben végzett munkájukról is. 

 

Szövetség: megalakult a Magyar Konzervatív Platform 
2023. január 28. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó, bumm.sk  

Január 28-án Taksonyfalván került sor a Szövetség párton belüli első platformkongresszusra, 

amit az MKP platform elnöke, Berényi József hívott össze. Az összejövetelen az érintett 

platform küldöttjei teljes létszámban jelentek meg. A kongresszuson tiszteletét tette Balogh 

Csaba, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. A kongresszuson megfogalmazták, melyek 

azok a fő programtézisek, amelyeket át akarnak ültetni a Szövetség közös választási 

programjába, illetve napirenden volt a parlamenti választási listán szereplő jelöltek 

jelöltállítási mechanizmusa és a kritériumrendszer elfogadása is. Emellett még két fontos 

határozatot fogadott el a kongresszus, és egy politikai nyilatkozatot. A határozatok egyike a 

platformok megszüntetését érinti. Az MKP továbbra is szorgalmazza a Szövetség párton belüli 
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platformok megszüntetését, ám ennek a problematikának a megvitatását a parlamenti 

választások utánra halasztják. 

 

Jeles Napok Füleken 
2023. január 28. – ma7.sk  

Idén a magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepségen adták át a Nógrád 

Közművelődéséért Díjakat Füleken. A Jeles Napok címet viselő rendezvény három 

bicentenáriumra helyezte a hangsúlyt: Petőfi és Madách születésére, valamint a Himnusz 

megírására. Az ünnepi műsorban a füleki gimnazisták kapták a főszerepet, akik a konferansz, 

a szónok és a fellépő szerepét is betöltötték. Ünnepi beszédet mondott Sonkoly Dalma, az 

Apropó Kisszínpad pedig szerkesztett műsort készített Madách Az ember tragédiája c. 

művéből, amit idén 14 budapesti színjátszóval együtt mutatnak be. Az Apropó Kisszínpad 

részére a falanszteri színt sorsolták ki, ennek fiatalos újraértelmezését láthatta a füleki 

közönség. A Füleki Csemadok Alapszervezet közművelődéséért díjat adományozott 

Czimbalmosné Molnár Évának, a nógrádi magyar közösségek hathatós támogatásáért, 

valamint Molnár Sándornak, a nógrádi civil szervezetek határon átnyúló összefogásért, több 

évtizedes közösségi munkájáért, melyet a határon túli palóc közösségekért is folytat. 

 

Az SZMPSZ szakmai egyeztetései a felvidéki magyar pedagógusok támogatására 

irányulnak 
2023. január 29. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Pedagógusok Szövetsége fontosnak tartja a szakmai kapcsolatok építését, a 

szakirányú találkozások és egyeztetések megvalósulását. Ez a közös gondolkodás a 

pedagógustársadalom szakszerű támogatását és érdekképviseletét irányozza elő.  Január első 

heteiben is több ilyen találkozás valósult meg a pedagógusszövetség vezetősége által. „A 

találkozók lényege, hogy segítsük egymás munkáját. Szakmai partnereinkkel már huzamosabb 

ideje együttműködünk. A gyümölcsöző kapcsolat elengedhetetlen a programjaink és terveink 

egyeztetéséhez, kiegészítéséhez és a közös gondolkodás megalapozásához” – nyilatkozta a 

Felvidék.ma megkeresésére Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének az 

elnöke. Hozzátette, a szakmai partnerekkel igyekeznek az év elején egyeztetni, megbeszélni 

leendő közös terveiket. 

     
Örökségünk és megtartó erőnk 
2023. január 27. – Magyarszo.rs 

– Lehet-e nagyobb ajándéka az életnek, minthogy feladatunk van e világban? Abban a Kárpát-

medencei időszámításban, amelyben az összefogás, a tántoríthatatlanság, az egymásba 

kapaszkodás, az odaszentelődés, és a tűpontos szervezettség örökségünk és megtartó erőnk– 

fogalmazott ünnepi beszédében Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke 

péntek este Zentán a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén. Az eseményen 
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– amelyen jelen voltak a vajdasági magyar közélet, kulturális élet és az anyaország jeles 

képviselői is – átadták a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által alapított Magyar Életfa 

díjat, az Aranyplakett és Plakett elismeréseket, valamint a Szép Magyar Könyv 2022. évi 

pályázatának eredményhirdetésére is sor került. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az 

Aranyplakett kitüntetést idén mgr. Hajnal Jenőnek, magyar nyelv és irodalom szakos 

tanárnak, kulturális mediátornak, intézményalapítónak, közösségszervezőnek ítélte oda. 

 

Tavaly Vajdaságban kétszer annyian haltak meg, mint születtek 

2023. január 29. – Magyarszo.rs 

Az adatok könyörtelenül azt mutatják, hogy 2022-ben Szerbia egy 50 ezer fős várossal lett 

szegényebb. A tavalyi népszámlálási adatok szerint a fogyatkozás mértéke akkora, hogy 

képletesen szólva eltűnt egy Nagykikinda, Zaječar vagy Pirot nagyságú város – írja az N1. A 

Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint tavaly az ország területén 62.250 gyermek 

született, és 110.839 személy hunyt el. Egy évvel korábban valamennyivel kevesebb kisbaba 

látta meg a napvilágot, szám szerint 62.062, és 25.062 fővel (18,4 százalék) kevesebben 

hunytak el, mint 2021-ben. Vajdaság kivételével az ország többi részében 2022-ben mindenütt 

emelkedett az újszülöttek száma, Vajdaságban viszont 221-gyel kevesebb kisbaba született 

2021-hez viszonyítva, azaz 1,4 százalékos a csökkenés. 

 

Összefogással egy jobb évért 
2023. január 28. – Magyarszo.rs 

A termelők zömének a tavalyi aszályos év után nincs elegendő forgótőkéje ahhoz, hogy 

megalapozzák az idei termelést. Kölcsönért sem folyamodnak szívesen, mert a világgazdasági 

helyzet miatt jelentősen megdrágultak a banki hitelek is. Éppen ezért a Tartományi 

Mezőgazdaság-fejlesztési Alap az idén még nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy továbbra is 

rendkívül kedvező kölcsönvonalakkal segítse a termelőket – mondta felkeresésünkre dr. 

Molnár Viktor, az Alap újonnan kinevezett igazgatója. – A múlt év minden tekintetben 

rendkívüli volt: mezőgazdasági szempontból katasztrofálisnak minősíthető. Nagyon hosszú, 

hónapokig tartó szárazság jellemezte, ami különösen a tavaszi vetésű terményeket tizedelte 

meg. 

 

Vajdaság első köztéri Petőfi-szobra 
2023. január 29. –Magyarszo.rs 

A hat vajdasági köztéri Petőfi-szobor közül időrendi sorrendben először Bácskertesen avattak 

emlékművet 2006 márciusának idusán. A település honlapján (kupusina.org) is elérhető 

információk szerint a forradalom és szabadságharc, valamint a magyar sajtó napjának 

tiszteletére rendezett ünnepi műsornak a költő nevét viselő helyi művelődési egyesület, 

valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség volt a szervezője. A rendezvényen Tompa 

Péter tárogatójátéka és a Nemzeti dal Kovács Frigyes általi előadása után Lezsák Sándor 

magyarországi országgyűlési képviselő mondott szoboravató beszédet. A Nemzeti Fórum 

parlamenti képviselőcsoportjának tagja a nagy költőt és a szabadságharc többi résztvevőit 
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méltatta, és kegyelettel emlékezett meg mindazokról, akik a hazáért adták életüket. Lezsák 

beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar nép csak együttesen tud felemelkedni és 

érvényesülni. Ezután koszorút helyezett el Petőfi frissen felavatott mellszobránál Lezsák 

Sándornéval, a lakiteleki Népfőiskola igazgatójával, Csampa Zsolttal, az országgyűlés 

honvédelmi bizottságának tagjával és Püski András országgyűlési képviselővel. 

       
Kisöpörnék a magyarokat – Kijevnek és egy ukrán polgármesternek sem tetszett 

Orbán Viktor helyzetértékelése  
2023. január 30. – Magyar Nemzet 

Minősíthetetlen hangnemben „üzent” Orbán Viktornak és Magyarországnak Telegram-

csatornáján Borisz Filatov, a kelet-ukrajnai Dnyipro polgármestere. A városvezető bejegyzését 

ugyan azzal kezdi, hogy nem „politikailag korrekten” fog fogalmazni, de valójában ez 

egyszerűen trágárságot jelent. Azok után, hogy a politikus a magyar kormányfőt szidalmazza, 

történelmi ismereteit „megcsillogtatva” azzal folytatja, hogy nem az ő földjük a senki földje, 

hanem a mienk, ugyanis az ukránok több ezer éve élnek ott, míg a magyarok szerinte az Urálon 

túlról másztak elő. A trianoni szerződéssel kapcsolatban kifejti, hogy az csak „büntetés volt az 

állatias történelmi tettekért”, és hozzáteszi, hogy egyébként is történelmi páriává tette a 

magyarokat, hogy minden világháborúban a zsarnokok kedvében próbáltak járni. 

Felhánytorgatja még, hogy „alávalóság megbocsátani 1956-ot a szovjeteknek és utódaiknak”. 

Szavait pedig nyílt fenyegetéssel zárja: arra figyelmeztet, hogy „erkölcsi nullának kell lenni 

ahhoz, hogy az Európai Unió és NATO szoknyája alá bújva taposs mindenki nyakára. Kifelé a 

szoknya alól, él három nap alatt kisöprünk benneteket, szemetek! – fakadt ki. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2023. január 30-i számában olvasható). 

 

Petei Juditot célozta meg ezúttal Viktor Baloga – a megyei képviselő válaszolt a 

rágalmakra 
2023. január 28. – karpat.in.ua 

Viktor Baloga folytatja magyarellenes kirohanásait, s még arra is van ideje, hogy fake-híreket 

gyártson velük kapcsolatban. Ezúttal Petei Juditot, a KMKSZ-frakció képviselőjét célozta meg, 

s azzal vádolta, hogy megosztott egy „Isten óvja Kárpátalját” feliratú fényképet, melyen 

megyénk egy része piros-fehér-zöld színnel volt ábrázolva. A képviselőasszony közösségi 

oldalán reagált a történtekre. A bejegyzést teljes egészében közöljük: „Viktor Baloga oroszbarát 

képviselő ma ismét megmutatta, hogy egy marginális személy, aki elvesztette realitásérzékét. 

Az orosz mankurt által megalkotott és terjesztett hamisítvány egy állítólagosan általam 

megosztott, Kárpátalját magyar zászlóként ábrázoló képről csak az idegengyűlölő és szexista 

bensőjét mutatja meg. 
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A munkaadók kötelesek átadni az idézést az alkalmazottaknak 
2023. január 28. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Ukrajnában folytatódik az általános mozgósítás. A munkaadókat arra kötelezték, hogy átadják 

a sorozásról szóló értesítést az alkalmazottaiknak. Amint arról a Jogi Százas ingyenes jogsegély 

szervezet beszámolt, a munkáltatók kötelesek átadni az idézést mind új munkavállaló 

alkalmazásakor, mind a már nála dolgozóknak. Kötelesek azt is ellenőrizni, hogy az adott 

dolgozójuk idejében felkereste-e a katonai toborzóirodát. Ugyanakkor ezen eljárás 

ellenőrzésének pontos rendjét egyelőre nem határozták meg. 

 

Sebesült katonákat hoztak Ungvárra 
2023. január 28. – kiszo.net, karpat.in.ua, karpataljalap.net 

Először érkezett evakuációs autóbusz Ungvárra. A harctéren megsebesült katonákat a város 

egyik egészségügyi intézményébe szállították kezelésre és rehabilitációra. „Ez egy egyedülálló 

szállítóeszköz, amely egyszerre több mentő csapatot is helyettesíthet. Tulajdonképpen egy 

kerekes intenzív osztályról van szó, amelyben segítséget tudnak nyújtani szállítás közben is a 

súlyos sérülteknek a mesterséges tüdőlélegeztetéstől kezdve az újraélesztésen át” – 

hangsúlyozta Miroszlav Bileckij, a megyei közigazgatás első helyettese. Elmondása szerint a 

jármű ugyanazokkal a rögzítési és biztonságos szállítási rendszerekkel van felszerelve, mint az 

evakuációs mentőhelikopterek. 

 

Tíz nap alatt majd négyszázan szálltak fel az új Rahó-Valea-Vysheului 

személyvonatra 
2023. január 28. – kiszo.net, karpat.in.ua, karpataljalap.net 

Január 17-én indult első útjára Kárpátaljáról a Rahó-Valea-Vysheului utasszállító nemzetközi 

vonatjárat. Az ukrán-román határt átlépő vonat első 10 napja alatt a határőrség már 377 

személyt kezelt le, ebből 186 utazó érkezett Ukrajnába, 191 pedig elhagyta. A Marmaros 

Express utasainak többsége ukrán és román állampolgár volt, de akadtak közöttük japánok és 

franciák is. A határőrök egy olyan személyt is találtak, aki illegálisan igyekezett Romániába 

jutni. 

 

Matematika tehetséggondozó hétvégék a GENIUS Jótékonysági Alapítvány 

szervezésében 
2023. január 29. – kiszo.net 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának központi 

előadótermében került sor a GENIUS Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2023-as 

matematika tehetséggondozó hétvégéinek nyitó ünnepségére. Váradi Natália, az alapítvány 

igazgatója kifejtette, nyolcadik alkalommal szerveznek tehetséggondozó és versenyfelkészítő 

hétvégét matematikából. 
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Fórum a belföldi menekültek támogatásár 
2023. január 29. – karpat.in.ua 

A Kárpátalján megrendezték az „Összefogás a cselekvésért” fórumot, melynek keretén belül 

megvitatták  a lakóhelyüket elhagyni kényszerült menekültek problémáit, illetve lehetőség nyílt 

a közösség tagjainak és a hatóságok képviselőinek a találkozásra. Az ilyen rendezvények fő 

célja, hogy az országban zajló háború miatt más városba vagy megyébe költözött emberek teljes 

jogú részesei lehessenek a gazdasági és társadalmi életnek. Ennek érdekében a Kárpátaljai 

Megyei Katonai Adminisztráció kidolgozott egy 2023-ra szóló regionális támogatási tervet. 

 

Téli IT-iskolát nyitnak a diákoknak Kárpátalján 
2023. január 29. – karpat.in.ua 

Kárpátalján Téli Informatikai Iskolát nyitnak a diákok számára. A leendő szakemberek 

toborzása az ötnapos gyakorlatra már megkezdődött – közölte Olekszandr Packan, a megyei 

katonai adminisztráció helyettes vezetője. „A kárpátaljai egyetemek informatikai karának 

hallgatói egyedülálló lehetőséget kapnak arra, hogy közelebbről megismerkedjenek az 

informatikai szféra népszerű irányaival, és megtanulják, hogyan kezdjenek programozói 

pályát. Ebben tapasztalt szakemberek segítenek majd nekik” – mondta el. 

 

Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium: 23 hallgató nyert felvételt 
2023. január 28. – karpat.in.ua 

Huszonharmadik alkalommal hirdette meg a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 

kutatói ösztöndíjprogramot a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve. A felvételi vizsgákra január 26-án 

került sor. Az ösztöndíjprogramra ezúttal 23 hallgató nyújtotta be jelentkezését, akik munkáját 

és eddigi kutatási eredményeit 23 fős szakmai bizottság értékelte. 

 
 

Elektronikus sajtó 
 

 

Határok nélkül 

 
2023. január 27. – Kossuth Rádió 

 

Szlovákiában népszavazást tartottak az előrehozott parlamenti választásokról. A január 21-i 

szavazáson a választásra jogosultak 27 százaléka vett részt, tehát érvénytelen volt, ám azok, aki 
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elmentek, 97 százalékban arra szavaztak, hogy a parlament vessen véget ennek a választási 

ciklusnak és írják ki az előrehozott választásokat. A Bél Mátyás Intézet elemzéséből kiderült, a 

kisebbségi közösségek az országosnál is kisebb arányban vettek részt a referendumon. Az 

okokról kérdeztük az intézet igazgatóját, Ravasz Ábelt. 

 

A délvidéki magyarok országos kisebbségi önkormányzata a jövőben is támogatni fogja a 

külföldön megszerzett egyetemi oklevelek szerbiai honosítását. A költségek akár a 100 ezer 

forintot is elérhetik, amit a Magyar Nemzeti Tanács átvállal magára. Egyre nagyobb az 

érdeklődés a lehetőség iránt, mondta szabadkai sajtótájékoztatóján Fremond Árpád, az MNT 

elnöke. 

 

Székelyföld legnagyobb kincse az erdő, a hegyvidék. A fenntartható erdőgazdálkodás tehát 

mindenkinek érdeke, tulajdonosnak, erdőgazdálkodóknak, természetvédőknek vagy éppen 

természetjáróknak. Csíkszeredában egésznapos szakmai fórumot szervezett a Hargita Megyei 

Önkormányzat azzal a céllal, hogy egy asztal mellé ültesse a terület szereplőit és szakembereit, 

a döntéshozókat és  a gazdálkodókat. 

 

A Nagyberegi Református Líceum minden nehézség ellenére a jövőt tervezi. Már most 

elkezdték felvételi kampányukat, várják az új diákok jelentkezését az 5.-től a 10. osztályig. 

 

A Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat megnyitóján sok fiatal vett részt, akik több 

szakcsoportban is tevékenykednek. Munkatársunk két olyan fiút szólaltatott meg, akik az 

iskola mellett még számtalan hobbinak hódolnak. 

 

A Petőfi Kulturális Ügynökség Magyar Írórezidencia Programja tavaly nyitotta meg első 

határon túli rezidenciáját Sepsiszentgyörgyön. Idén januártól pedig Marosvásárhely is várja az 

alkotni, elvonulni vágyó magyarországi és külföldi írókat, költőket, műfordítókat, akár  1-1 

hónapos időtartamra. A szállást a Studium Prospero Alapítvány biztosítja vendéglakásában. Az 

írórezidencia program első vendége Marosvásárhelyen: Vass Norbert, fiatal budapesti író, 

kritikus, zenekutató volt. 

 

A határmenti palóc kisváros, Szécsény sajátos kastélytárlaton mutatja be a Makovecz Imre 

tervezte épületeket: a 46 óriásméretű tablót a város szívében álló kastély kovácsoltvas 

kerítésére feszítették föl. Az Ég és föld között címet viselő tárlaton megelevenednek a Kárpát-

medence megannyi táján felépült épületek. A megnyitó után az építész fiával, Makovecz Pállal  

és Limbacher Gábor múzeumigazgatóval beszélgetett Tarnóczi László, akinek összeállításában 

először a múzeum igazgatóját halljuk. 
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Határok nélkül 

 
2023. január 29. – Kossuth Rádió 

 

Magyarokkal, magyar leszármazottakkal mindenütt találkozni a világon. Az mégsem jellemző, 

hogy olyan addig „ismeretlen” nagyobb csoportokat fedezhetünk fel, akik több, mint egy 

évszázad óta saját „zárványkultúrát” hoztak létre, sokat megőrizve egykori hagyományaikból. 

Az Argentína félreeső régióiban, így  a Chaco régiókban élő magyarok nem csak hazánktól 

voltak elvágva, hanem jellemzően a többi argentínai magyar közösségtől is, sőt, néha egymásról 

sem tudtak az egy területen élő leszármazottak. Ide érkezett meg 2020 elején Mati Tibor. 

 

A Körösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként járt 2014-ben Santiagóban, ahol a Chilei-

Magyar Kulturális Egyesület munkáját segítette Gazsó Dániel. Nem ez volt az első útja a déli 

félteként, de az Otthon és itthon – A magyar diaszpóra és anyaországa c.  könyvében a 2014-es 

tapasztalatok is benne vannak.  

 

A Körösi Csoma Sándor Program déli féltekére szóló pályázatára február 15-i lehet jelentkezni. 

És ha azt hiszik, hogy csak a tengeren túl lehet elszigetelten élni, mint magyar kisebbség, hát 

tévednek. Nem sokkal az anyaország határán túl is élnek magyarok szórványban. 

 

Végvárak omladozó falai címmel riportsorozatot jelentetett meg Szucher Ervin újságíró. A 

marosvásárhelyi szerkesztő Nagyváradon is bemutatta a sorozat első három kötetét. A szerző 

több mint negyed évszázaddal ezelőtt, kíváncsiságból kezdett el foglalkozni a szórványban 

élőkkel, mára úgy érzi, hivatásává vált a kutatás. A három riportkötetben események, 

személyek bemutatásával igyekszik képet adni az adott közösségről, kistérségről. Elmondása 

szerint a szórványban élők úgy érzik, magukra hagyták őket, pedig lenne megoldás. Egyik 

példaként a Petőfi Sándor Programot említette, amellyel a magyar kormány támogatja a 

szórványban élőket identitásuk megőrzésében, megerősítésében. 

 

Kárpát-medence 
 

2023. január 29. – M1 

 

A Don-kanyarban elesettekre emlékeztek 

 

A Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya immár több mint egy évtizede a Katrosa 

völgyében emlékezik a doni katasztrófára. Vitéz Szima Csaba helytörténész, törzskapitány 

kezdeményezésére az Úz-völgye és az Ojtozi-szoros között húzódó Kászon-pataka mentén a 

négy éve állított apostoli keresztnél gyülekeztek idén is az emlékezők, hogy leróják kegyeletüket 

a hősök előtt. Azon a helyen, ahol a 24-es határvadász zászlóalj honvédei súlyos harcok árán 

védték a hazát. 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/
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Közel 1300 kárpátaljai diáknak nyújt táborozási lehetőséget a Rákóczi Szövetség  

 

Sötét utcák, ködszitálás és szomorkás idő fogadta a kárpátaljai Csongoron kora reggel azokat a 

diákokat, akik Magyarországra utaznak, hogy egy hetet töltsenek Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi 

Szövetség táborában. A fiatalok izgalommal várták a lehetőséget, hiszen megannyi érdekes 

kulturális, szórakoztató és sportprogram várja majd őket a Rákóczi Hotel, Tábor és 

Rendezvényközpontban. A téli tábor célja, hogy a kárpátaljai felső tagozatos és középiskolás 

diákoknak és tanáraiknak segítsen kiszakadni a háború sújtotta Ukrajna nehézségekkel teli 

hétköznapjaiból. 

 

Vince-napi szőlőáldás Kéménden 

 

Az Esztergomtól 17 kilométerre fekvő felvidéki Kéménd lakói évszázadokon keresztül 

földműveléssel foglalkoztak. A település földrajzi adottságai ebből a szempontból igen jók: a 

falut kettészelő Garam folyó nyugati partja sík vidék, ami a gabonatermelésnek kedvez, míg 

keleti felének jelentős része dombos jellegű, erdővel és szőlővel beültetett terület. Itt található 

a kéméndi borfalu, amely a 20. század második felében kapta a találó Iszomfalva elnevezést. A 

pincék és présházak még mindig őrzik 100 évvel ezelőtti arculatukat. A téli álmából éppen csak 

ébredező pincesoron most a helyi borosgazdák gyülekeznek, hogy felelevenítsenek egy ősi 

népszokást, a Vince-napi szőlőáldást. 

 

Ősi minták mesélnek a divatos ruhákon - Bíró Erzsébet a népi formakincset 

ötvözi a modern viseleteken 

 

A kultúra területén csakis elkötelezett emberek képesek eredményesen dolgozni és 

példamutatóan viszonyulni a magyar közösségek kulturális értékeihez - ezt vallja az a 

székelyudvarhelyi egyesület, amely a Magyar Kultúra Napján minden évben díjjal ismeri el a 

történelmi Udvarhelyszék közművelődési életét meghatározó embereket. 

Idén a székelyudvarhelyi iparművész, Biró Erzsébet is elnyerte az Udvarhelyszék Kultúrájáért 

díjat. 


