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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Hat államtitkárt nevesített az RMDSZ  
2021. január 12. – MTI, Híradó, Mandiner, Hír TV, Index, Webrádió, transindex.ro, 

maszol.ro, Krónika, Magyar Szó 

A Szövetségi Állandó Tanács keddi ülésén első körben hat minisztériumba nevesített 

államtitkárt. A döntés értelmében az RMDSZ a következő személyeket jelöli: Kallós Zoltánt az 

oktatási; Demeter András Istvánt a kulturális; Oltean Csongort az ifjúsági és sport-; Szép 

Róbertet a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti; Hegedüs Csillát az európai alapok, illetve 

Makkai Pétert a munkaügyi minisztériumba. 

 

A pályázati határidők kitolását kéri a kulturális és környezetvédelmi tárcától 

polgármesterek kezdeményezésére a Most-Híd és az MKP 
2021. január 12. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A COVID alatt lehetetlen a januári és februári pályázati határidőket tartani. A pártok szerint a 

községek nem lehetnek a szükségállapot újabb kárvallottjai - áll a két párt által kiadott közös 

sajtóközleményben. A kulturális minisztérium a napokban számolt be a sikertelen támogatási 

programjáról, amellyel a kulturális és kreatív szektort kívánta megsegíteni. Annak ellenére, 

hogy Natália Milanová több ezer pályázatot várt, alig pár száz érkezett és a minisztérium 

végül mindössze 270 pályázatot támogatott. A támogatásra szánt több millió euró helyett így 

csak 850 ezret tudtak eljuttatni a kérvényezőkhöz. „Jelenleg még rosszabb a helyzet. 

Lockdown alatt a műemlékek és középületek felújítását célzó pályázatokat nem lehet úgy 

előkészíteni, hogy esélyünk is legyen a sikerre. Ezért fordultunk a kulturális és a 

környezetvédelmi miniszterhez,” - nyilatkozta Horváth Zoltán, a felhívás kezdeményezője. 

  

Megtanít másképpen látni az irodalom: kéthetente jelentkező, diákoknak szóló 

kulturális sorozat indult irodalmárok részvételével 
2021. január 12. – Krónika 

Ismert költők, írók, irodalomtörténészek, irodalomkritikusok izgalmas időutazás keretében 

közelítik meg a magyar irodalom különböző korszakait abban a kéthetente jelentkező 

műsorban, amely most indult el Alter-tanterv címmel. A Kolozsvári Állami Magyar Színház, 

az Erdélyi Magyar Írók Ligája és az Erdélyi Magyar Televízió együttműködésében születő 

sorozat első részében az irodalom mibenlétéről, korábbi századokban keletkezett alkotásokról 

esett szó. 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/hat-allamtitkarjeloltet-nevesitett-az-rmdsz
https://webradio.hu/hirek/kulfold/hat-allamtitkarjeloltet-nevesitett-az-rmdsz
https://ma7.sk/aktualis/a-palyazati-hataridok-kitolasat-keri-a-kulturalis-es-kornyezetvedelmi-tarcatol
https://ma7.sk/aktualis/a-palyazati-hataridok-kitolasat-keri-a-kulturalis-es-kornyezetvedelmi-tarcatol
https://kronikaonline.ro/kultura/megtanit-maskeppen-latni-az-irodalom-kethetente-jelentkezo-diakoknak-szolo-kulturalis-sorozat-indult-irodalmarok-reszvetelevel
https://kronikaonline.ro/kultura/megtanit-maskeppen-latni-az-irodalom-kethetente-jelentkezo-diakoknak-szolo-kulturalis-sorozat-indult-irodalmarok-reszvetelevel
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Gyorssegélyt nyújt a kormány a csíkszeredai tűz károsultjainak 
2021. január 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Élelmiszerekből és egyéb javakból álló, több mint 300 ezer lej értékű gyorssegélyt nyújt a 

kormány a csíksomlyói tűzvész károsultjainak. A humanitárius segélycsomag olajat, cukrot, 

lisztet, konzerveket, továbbá ágyakat, matracokat, takarókat, hálózsákokat stb. tartalmaz. Az 

ehhez szükséges összeget a kormány tartalékalapjából különítik el. A gyorssegély kiutalásáról 

Florin Cîţu miniszterelnök döntött, de ezt kormányhatározatban is rögzítik, írta az Agerpres. 

A csíkszeredai romatelepen január 7-én pusztított tűzvész nyomán 250 személy maradt fedél 

nélkül. 

 

A csíkszeredai tűzesetre lehetőségként kell tekinteni, ami a mélyszegénység 

problémáját oldja meg  
2021. január 12. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

„A mostani tűzvész egy olyan évtizedek óta tartó stresszhelyzetnek a kirobbanása, ami fölött 

mi, városi közösség, nagyon régóta szemet hunytunk. Ezen pedig most változtatni fogunk” – 

mondta el a kedd reggel tartott sajtótájékoztatón Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. 

„Mi azt szeretnénk, hogy felszámoljuk azt a nyomorúságos helyzetet, amiben a Somlyó utca 

közössége élt, minél több családot ki kell emelnünk a telephelyről, ezért egy hosszú kifutású 

programot indítunk. Igaz, ez nem hoz csodát egyik napról a másikra, de tudjuk, hogy ez egy 

elengedhetetlen út”– folytatta az elöljáró. 

 

Források: nincs egyetértés a koalíciós partnerek között a prefektusi funkciók 

elosztásában 
2021. január 12. – transindex.ro, maszol.ro 

APNL, USR–PLUS és RMDSZ képviselői újra összeültek hétfőn, hogy a prefektusi és 

alprefektusi funkciók elosztásáról tárgyaljanak, ámbár most sem született megállapodás, 

szerdán újabb tárgyalás lesz – írta meg a Digi24 bizonyos belső források információira 

hivatkozva. A kormányalakításról folytatott tárgyalások során kialakított megegyezés szerint 

a PNL 23 megyében nevezhet ki prefektust, az USR PLUS 14-nél, az RMDSZ pedig 5 

megyében. A PNL-nek 47 alprefektusa lehet, az USR–PLUS-nak 28 és az RMDSZ-nek 10. A 

vita lényegében abból fakad, hogy egyes megyék esetében minden párt szeretne valamilyen 

funkciót szerezni, és ennek elosztásában nem sikerült eddig megegyezniük.  

 

Új óvoda épül a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző udvarán 
2021. január 12. – maszol.ro 

Elkészültek az kivitelezési tervei annak a Kézdivásárhelyen építendő új óvodának, amelyre 

még 2019-ben írt alá finanszírozási szerződését Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere 

és Simion Creţu, a gyulafehérvári székhelyű Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

vezérigazgatója. A tervek szerint a 2022-ben megnyíló új óvoda európai színvonalú, nyolcvan 

férőhelyes intézmény lesz, amelyet a Bod Péter Tanítóképző udvarán építenek fel. 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/belfold/gyorssegelyt-nyujt-a-kormany-a-csikszeredai-tuz-karosultjainak
https://itthon.transindex.ro/?hir=62742
https://itthon.transindex.ro/?hir=62742
https://itthon.transindex.ro/?hir=62734
https://itthon.transindex.ro/?hir=62734
https://maszol.ro/belfold/Uj-ovoda-epul-a-kezdivasarhelyi-Bod-Peter-Tanitokepzo-udvaran
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Kézdivásárhelyen jelenleg egyébként mintegy 400 óvodás gyermek van. „Az utóbbi időben 

egyre több gyermeket íratnak be napközibe, így igény mutatkozott az új épületre. Emellett 

gondot okozott, hogy a városban olyan óvoda is működik, amelynek épületét nem kevés 

pénzért béreli az önkormányzat. Az új, emeletes, nyolcvan gyermek befogadására alkalmas 

ingatlan 1300 négyzetméteres telken épül” – mondta Bokor Tibor polgármester. 

 

Pálfi Kinga: szívügyem a közösség – emberközelben Székelyudvarhely 

alpolgármestere 
2021. január 12. – maszol.ro 

Szívügye a közösség, és az alpolgármesteri tisztség lehetőséget biztosít a számára, hogy most 

már főállásban tegye azt, amin eddig is dolgozott, és amiben mindig meghatározó volt a 

hivatástudata. Nyitottnak tartja önmagát, bizalmat megelőlegezőnek és barátságosnak. 

Székelyudvarhely alpolgármesterének lenni Pálfi Kinga számára kihívás, megtiszteltetés és 

egyfajta elköteleződés. Többek között erről is beszélgetett vele a Maszol megválasztása után 

néhány hónappal. 

 

Az EMSZ társelnöke azt kéri a polgármesterektől hogy tűzzék ki máshová a 

levont zászlókat 
2021. január 12. – szekelyhon.ro, Krónika 

Minden jogi eszközt használjanak ki, minden lehetséges módon igyekezzenek megvédeni a 

kitűzött székely zászlókat, de ha mégis muszáj levenni, akkor se egy szekrénybe zárják el, 

hanem máshol újra tűzzék ki – szól a székelyföldi önkormányzati vezetők felé Mezei János, az 

Erdélyi Magyar Szövetség társelnökének felhívása. 

 

Nincs érdekeltsége az ADEC-nek magyar feliratok miatt perelni 
2021. január 12. – szekelyhon.ro 

Miután a Bukaresti Ítélőtábla tavaly jogerősen elutasította a Dan Tanasă vezette szervezetnek 

a gyergyószentmiklósi Városháza felirat eltávolítására vonatkozó keresetét, nyilvánossá vált 

az ítélet indoklása is, amely megállapítja, az ADEC-nek nem fűződik személyes érdeke 

magyar feliratok eltávolításához. Ezek ugyanis a magyar anyanyelvű polgárok tájékoztatását 

szolgálják. 

 

Felújítják a kézdivásárhelyi kaszárnyát és a Turóczi Mózes Általános Iskola 

épületét 
2021. január 12. – szekelyhon.ro 

Megkötötték a kivitelezési szerződést a kézdivásárhelyi kaszárnya és a Turóczi Mózes 

Általános Iskola épületének felújítására – tájékoztat Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala. 

A két pályázat részét képezi annak a tíz projektnek, amelyekre a Regionális Operatív Program 

(POR) keretében nyert támogatást a kézdivásárhelyi önkormányzat. 
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https://maszol.ro/belfold/Palfi-Kinga-szivugyem-a-kozosseg-emberkozelben-Szekelyudvarhely-alpolgarmestere
https://maszol.ro/belfold/Palfi-Kinga-szivugyem-a-kozosseg-emberkozelben-Szekelyudvarhely-alpolgarmestere
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-emsz-tarselnoke-azt-keri-a-polgarmesterektol-hogy-tuzzek-ki-mashova-a-levont-zaszlokat
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-emsz-tarselnoke-azt-keri-a-polgarmesterektol-hogy-tuzzek-ki-mashova-a-levont-zaszlokat
https://szekelyhon.ro/aktualis/nincs-erdekeltsege-az-adec-nek-magyar-feliratok-miatt-perelni
https://szekelyhon.ro/aktualis/felujitjak-a-kezdivasarhelyi-kaszarnyat-es-a-turoczi-mozes-altalanos-iskola-epuletet
https://szekelyhon.ro/aktualis/felujitjak-a-kezdivasarhelyi-kaszarnyat-es-a-turoczi-mozes-altalanos-iskola-epuletet
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Csökkent a foglalkoztatottság, nőtt a munkanélküliség a magyarok lakta 

megyékben 
2021. január 13. – Krónika 

Alaposan megtépázta az erdélyi megyék munkaerőpiacát is a pandémia: csökkent a 

foglalkoztatottság, nőtt a munkanélküliség a koronavírus-járvány begyűrűzése nyomán a 

jelentős arányban magyarok   lakta romániai megyékben – derül ki az Erdélystat statisztikai 

szolgálat tegnap nyilvánosságra hozott adatsoraiból. Mint a Krónikához eljuttatott 

kimutatásban hangsúlyozzák, Erdélyben 2020 októberében 1979,7 ezer főt tett ki az 

alkalmazásban állók száma, mely az előző év azonos időszakához képest 1,7 százalékos, azaz 

33,3 ezer főnyi csökkenést jelent. 2020 októberében az egy főre eső nettó átlagkereset 

Erdélyben 3113 lej volt, mely az előző év októberéhez képest 8,2 százalékos (237 lejes) 

növekedést jelent. A regisztrált munkanélküliek száma 2020 októberében 84,6 ezer fő volt 

Erdélyben, egy év alatt 25,8 százalékkal nőtt az álláskeresők száma. 

 

Miklósi Mátyás Csaba brassói református esperes a dél-erdélyi és Kárpátokon 

túli misszióról, kis és nagy közösségről 
2021. január 13. – Krónika 

Miklósi Mátyás Csaba lelkipásztor két éve a Kárpátokon túli területeket is magában foglaló 

Brassói Református Egyházmegye esperese. Tizenhárom és fél évet szolgált 

Erzsébetvárosban, jelenleg brassói lelkipásztor. A legnagyobb kiterjedésű romániai magyar 

szórvány vezető lelkipásztoraként azt vallja, minden gyülekezetben a minőségi munkára kell 

törekedni.

 

Sólymos: Sikerre akarom vinni, amit elkezdtem, de ehhez az kell, hogy 

mindannyiunkban legyen alázat és kompromisszumkészség 
2021. január 12. – bumm.sk 

Kudarccal végződött a 2020-as nagy magyar kiegyezés, de nem kell még semmit temetni - 

legalább is Sólymos László így gondolja. Az optimizmusa alábbhagyott, de továbbra hisz 

abban, hogy a megegyezés az egyetlen járható út. Interjúban fejtette ki véleményét Sólymos 

László a bumm.sk megkeresésére. 

 

A Pázmaneum Társulás is csatlakozik a Széchenyi-emlékévhez 
2021. január 12. – Felvidék Ma 

Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke a 2021-es esztendő elején 

hivatalosan is meghirdette a Széchenyi-évet. A Széchenyi-család tagjai azt szeretnék, ha az 

általuk kezdeményezett kulturális programsorozathoz minél többen csatlakoznának, ugyanis 

szeptember 21-én ünnepelhetjük a legnagyobb magyar születésének 230. évfordulóját. Ehhez 

a felhíváshoz csatlakozott a Pázmaneum Társulás is. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/12/solymos-sikerre-akarom-vinni-amit-elkezdtem-de-ehhez-az-kell-hogy-mindannyiunkban-legyen-alazat-es-kompromisszumkeszseg
https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/12/solymos-sikerre-akarom-vinni-amit-elkezdtem-de-ehhez-az-kell-hogy-mindannyiunkban-legyen-alazat-es-kompromisszumkeszseg
https://felvidek.ma/2021/01/a-pazmaneum-tarsulas-is-csatlakozik-a-szechenyi-emlekevhez/
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Több tízezer euró igényelhető szlovák-magyar együttműködési projektekre 
2021. január 12. – Új Szó 

Az önkormányzatok, iskolák, egyházak és nonprofit szervezetek ebben a hónapban még 

igényelhetnek támogatást a Kisprojekt Alaptól az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program keretében. A hozzájárulás minimális összege 20 000 euró, 

maximális összege pedig 50 000 euró. A támogatást Kassa és Besztercebánya megyéből 

(Košický a Banskobystrický kraj), valamint négy magyarországi megyéből lehet igényelni. A 

TASR hírügynökséget Kassa Megye Önkormányzata tájékoztatta kedden. 

 

Még nem nyilvános, hogyan osztották el a magyar pártok a teljes állami 

támogatást 
2021. január 12. – Új Szó 

Az MKÖ a választási eredménye alapján valamivel több mint 1,3 millió euró állami 

támogatást kapott már, és hasonló összegre számíthat a választási ciklus hátralevő részében 

is. A pénzen az együtt induló MKP-nak, Összefogásnak és Magyar Fórumnak kell 

osztozkodnia. Egyelőre nem nyilvános az elszámolás. 

 

A koalíciós tanács elé kerül a népszámlálás elhalasztásának ügye. Az OĽaNO 

frakció már támogatja 
2021. január 12. – Körkép 

Pártelnöki szintű egyeztetést javasol az OĽaNO az idei népszámlálás elhalasztásának ügyéről. 

A kérdést először az Összefogás vetette fel, tekintettel a járványhelyzetre, majd a Samu István 

vezette Új Egység Mozgalom is támogatta a javaslatot.   Az Összefogás és az OĽaNO magyar 

nemzetiségű képviselőjének, Gyimesi Györgynek mai egyeztetését követően a téma a 

legerősebb kormánypárt parlamenti frakciójának asztalára került. 

  
Topolya: Folytatódnak a fejlesztések és a beruházások 
2021. január 12. – Vajdaság Ma 

A nehézségek ellenére sikeres évet zár a VMSZ által irányított topolyai önkormányzat. 

Fremond Árpád, a párt topolyai községi szervezetének az elnöke számolt be egy 

sajtótájékoztató keretében az elmúlt időszak eredményeiről és az idei tervekre is kitért. 

Elmondta, hogy véleménye szerint politikai szempontból a választási évek a legfontosabbak, 

és ez az év ilyen volt. Sikerült abszolút többséget szerezni a képviselő-testületben és a járvány 

okozta nehézségek ellenére sikeresnek nevezhető az elmúlt év. Folytatódtak a beruházások, 

melyek közül a szennyvíztisztítót és a szennyvízelvezető hálózat főágának építését, illetve a 

fürdőkomplexum építését emelte ki. 
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https://ujszo.com/kozelet/tobb-tizezer-euro-igenyelheto-szlovak-magyar-egyuttmukodesi-projektekre
https://ujszo.com/kozelet/meg-nem-nyilvanos-hogyan-osztottak-el-a-magyar-partok-a-teljes-allami-tamogatast
https://ujszo.com/kozelet/meg-nem-nyilvanos-hogyan-osztottak-el-a-magyar-partok-a-teljes-allami-tamogatast
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/01/12/a-koalicios-tanacs-ele-kerul-a-nepszamlalas-elhalasztasanak-ugye-az-olano-frakcio-mar-tamogatja/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/01/12/a-koalicios-tanacs-ele-kerul-a-nepszamlalas-elhalasztasanak-ugye-az-olano-frakcio-mar-tamogatja/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26051/Topolya-Folytatodnak-a-fejlesztesek-es-a-beruhazasok.html
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Dubravka Négre búcsúlátogatáson Újvidéken 
2021. január 12. – Magyar Szó 

Miloš Vučević polgármester a városházán fogadta Dubravka Négret, az Európai Beruházási 

Bank (EBB) nyugat-balkáni Regionális Irodájának az igazgatóját, akinek lejárt megbízatása. 

Dubravka Négre és Miloš Vučević a találkozón megbeszélést folytatott a sikeres 

együttműködésről. Mindkét fél egyetértett abban, hogy az Európai Beruházási Bank és 

Szerbia kiváló kooperációt valósított meg az elmúlt időszakban, és hogy ez a gyümölcsöző 

együttműködés az önkormányzatok fejlesztésére összpontosult. 

 

A doni katasztrófa emléknapja 
2021. január 12. – karpat.in.ua 

1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a 

Don-kanyarban, mely során napok alatt szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. 

magyar hadsereg – ez volt a magyar hadtörténet legnagyobb veresége. A 2. magyar 

hadsereget német követelésre, kormányközi egyezmény alapján küldték ki a keleti frontra: a 

németek a Szovjetunió ellen 1941-ben indított villámháború kudarca után követeltek 

csapatokat szövetségeseiktől a következő évre tervezett hadjárathoz. A magyar kormány ezt 

nem tudta, de nem is akarta megtagadni, mivel az Észak-Erdély visszaszerzésére törekvő 

Románia azonnal igent mondott Hitlernek, emellett a magyar vezetés a részvételtől újabb 

területek visszacsatolását is remélte. 

 

Végre elkezdődött az érdemi munka a Tiszaújlaki kistérségben 
2021. január 12. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A többszörös és hosszan elnyúló egyeztetések, valamint tárgyalások a pártok között végre 

eredményre vezettek a Tiszaújlaki Kistérségi Tanácsban, így elkezdődhetett a konstruktív 

munka a kistérség életében. Január 11-re összehívták a tanács nyolcadik plenáris ülését, 

amelyen 23 képviselő jelent meg, akik a következő kérdésekről döntöttek, illetve hagyták jóvá 

azokat: az oktatási osztály létrehozásáról, a vezetői szabályzat jóváhagyásáról és a Nonprofit 

Közüzemi Társaság megalakításáról, a tanács szabályzatáról szóló pontokat.  

 

Tudnivalók a Rákóczi‐főiskola Szakgimnáziumának 2021. évi felvételi 

szabályzatáról 
2021. január 12. – Kárpátalja Ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának 2021. évi felvételi 

eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalóiról Kóré Dóra, az intézmény felvételi bizottságának 

titkára adott tájékoztatást. Idén is öt szakra – óvodapedagógia, szociális munka, számvitel és 

adóügy, alkalmazott matematika és turizmus – lehet jelentkezni. Azok a jelentkezők, akik a 9. 

osztály elvégzését követően általános iskolai végzettség alapján szeretnék folytatni 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4510/vajdasag_ujvidek/233701/Dubravka-N%C3%A9gre-b%C3%BAcs%C3%BAl%C3%A1togat%C3%A1son-%C3%9Ajvid%C3%A9ken.htm
http://history.karpat.in.ua/?p=1621&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/01/12/vegre-elkezdodott-az-erdemi-munka-tiszaujlaki-kistersegben
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tudnivalok-a-rakoczi%e2%80%90foiskola-szakgimnaziumanak-2021-evi-felveteli-szabalyzatarol/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tudnivalok-a-rakoczi%e2%80%90foiskola-szakgimnaziumanak-2021-evi-felveteli-szabalyzatarol/
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tanulmányaikat emelt szintű szakképesítésen (fachova peredvischa osvita), a belső felvételi 

vizsgák alapján nyerhetnek felvételt. A felvételi vizsgakövetelmények szaktárgyanként 

megegyeznek a 2020/2021-es tanévben a 9. osztály végén tett kibocsátó vizsgák 

követelményeivel, melyek megtalálhatóak a főiskola honlapján. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 12. – Kossuth Rádió 

 

A február 8-i részleges óvoda- és iskolanyitást szorgalmazza az RMDSZ. Az RMDSZ azt az 

álláspontot képviseli és kormányzati partnereit is arról győzi meg, hogy a második félévtől, 

február 8-tól nyissák ki az óvodákat, és induljon újra a fizikai jelenlétet feltételező oktatás az 

elemi, a nyolcadik és a 12. osztályokban. Hegedüs Csilla szóvivőt kérdeztük a témában. 

   

Tavaly év végén 2 millió 200 ezer eurós támogatást hagyott jóvá a magyar kormány a 

révkomáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont főépületének a felújítására. Az összeget az 

illetékes egyházmegye is kiegészíti, így már ebben az évben elkezdődhet a majdnem száz éves 

épület teljes rekonstrukciója. A Marianum a Felvidék legnagyobb iskolaközpontja, amelyet a 

Trianon után a megmaradást biztosító kiművelt emberfők nevelése érdekében 

közadakozásból hoztak létre a kisebbségi sorsba szorult magyarok.  Madarász Róbert 

igazgatót telefonon hívtuk fel. 

  

Őszre egy új óvodában kezdhetik meg a tanévet a maradéki óvodások. A csöppnyi szerémségi 

magyar közösségről egy-két évtizede még mindenki azt hitte, hogy menthetetlenül 

asszimilálódni fog, ma viszont már példaképül szolgál a szórványban élők számára. Elsőként 

az új óvodáról kérdeztük Halász Dániel maradéki református lelkipásztort. 

  

A Te is segíthetsz Alapítvány széleskörű tevékenységet folytat Kárpátalján. Támogatják a 

hátrányos helyzetű, tehetséges diákokat, a szükséget szenvedő nyugdíjasokat, de segítik a 

sérült gyermekekkel foglalkozó intézményeket is.  

  

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-12_18-02-00&enddate=2021-01-12_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-12_18-02-00&enddate=2021-01-12_18-40-00&ch=mr1
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Csaknem teljesen leégett csütörtökön a Csíkszeredához tartozó Csíksomlyó egy utcája, 

mintegy húsz ház vált a lángok martalékává. A fedél nélkül maradt családokat átmenetileg 

sportcsarnokokban helyezték el. Az RMDSZ Temes megyei szervezete is bekapcsolódott 

megsegítésükbe: gyűjtést indított támogatásukra. Alapélelmiszereket, tisztálkodási cikkeket, 

tanfelszereléseket, gyermekjátékokat, valamint pénzt gyűjtenek. Az akcióról Sipos Ilona 

irodavezetőt kérdeztük. 

  

Magyarországi támogatás is érkezett a csíksomlyói tűzkárosult romák számára. A hét végén a 

Magyar Református Szeretetszolgálat vitt igen hasznos adományt a rászorulóknak.  

  

A korábbi növekedési trendet megszakítva, tavaly a felére csökkent a turisták és a 

vendégéjszakák száma Erdélyben a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások 

következtében. Milyen a regionális megoszlás, hol csökkent jobban és hol kevésbé, és 

mekkora ez a csökkenés a romániai átlaghoz viszonyítva? – erről kérdezte Lehőcz László az 

Erdélystat statisztikai portál munkatársát, az elemzés készítőjét. 

   

Kilencedik alkalommal szerveztek Doni emléktúrát a 2. magyar hadseregben szolgáló katonák 

tiszteltére a Nagyváradtól néhány kilométerre fekvő Püspökfürdőn. Nagyváradon nincs doni 

emlékmű, de Püspökfürdőn vannak II. világháborús emlékek, melyeket végigjárva a magyar 

királyi 2. honvéd hadsereg tragédiájára emlékeztek. Ma van a doni-katasztrófa emléknapja. A 

zarándoklat részleteiről Kecse Gabriella, a Tanoda Egyesület elnöke beszélt. 


