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Nyomtatott és online sajtó 
         

     

Nagy János, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszolt a dnyiprói 

polgármesternek 
2023. január 30. – Vajma.info, Mandiner, Telex.hu, Rtl.hu, 24.hu, Index.hu 

Nagy János, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára videóüzenetben reagált Borisz Filatov 

nehezen felejthető kirohanására a magyarok ellen. A Mandiner emlékeztetett arra, hogy Orbán 

Viktor a múlt héten egy rendezvényen a „senki földjéről” beszélt Ukrajnával kapcsolatban, 

Dnyipró város ukrán polgármestere pedig többek között ezt üzente a magyar népnek: „Kifelé 

az ernyő alól, és három nap múlva elintézünk titeket." Borisz Filatov „ribancarcnak” nevezte 

Orbán Viktort, majd megjegyezte: „A trianoni békeszerződés büntetés volt a történelmi 

bestiális viselkedésért.” Nagy János szerint a magyar miniszterelnök azonban nem a 

szomszédos országot nevezte senki földjének, hanem a kelet-ukrajnai frontszakaszt: 

„Polgármester Úr, a magyar miniszterelnök nem az ön hazájára gondolt, hanem arról a 

frontszakaszról beszélt, ahol brutális és kegyetlen harcok dúlnak. Ha megnézik az ott készült 

képeket és videófelvételeket, valóban inkább Afganisztánra hasonlítanak”, mondta az 

államtitkár, majd hozzátette: míg ennyire csekély az esély arra, hogy a háború véget érjen és az 

élet újrainduljon a régióban, „így azt szomorúan, de joggal nevezhetjük senki földjének.” 

 

Horvát elnök: a Krím soha többé nem lesz Ukrajna része, Koszovót pedig 

"elrabolták" Szerbiától 
2023. január 30. – MTI, Mandiner, Hirado.hu, Korkep.sk, Index.hu, 168óra, atv.hu 

A Krím félsziget soha többé nem lesz Ukrajna része, Koszovót pedig "elrabolták" Szerbiától - 

mondta Zoran Milanovic horvát államfő hétfőn újságíróknak Petrinjában, a litvániai NATO-

misszióba induló 3. horvát kontingens búcsúztatóján. Milanovic világossá tette: továbbra is 

ellenzi, hogy halálos fegyvereket küldjenek Ukrajnába, mert az nem segíthet a háború 

befejezésében. Az államfő úgy vélte, hogy Oroszország Koszovó példájára fog hivatkozni,"mert 

cinikus". "Ki annektálta Koszovót? A nemzetközi közösség és mi. Elvették Szerbiától (.) Ez nem 

is annexió, ez rablás, egy területrész kivonása Szerbiából - fogalmazott az elnök, hozzátéve: 

nem Koszovó kérdéséről beszél, hanem a teljes koncepcióról, amely szerint egyesek azt hiszik, 

joguk van mindenhez, ha az megfelel nekik, de ha más teszi, akkor az "bűncselekmény". Az 

államfő hangsúlyozta: "egyértelmű, hogy a Krím soha többé nem lesz Ukrajna" része, és 

Horvátországnak a humanitárius segélyek küldésén, valamint az orosz agresszió elítélésén túl 

nem kellene részt vennie ebben a konfliktusban. 
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Fenyegetőznek a Craiova magyargyűlölő szurkolói, a klub semmilyen felelősséget 

nem vállal 
2023. január 30. – Krónika 

Az FCU Craiova 1948 illetékesei szerint a labdarúgóklubot semmilyen felelősség nem terheli 

amiatt, hogy szurkolóik magyarellenes skandálásai miatt vasárnap délután – romániai 

premierként – a játékvezető a rendes játékidő lejárta előtt véget vetett a Sepsi OSK elleni 

sepsiszentgyörgyi mérkőzésnek. A klub ultrái viszont fenyegetőznek, a Peluza Sud 1997 

elnevezésű csoport többek között azzal vádolja a sepsiszentgyörgyieket, hogy a lelátókon 

„szeparatista jelképek” is megjelentek, felróják, hogy a hangosbemondó magyar nyelven is 

megszólal, mindezek miatt pedig azzal fenyegetőznek, hogy amennyiben az illetékesek nem 

vetnek véget a gyakorlatnak, továbbra sem engedik lejátszani a magyar érdekeltségű csapatok 

elleni meccseket. A Dinamo ultrái is azzal vádolják a magyarokat, hogy nem tisztelik a román 

nemzeti jelképeket. 

 

Folyamatos áttelepülés zajlik a partiumi megyékből Kelet-Magyarországra, amit 

a schengeni bővítés még inkább felerősíthet 
2023. január 31. – Kronikaonline.ro 

Számottevő áttelepedési hullám érhető tetten a román-magyar határ menti régióban, az elmúlt 

években rengeteg román, illetve román-magyar kettős állampolgár vásárolt ingatlant kelet-

magyarországi megyékben. Egy részük életvitelszerűen tartózkodik – és nagyon jól érzi magát 

– a határ túloldalán, de visszajár dolgozni partiumi városokba, mások befektetési célból vagy 

hétvégi háznak használják a magyarországi ingatlant. Románia Schengen-csatlakozással 

kapcsolatos reményeinek felerősödésével a jelenség fokozódik, tavaly csak Arad megyéből több 

százan vásároltak házat Magyarországon, ahová a határellenőrzés megszűnése nyomán még 

többen át fognak költözni. 

 

FRF-elnök a szentgyörgyi botrányról: nem akarunk többé rasszista, xenofób 

megnyilvánulásokat a stadionokban 
2023. január 30. – Krónika, maszol.ro 

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) véget akar vetni a diszkriminatív és xenofób 

skandálásoknak a stadionokban, és fontosnak tartja, hogy a hatóságok is közbeléphessenek 

ilyen esetekben – nyilatkozta hétfőn Răzvan Burleanu FRF-elnök a Sepsi OSK és a FCU 1948 

Craiova labdarúgócsapata közötti élvonalbeli mérkőzésen történtek kapcsán. „Világosan 

kifejezésre juttattuk, hogy ez a mi politikánk, mert nem szeretnénk többé erőszakos üzeneteket 

és skandálásokat hallani a romániai stadionokban” – fogalmazott. Hozzátette, azt akarja, hogy 

a stadionok civilizált helyek legyenek, ahova a szülők bizalommal kivihetik gyermeküket, kortól 

függetlenül. 
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Pazar öngólt rúgott a magyarellenesség 
2023. január 30. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika cikke szerint „ezt is a labdarúgásnak köszönhetjük: igenis azonnal büntethető a 

magyarellenesség Romániában. Persze nem súlyos börtönévekkel, nincs konkrét felelős, 

semmiféle lepel nem hull le egyetlen aljas háttérhatalomról sem. De így is ország-világ láthatja: 

Romániában először fordult elő, hogy nem játszottak végig egy bajnoki futballmérkőzést a 

lelátókon magyargyűlöletben tobzódó huligánok miatt. Páva Adorján hozzátette: „a Román 

Labdarúgó-szövetség közben zéró toleranciát hirdetett a rasszista, kirekesztő és idegengyűlölő 

megnyilvánulásokkal szemben – nyilván európai-nemzetközi nyomásra, de ilyen szempontból 

mindegy, a lényeg, hogy alkalmazzák is. És hogy ez mennyire nagy dolog, jól tudják a 

labdarúgásban jártas emberek, hiszen manapság nagyon ritka, hogy a világ fejlettebb részében 

idegengyűlölő megnyilvánulások miatt szakítsanak félbe egy focimeccset. Egy olyan országban, 

ahol az állam, a román többség álszent képviselői ugye folyamatosan azt hangoztatják: 

Románia a kisebbségek paradicsoma, Kánaánja, a tökéletesség netovábbja. 

 

Antal Árpád: „Románia a mi országunk is, nem vagyunk gazdasági bevándorlók, 

a saját szülőföldünkön élünk” 
2023. január 30. – maszol.ro 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is megszólalt a vasárnapi Sepsi OSK–FCU 

Craiova futballmérkőzésen történtek miatt és igyekezett eloszlatni a ködöt félművelt 

focihuligánok előtt. A székelyföldi város polgármesterének sokatmondó szavai azonban nem 

biztos, hogy eljutnak a megfelelő helyre, még akkor sem, ha mondandóját két nyelven, románul 

és magyarul is közzétette. „A tegnapi Sepsi–Craiova meccs okán kialakult hisztéria kapcsán a 

következőket szeretnénk elmondani román barátainknak: fontos, hogy értsék, hogy Románia 

a mi országunk is, nem vagyunk gazdasági bevándorlók, a saját szülőföldünkön élünk. Mi több, 

számos magyar sportoló hozott már dicsőséget Románia számára, például Szabó Kati, Balázs 

Jolán, Incze Kriszta, Tófalvi Éva, Szőcs Bernadett, Novák Károly Eduárd, Bölöni László, Bodola 

Gyula, Jenei Imre, Csipler Sándor, Derzsi Ede, Gáll Lajos, Kovács István, Paneth Farkas, 

Somodi István, Simon László, Stahl Istvánné Jencsik Katalin, Vákár Lajos stb.” – sorolta az 

elöljáró. 

         
Önkormányzati Szabadegyetem Érsekkétyen – Fókuszban a népszámlálás és a 

nyelvhasználati törvény 
2023. január 30. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Pro Civis Polgári Társulás január 31-én rendezi meg az Önkormányzati Szabadegyetem 

rendezvénysorozat következő regionális találkozóját, ezúttal Érsekkétyen. A helyi 

kultúrházban, 14 órától kezdődő konferencián előadást tart Kállay András, a társulás 
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2023. január 31. 

. 

 

irodavezetője, Mészáros András, a társulás elemzője, valamint Őry Péter, a Pro Civis elnöke, 

Csallóközcsütörtök polgármestere. A találkozó előadásainak gerincét három fő témakör adja: 

az önkormányzatok aktuális helyzete és kilátásai mellett napirendre kerülnek a népszámlálás 

tanulságai (különös tekintettel a Lévai járásra), valamint a nyelvhasználati törvénytervezet 

bemutatása is. A rendezvényt vita, majd kötetlen beszélgetés zárja. A szervező Pro Civis PT és 

Érsekkéty község szeretettel vár minden érdeklődőt. 

 

A Magyar Fórum pártpartnerséget szeretne a Szövetséggel, vagy külön indul 
2023. január 30. – Új Szó  

A Magyar Fórum arra szólította fel a Szövetség Híd- és Összefogás-platformját, döntsék el, 

pártközi együttműködést szeretnének-e velük, vagy sem. A két platform, az MKP-hoz 

hasonlóan, a választási pártban való indulástól elzárkózik, de azt üzenik a Magyar Fórumnak, 

a jelöltlistájuk előttük is nyitva áll. Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke arra szólította fel a 

Szövetség Híd- és Összefogás-platformját, február 15-ig döntsék el, mint párttal 

együttműködnének-e velük a parlamenti választás előtt, vagy sem. Simon azzal indokolta a 

felhívását, szerinte a Szövetség legnagyobb platformja, az MKP elzárkózott attól, hogy más 

politikai szervezettel kooperáljon, csak egyéneket vennének a Szövetség jelöltlistájára. Ahogy 

arról beszámoltunk, szombaton az MKP, amely Magyar Konzervatív Platformra nevezte át 

magát, úgy döntött, a Szövetség jelöltlistáján a neki járó 75 helyből hármon pártonkívülieket 

szeretnek indítani. „Amennyiben a Szövetség, mint párt azt mondja, hogy köztük és a Magyar 

Fórum között nincs együttműködés, hanem csak egyénileg lehet az ő listájukon indulni, akkor 

a Szövetség ezzel kijelenti, nincs közös magyar lista. Egy ilyen esetben külön indulunk” – 

jelentette ki Simon. 

 

Berényi József a Szövetségről: Nevetségesnek tartom, hogy félünk a magyar 

jelzőtől 
2023. január 30. – Ma7.sk 

A Nézőpont stúdiójának vendége Berényi József, a Szövetség Magyar Konzervatív 

Platformjának elnöke volt. Mi indokolta a hétvégi platformkongresszus összehívását? 

Névváltoztatás után: igazodási ponttá válhat a Szövetség Magyar Konzervatív Platformja a 

nemzeti, keresztény, konzervatív értékrendű magyar választók számára? Lekerült a 

napirendről a platformok megszüntetése? Magyar Szövetségre változtatná a párt nevét az MKP 

Platform. Várható-e konszenzus a platformok között a névváltoztatás kérdésében? Múlt 

szombaton döntöttek a jelöltállítás alapelveiről. Kik tölthetik be a három pártonkívülinek 

fenntartott helyet az MKP Platform jelöltjei között? Tárgyaltak-e már Gyimesi Györggyel?  

Zajlanak a tárgyalások a lehetséges együttműködésről a Magyar Fórummal. Van-e helye Simon 

Zsoltnak a Szövetség listáján? A Ma7 közéleti magazinműsorában Berényi Józsefet Kolek Zsolt 

kérdezte. 
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Pásztor István: A nemzetpolitikai mozgástér sokkal nagyobb, mint amilyen a múlt 

év novemberében volt 
2023. január 30. – Pannon RTV 

A magyarországi forrásoknak köszönhetően az idei évben is sikerül fenntartani a meglévő 

intézményrendszert. A nemzetpolitikai mozgástér sokkal nagyobb, mint amilyen a múlt év 

novemberében volt - nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában Pásztor István. 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, hogy a magyarországi forrásoknak 

köszönhetően az idei évben is sikerül fenntartani a meglévő intézményrendszert, megtartani 

az emberállományt. A politikus ezt annak kapcsán mondta, hogy korábban az MNT elnökével 

egyeztettet Budapesten Potápi Árpád Jánossal, Magyarország nemzetpolitikai államtitkárával. 

Kiemelte, hogy a magyar költségvetést hamarosan kiigazítják, amely jelentős forrásokat fog 

eredményezni a külhoni magyarok számára. Ugyanakkor azt is, hozzátette, hogy a jelen 

helyzetben azon elv mentén kell haladni, hogy úgy lesz jó, ahogy lesz. 

 

Kovács Elvira is felszólalt a stockholmi Európa-ügyi bizottsági elnökök 

találkozóján 
2023. január 30. – PannonRTV 

Felszólalásában több témára is kitért. A svéd uniós elnökség prioritásai olyan álláspontokat 

tükröznek, amelyeket az ország régóta képvisel az EU-n belül, és amelyek az Unió előtt álló 

jelenlegi geopolitikai és gazdasági kihívásokra is választ adnak - ezt mondta felszólalásában a 

stockholmi Európa-ügyi bizottsági elnökök találkozóján Kovács Elvira, a szerbiai köztársasági 

parlament integrációs bizottságának elnöke. Mint közösségi oldalán kifejtette, több témát is 

érintett felszólalásában: egyebek között azt, hogy Svédország hosszútávú elkötelezettsége a 

Nyugat-Balkán európai útja mellett a régió legtöbb országával folytatott fejlesztési 

együttműködésben mutatkozik meg. Svédország úgy véli, hogy az EU-ba csatlakozni kívánó 

országoknak, lehetőséget kell biztosítani erre. Kovács felszólalásában leszögezte, Szerbia 

tisztában van a megváltozott körülményekkel, és azzal, hogy az Európai Unió a külpolitikára 

helyezi a hangsúlyt, és az Oroszország elleni uniós szankciók bevezetése a tárgyalási folyamat 

előrehaladásának fokmérője. 

 

A média felelőssége 
2023. január 30. – Magyarszo.rs 

Kétnapos szakmai továbbképzést tartottak a vajdasági magyar médiaházakban dolgozó 

újságírók számára a hétvégén Újvidéken, a Vajdasági Rádió és Televízió székházában. A 

pénteken és szombaton lezajlott rendezvényt a magyarországi Anyanyelvápolók Szövetsége, az 

Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete a Magyar 

Nemzeti Tanács támogatásával hívta életre. A rendezvény megnyitóján a szervezők nevében 

Szabó Gabriella, az Újvidéki Rádió munkatársa az együttműködés létrejöttének körülményeit 

ismertette az egybegyűltekkel, majd az újságírók folyamatos továbbképzésének és a 

munkájukról való visszaigazolásnak a fontosságát hangsúlyozta. Máriás Endre, a 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5147/kozelet/279983/A-m%C3%A9dia-felel%C5%91ss%C3%A9ge-m%C3%A9dia-%C3%9Ajvid%C3%A9ki-R%C3%A1di%C3%B3-akkredit%C3%A1lt-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s-k%C3%B6zm%C3%A9dia.htm
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fennállásának huszadik évfordulóját idén ünneplő Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 

elnöke köszöntőjében örömének adott hangot annak kapcsán, hogy a továbbképzésre mintegy 

hatvanan jelentkeznek, ugyanis ez szerinte azt bizonyítja, hogy a vajdasági magyar újságírók 

közül mind többen ismerik fel a folyamatos fejlődés jelentőségét, ami nélkülözhetetlen. 

            
ORFK: csaknem nyolcezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2023. január 31. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4134-en léptek be Magyarországra hétfőn, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3497-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a beléptetettek közül a rendőrség 101 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. Vonattal 75 ember - köztük 23 gyermek - érkezett Budapestre 

az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Fegyir Sándor is nyilatkozott a kárpátaljai magyarokat ért atrocitásokkal 

kapcsolatban 
2023. január 30. – karpat.in.ua 

Fegyir Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem professzora, aki az ukrán fegyveres erőknél szolgál 

a háború kezdete óta, szintén nyilatkozott a kárpátaljai magyarokat ért atrocitások kapcsán. 

„Magyarországon orosz ügynökök hamis információkat terjesztettek a kárpátaljai 

magyarokról. Hasonló információkat terjesztenek Ukrajnában is. A cél egyértelmű: egymás 

ellen fordítani a kárpátaljai magyarokat és az ukránokat.” 

 

Megtartotta első közgyűlését a Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos 

Egyesülete 
2023. január 30. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatóinak és Fiatal Kutatóinak 

Tudományos Egyesülete (HÉFKTE) január 30-án tartotta első közgyűlését. A jelenlévőket dr. 

Gazdag Vilmos, az egyesület elnöke köszöntötte, majd ismertette a napirendi pontokat. 

Elsőként az elnökség szervezeti felépítésének kérdéseiben döntöttek. Emellett megválasztották 

az egyesület tanszéki képviselőit is. Ezután a jelenlévők megtették javaslataikat a tiszteletbeli 

elnökségi tagok személyét illetően. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/01/31/orfk-csaknem-nyolcezren-erkeztek-ukrajnabol-hetfon
https://life.karpat.in.ua/?p=135362&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=135362&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/megtartotta-elso-kozgyuleset-a-hallgatok-es-fiatal-kutatok-tudomanyos-egyesulete/
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/megtartotta-elso-kozgyuleset-a-hallgatok-es-fiatal-kutatok-tudomanyos-egyesulete/
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Munkácsi orvos a háború újabb áldozata  
2023. január 30. – karpatalja.ma 

Újabb kárpátaljai életet követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. A harci 

övezetben vesztette életét Szerhij Honcsaruk őrmester, munkácsi sebész. A 43 éves férfi az A 

4084-es katonai egység egészségügyi szolgálatának a vezetője volt. Január 23-án hunyt el. 

Szerhij Honcsarukot január 31-én helyezik örök nyugalomra. Osztozunk a hozzátartozók 

fájdalmában. 

 

Több mint 5600 könyvet küldtek külföldre a menekült ukrán gyerekeknek 
2023. január 30. – kiszo.net, karpat.in.us 

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás közreműködésével tavaly 1300 tankönyvet adtak át 

azoknak az iskolásoknak, akik a háború miatt Szlovákiába vagy Magyarországra költöztek – 

mondta Marjana Maruszinec, a megyei oktatási osztály vezetője. „Az ukrán nyelvű irodalom 

révén meg kell őriznünk a lakóhelyüket elhagyni kényszerült gyermekek kapcsolatát 

szülőhazájukkal. Nemcsak tankönyveket, hanem szépirodalmat, munkafüzeteket és nemzeti 

szimbólumokat is küldünk külföldre” – hangsúlyozta Maruszinec. 

 

Kárpátalján több rekreációs központban nem volt áramszünet: a megyei vezetés 
intézkedéseket tesz 
2023. január 30. – Kárpátalja 

A Huszti járás több településén, ahol üdülők találhatóak, nem volt ütemterv szerinti 

áramszünet. Erről Viktor Mikita, a Kárpátaljai Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője számolt 

be a Telegram-csatornáján. Elmondása szerint a Huszti járás egy részén szombaton és 

vasárnap is zavartalan volt az áramszolgáltatás, míg más városokban és falvakban ütemterv 

szerint biztosították az áramszolgáltatást. Ezt követően a katonai közigazgatás sürgős 

intézkedéseket tett a jelenlegi ütemterv szerinti áramellátás érdekében. 

 

Féléves néptáncpedagógus-oktatás indult Beregszászban 
2023. január 30. – kiszo.net 

A hétvégén indult el Beregszászban a Hagyományok Háza Hálózat néptáncpedagógus képzése. 

A szombatonként megrendezett alkalmaknak a Pásztor Ferenc Közösségi Ház ad otthont 

egészen júniusig. A képzés nem először kerül megrendezésre, hiszen ez a Hagyományok Háza 

Hálózat egyik profilja, és nagy népszerűségnek örvend. 

 

Aktívan kezdte a 2023-as évet a 10 éves Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesülete 
2023. január 30. – karpat.in.ua 

10 éve alakult meg a már közel ezer tagot számláló Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesülete. A nemzeti és keresztény értékekre épülő szervezet körül mindig történik valami. 

Az idén már kézműves foglalkozást szerveztek gyerekeknek és megtartották az összekötők 
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https://karpatalja.ma/haboru/munkacsi-orvos-a-haboru-ujabb-aldozata/
https://kiszo.net/2023/01/30/tobb-mint-5600-konyvet-kuldtek-kulfoldre-a-menekult-ukran-gyerekeknek/
https://karpataljalap.net/2023/01/30/karpataljan-tobb-rekreacios-kozpontban-nem-volt-aramszunet-megyei-vezetes-intezkedeseket
https://karpataljalap.net/2023/01/30/karpataljan-tobb-rekreacios-kozpontban-nem-volt-aramszunet-megyei-vezetes-intezkedeseket
https://kiszo.net/2023/01/30/feleves-neptancpedagogus-oktatas-indult-beregszaszban/
https://life.karpat.in.ua/?p=135414&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=135414&lang=hu
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találkozóját, amelyen összegezték egye-egy térség nagycsaládosainak gondjait és a megoldási 

lehetőségeket. A rendezvényen bemutatták az egyesület 10 éves tevékenységét összefoglaló 

kötet is. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 30. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Református Egyház egyházkerületi ünnepi közgyűlésén Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: a magyar történelem bebizonyította, 

hogy a keresztyén hit a háborús időkben a megmaradás egyik kulcsa. A beregszászi református 

templomban megtartott közgyűlésen letette az esküt Zán Fábián Sándor újraválasztott püspök, 

valamint a decemberben megválasztott egyházi tisztségviselők.   

 

Az MKP-platform új neve Magyar Konzervatív Platform. Erről döntött a Magyar Közösség Párt 

Platform - kongresszusa szombaton a Galántai járásban fekvő Taksonyon. Mint ismeretes, a 

felvidéki Szövetség magyar pártot létrehozó elődpártok – az MKP, a Híd és az Összefogás - 

platformokban élnek tovább. A legnagyobb, immár Magyar Konzervatív Platform elnöke, 

Berényi József korábban kezdeményezte az egységesülés befejezését, a platformok 

megszüntetését, ám ezzel nem értett egyet a másik kettő. Most azonban, hogy Szlovákiában 

néhány hónap múlva előrehozott választások lesznek, arra kell készülni, a platformvitát pedig 

el kell halasztani. Összeállításunkban először Berényi József platformelnököt hallják.  

 

Maja Popoviccsal, a szerb igazságügyi miniszterrel egyeztetett a minap a Vajdasági Magyar 

Szövetség küldöttsége Belgrádban. Mivel hamarosan a szerb parlament napirendjére kerül az 

igazságügyi törvénycsomag, a téma a kisebbségek részarányának konkrét növelése volt a 

bíróságokon és ügyészségeken. Pásztor Bálintot, a VMSZ képviselőjét kérdeztük. 

 

Kétnapos szakmai továbbképzést szervezett a magyar újságírók számára a Vajdasági Magyar 

Újságírók Egyesülete és az Újvidéki Rádió Magyar szerkesztősége. Az előadók az 

Anyanyelvápolók Szövetségéből érkeztek Budapestről. A helyes nyelvhasználatról és a szép 

beszéd módszereiről tartottak előadást. Riportunkban elsőként Szabó Gabriella újságíró, a 

képzés ötletgazdája és főszervezője szólal meg. 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Torockón és a hozzá tartozó Torockószentgyörgyön nagyszabású településfejlesztési és az 

épített örökség megőrzését célzó projektek valósulhatnak meg a következő időszakban, hiszen 

az önkormányzat sikeresen pályázott több beruházásra - mondja Deák Székely Szilárd 

polgármester, aki első mandátumát tölti Torockó község vezetőjeként. 

 

Zentán tartotta meg díjkiosztó ünnepségét a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség. Ez 

alkalommal négy Magyar Életfa díjat adtak át, az Arany Plakettet Hajnal Jenő kapta, valamint 

öten a Plakett díjat vehették át.  Ugyanitt kihirdették a Szép Vajdasági Könyv díjazottjait is. 


