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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

 „A támogatásaink a kárpátaljai emberek életét segítik, egyúttal Ukrajna 

érdekeit is szolgálják” 
2021. január 14. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Politikai boszorkányüldözés folyik a KMKSZ ellen, szeparatizmussal vádolják az elnökét és 

jótékonysági alapítványait. Közben a Szövetség történelmi sikert ért el az októberi 

önkormányzati választásokon, a hatalom mégis megakadályozta, hogy a magyar frakció újra a 

koalíció része lehessen a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. A kialakult helyzet részleteiről, 

illetve a korábbi megyei tanácsi munka eredményeiről beszélt Barta József, a KMKSZ 

alelnöke, megyei képviselő a kárpátaljai magyarság számára a tavalyinál is nehezebbnek 

ígérkező 2021-es év első napjaiban. „Kárpátalja lakosságának hivatalosan 12%-a vallotta 

magát a legutóbbi népszámláláskor magyarnak, de közösségünkből olyan sokan élnek és 

dolgoznak már külföldön, továbbá a járványhelyzet is rontotta az esélyeinket, ezért nemcsak 

minket, de minden kárpátaljai politikai szereplőt meglepett ez a valóban történelminek 

nevezhető siker.” – nyilatkozta az alelnök. 

 

A Minority SafePack sikere által okozott lehetőséget méltatta az unió polgári 

kezdeményezések kampányigazgatója  
2021. január 14. – transindex.ro 

A legutóbbi sikeres európai polgári kezdeményezés, a Minority SafePack ritka lehetőséget 

nyújt a demokratikus részvétel komolyan vételére az Európai Unióban, miután számos 

korábbi kezdeményezés nem kapott kellő figyelmet, vagy nem volt kellő hatással uniós 

jogszabályok alakítására - írta Carsten Berg, az úgynevezett európai polgári kezdeményezések 

(ECI) kampányigazgatója szerdai véleménycikkében, amely az uniós ügyekkel foglalkozó 

Euractiv hírportálon jelent meg.  

 

Forró Krisztián a magyar egységről: A kettő mindig több, mint az egy 
2021. január 14. – Ma7.sk, Új Szó 

Decemberben egy komoly lépést sikerült megtenni a magyar egység megteremtése felé – 

állítja az MKP elnöke. Forró Krisztián szerint az MKP és a Híd megállapodása komoly 

előrelépés, de ha nem tudnak megoldásokat kínálni az embereknek, akkor elfordulhatnak a 

magyar párttól: „Tényleg úgy érzem, hogy egy komoly lépést tettünk meg a magyar egység 

megteremtése felé. Az elmúlt tíz évben mély árkok lettek kiásva úgy politikai, mint társadalmi 

szinten is, s azzal, hogy az MKP és a Híd elnöki szinten meg tudott egyezni, együtt folytatják 

tovább, ez egy nagy lépés volt. Természetesen az egység megteremtéséhez a többiekre is 

mindenképpen szükség van.” 
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https://karpataljalap.net/2021/01/13/tamogatasaink-karpataljai-emberek-eletet-segitik-egyuttal-ukrajna-erdekeit-szolgaljak
https://karpataljalap.net/2021/01/13/tamogatasaink-karpataljai-emberek-eletet-segitik-egyuttal-ukrajna-erdekeit-szolgaljak
https://vilag.transindex.ro/?hir=37208&a_minority_safepack_sikere_altal_okozott_lehetoseget_meltatta_az_unio_polgari_kezdemenyezesek_kampanyigazgatoja
https://vilag.transindex.ro/?hir=37208&a_minority_safepack_sikere_altal_okozott_lehetoseget_meltatta_az_unio_polgari_kezdemenyezesek_kampanyigazgatoja
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-a-magyar-egysegrol-a-ketto-mindig-tobb-mint-az-egy
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Úgy néz ki, most sem lesz magyar prefektusa Kovászna megyének 
2021. január 14. – transindex.ro 

Tamás Sándor, az RMDSZ Kovászna megyei elnöke csütörtökön elmondta, hogy az általa 

vezetett szervezet támogatja Cosmin Boricean alprefektus kinevezését a megye prefektusává. 

"Támogatjuk őt a prefektus pozíció betöltésére (...) Bebizonyította, hogy lelkes és szavatartó 

ember és mióta alprefektusi pozícióban van, bebizonyosodott róla, hogy egyszerre jó 

szakember és jó szervező is" - mondta Tamás az Agerpresnek. A 40 éves Borican mindössze 

egy éve tölti be az alprefektusi pozíciót, 2020 januárjában nevezte ki ugyanis a PNL Necolaie 

Radocea helyébe. Boricean eredetileg tanár, később magánvállalatok vezetőségében 

dolgozott, az elmúlt években pedig a PNL megyei tanácsosa és a Kovászna megyei 

postahivatal vezetője volt.  

 

Novák Károly Eduárd: elutasítom a diszkrimináció bármilyen formáját 
2021. január 14. – maszol.ro 

Elutasítja a diszkrimináció minden formáját, ezért világos és pontos minősítési kritériumokat 

követel meg, hogy sem a sportolók, sem a sportszervezetek ne szeghessék meg 

kötelezettségeiket - jelentette ki csütörtökön Novák Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter.  

 

A magyar kultúra határon átívelő ünneplésére készülnek Biharban és Hajdú-

Biharban 
2021. január 14. – maszol.ro 

Közösen, virtuálisan, de lehetőség szerint élőben is megünneplik a magyar kultúrát 

Nagyváradon, Margittán, Debrecenben és Berettyóújfaluban. Online kapcsolódott be az 

ünnepségsorozat programjait ismertető sajtótjékoztatóba Puskás István, Debrecen kultúráért 

felelős alpolgármestere és Kolozsvári István, Berettyóújfalu programfelelőse, míg 

Nagyváradon Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, Kecse Gabriella 

tanfelügyelő és Pető Dalma váradi önkormányzati képviselő beszélt a váradi és margittai 

programokról. 

 

Biró Rozália: Felértékelődtek a kétoldalú kapcsolatok 
2021. január 14. – Bihari Napló 

A tavalyi évet értékelő, illetve az idei prioritásokat felvázoló sajtótájékoztatót tartott tegnap 

délben az RMDSZ nagyváradi székházában Biró Rozália parlamenti képviselő, a képviselőház 

külügyi szakbizottságának az elnöke, mely tisztséget a következő négy évben is be fogja 

tölteni. 

 

„Résen kell lenni, szóvá kell tenni, amikor magyarellenességet észlelünk” 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=62773&ugy_nez_ki_most_sem_lesz_magyar_prefektusa_kovaszna_megyenek
https://maszol.ro/sport/Novak-Karoly-Eduard-elutasitom-a-diszkriminacio-barmilyen-formajat
https://maszol.ro/kultura/A-magyar-kultura-hataron-ativelo-unneplesere-keszulnek-Biharban-es-Hajdu-Biharban
https://maszol.ro/kultura/A-magyar-kultura-hataron-ativelo-unneplesere-keszulnek-Biharban-es-Hajdu-Biharban
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/biro-rozalia-felertekelodtek-a-ketoldalu-kapcsolatok-3421678/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/resen-kell-lenni-szova-kell-tenni-amikor-magyarellenesseget-eszlelunk-3422689/
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2021. január 14. – Bihari Napló 

Interjú adott a Bihari Naplónak Cseke Attila, Románia fejlesztési, közigazgatási és 

közmunkálatokért felelős minisztere. Többek közt azt kérdeztük tőle: mit tekint prioritásnak, 

és garanciát jelent-e szerinte az, hogy az RMDSZ is kormányon van abból a szempontból, 

hogy így esetleg tompulnak a magyarellenes megnyilvánulások. 

 

Levették a feliratot, de visszakerül korábbi helyére 
2021. január 14. – szekelyhon.ro 

Az épületet megnevező felirat nélkül maradt a csíkszentléleki községháza, az ott elhaladók azt 

láthatják, hogy a homlokzatról hiányzik a korábban megszokott megnevezés. Mint kiderült, 

ezúttal nem bírósági eljárás áll az eltávolítás hátterében, a Dan Tanasă vezette, magyar 

jelképek elleni pereiről elhíresült egyesület nem küldött felszólítást Csíkszentlélekre, és 

bírósághoz sem fordult, ahogy ezt számos más község és város esetében megtette. 

 

Újjáélesztenék a marosvásárhelyi futballt 
2021. január 14. – szekelyhon.ro 

A járványhelyzet és a szükséges dokumentációk késlekedése miatt tavaly nem sikerült 

használatba adni az FK Csíkszereda által működtetett Székelyföld Labdarúgó Akadémia 

Marosvásárhely határába tervezett edzőközpontját. Az új sportbázis idén tavasszal viszont 

megkezdi tevékenységét, és az év végére teljes egészében elkészülhet. A marosvásárhelyi 

születésű Zsigmond Barna-Pál magyarországi országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, 

korábbi csíkszeredai főkonzul úgy nyilatkozott, nagy öröm számára, hogy sikerült 

megszerezni a sportközpont befejezéséhez szükséges forrásokat, így anyagilag nincs 

semmilyen akadálya, hogy befejezzék a munkálatokat. 

 

Nehéz online a színészképzés 
2021. január 15. – Krónika 

Alternatív megoldásokat kellett találniuk a kolozsvári és marosvásárhelyi színi egyetem 

oktatóinak és hallgatóinak, hogy eredményesen folytathassák a virtuális térbe kényszerült 

oktatást. Színészképzést nem lehet személyes gyakorlatok híján lebonyolítani, de a 

kényszerűségből sokszor előnyt is kovácsoltak – mondta el a két intézmény néhány oktatója, 

hallgatója. 

 

Rareș Bogdan a székelyek kezét mutatná a külföldieknek 
2021. január 15. – Krónika 

Bár a kormánykoalíciót alkotó pártok vezetői korábban megegyeztek abban, hogy 

tartózkodnak az egymást bíráló nyilvános üzenetektől, Rareș Bogdan, a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) első alelnöke úgy érezte, Facebook-bejegyzésben kell válaszolnia Kelemen 

Hunornak. A miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő RMDSZ-elnök az Antena 3 

hírtelevízió egyik műsorában egyebek mellett arról beszélt, hogy az autonómia egyetlen 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/levettek-a-feliratot-de-visszakerul-korabbi-helyere
https://sport.szekelyhon.ro/labdarugas/ujjaelesztenek-a-marosvasarhelyi-futballt
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formája sem sérti a román állam egységét és területi integritását, az önrendelkezés csupán 

közösségi szintű döntéshozatalt jelent, nem pedig elszakadást. A magyar szövetség nagyobbik 

koalíciós partnerpártjának alelnöke gyorsan reagált Kelemen Hunor kijelentéseire, ironikus 

hangvételű állásfoglalásban jegyezve meg: probléma van akkor, ha egy etnikai alapon 

működő autonómia az elvárás. „Nem egy kisebbséggel van gond, hanem azzal a szándékkal, 

hogy a hozzáértést egy személyazonosságiban feltüntetett névvel helyettesítsük. A történelem 

során, s nem csak Románia esetében, az etnikai, bőrszín, vallási alapú hozzáállás pusztításhoz 

vezetett” – fogalmazott a magyarellenes kirohanásairól ismert volt műsorvezető. 

 

Szlovák-magyar programban dolgoznak a Duna és az Ipoly menti élővilág 

bemutatásán 
2021. január 14. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Szlovák-magyar programban dolgoznak a Duna és az Ipoly menti egykori és mai élővilág 

bemutatásán; a munka része a Nógrád megyei ipolytarnóci ősmaradványok területének 

további feltárása és a szlovákiai Karva szolgáltatásainak fejlesztése. Az MTI-t a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság (BNPI) tájékoztatta szerdán. Mint a közleményben írták, a szlovák-magyar 

határon átnyúló Interreg program vezető partnere a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 

partnere Karva község önkormányzata, együtt 992 ezer eurót költhetnek el az északnyugat-

délkeleti idegenforgalmi tengely erősítésére. 

 

Plakátakciót indít a magyar népszámlálási kampány 
2021. január 14. – Felvidék Ma 

„Szlovákiai magyarként két nyelvet beszélek. Mi a te szupererőd?” Ezzel a címmel indít 

kétnyelvű plakátakciót a magyar szervezetek népszámlálási kampánya. A plakátok üzenete, 

hogy a szlovákiai magyarság számos olyan értékkel rendelkezik, amelyre joggal lehet büszke: 

ilyen a két kultúra és nyelv magas szintű ismerete, illetve a kisebbségi létből fakadó kihívások, 

amelyek magasabb teljesítményre ösztönöznek. A plakátok mindenekelőtt azon városok 

mentén kerültek kihelyezésre, ahol a magyarság kisebbségben, vegyes nemzeti összetételű 

környezetben él, hiszen itt lehet szükség leginkább a pozitív megerősítésre. 

 

A népszámlálás csak törvénymódosítással halasztható 
2021. január 14. – Új Szó 

A magyar szervezetek a járvány miatt a népszámlálás elhalasztását kérik, az Összefogás pedig 

a Keresztény Unióval közösen külön is kezdeményezte ugyanezt. Nyílt levélben kérték a 

magyar szervezetek a február 15. és március 31. között esedékes népszámlálás elhalasztását a 

kormányfőtől. Arra hivatkoznak, nem tudni, hogy a járvány miatt biztonságosan végre lehet-e 

hajtani a felmérést. Ugyanis annak ellenére, hogy a polgárok nagy része valószínűsíthetően 

interneten tölti majd ki az ívet, a számlálóbiztosok munkájára is biztosan szükség lesz. 
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https://www.bumm.sk/regio/2021/01/13/szlovak-magyar-programban-dolgoznak-a-duna-es-az-ipoly-menti-elovilag-bemutatasan
https://www.bumm.sk/regio/2021/01/13/szlovak-magyar-programban-dolgoznak-a-duna-es-az-ipoly-menti-elovilag-bemutatasan
https://felvidek.ma/2021/01/plakatakciot-indit-a-magyar-nepszamlalasi-kampany/
https://ujszo.com/kozelet/a-nepszamlalas-csak-torvenymodositassal-halaszthato
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Híd: A vádaskodás nem segít – Kell egy terv! 
2021. január 14. – bumm.sk 

A Híd párt felszólította Igor Matovič kormányfőt: értékelje át az egész országra kiterjedő 

tömeges tesztelés tervét, a kormány képviselőit pedig arra, hogy a járvány idején mellőzzék a 

nyilvános vitáikat és fókuszaljának a reális megoldásokra. A Híd párt a következő felhívást 

tette közzé csütörtökön Igor Matovič korányfőnek és a kabinet tagjainak címezve: „A 

vádaskodások nem segítenek Szlovákiának – Kell egy terv!” A miniszterelnök elmondása 

szerint tétlenségéveel 4300 embert öl meg. A megvádolt miniszter pedig azt állítja, a 

kormányfő hazudik, szavai a rágalmazás és a becsületsértés határait súrolják. 

 

Rigó Konrád: Február 15-én arról kell beszámolni, hogy megszületett a 

megoldás, utána pedig a jövőre kell koncentrálni 
2021. január 15. – bumm.sk 

A Híd elnöksége szerdán úgy határozott, hogy február 15-ig szeretné véglegesíteni a magyar 

egység kérdését. Az MKP-val való megállapodást mérföldkőnek tekinti, ám szeretné, ha a 

gyűjtőpárt minél erősebb legyen. Rigó Konrádot, a párt elnökségi tagját kérdezte a bumm.sk a 

nyilatkozat okairól. 

 

Az MKP és az Összefogás halasztaná a népszámlálást, a Híd viszont nem 
2021. január 15. – Új Szó 

A népszámlálás kérdésében nincs összhang az egyesülési szándékát kinyilvánító három 

magyar párt között. Míg az Összefogás és az MKP a koronavírus-járvány miatt a felmérés 

halasztását támogatja, a Híd szerint erre nincs szükség. A három párt még nem találta meg az 

egyesülése pontos formáját, ugyanakkor egy konkrét ügyben, a népszámlálás elhalasztásának 

kérdésében sincs egységes álláspontjuk. Az MKP és az Összefogás a koronavírus-járványra 

hivatkozva támogatja, hogy a felmérést egy későbbi időpontban valósítsák meg, a Híd viszont 

a február 15-i kezdés mellett van, azzal, hogy jogi elemzésük szerint az adatfelvétel vége akár 

június 30-ig is kitolható. 

  
Közvállalatok napirenden 
2021. január 14. – Magyar Szó 

15 perc alatt 8 napirendi pont – rekordrövidségű ülést tartott tegnap Óbecsén a községi 

képviselő-testület. Többek között a közvállalatok idei munkaprogramjai és pénzügyi tervei 

vita nélkül, itt-ott egy-egy kósza, tartózkodó szavazattal kerültek pillanatok alatt elfogadásra. 

Az alig több mint ezer ügyféllel együttműködő Toplana Közvállalat az idei évben 15,3 millió 

dinárt kap a községi költségvetésből beruházási célokra. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/14/hid-a-vadaskodas-nem-segit-kell-egy-terv
https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/15/rigo-konrad-februar-15-en-arrol-kell-beszamolni-hogy-megszuletett-a-megoldas-utana-pedig-a-jovore-kell-koncentralni
https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/15/rigo-konrad-februar-15-en-arrol-kell-beszamolni-hogy-megszuletett-a-megoldas-utana-pedig-a-jovore-kell-koncentralni
https://ujszo.com/kozelet/az-mkp-es-az-osszefogas-halasztana-a-nepszamlalast-a-hid-viszont-nem
https://www.magyarszo.rs/hu/4512/vajdasag_obecse/233825/K%C3%B6zv%C3%A1llalatok-napirenden-politika-%C3%B3becse.htm
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Új, nagy befogadóképességű kaszárnya épülhet 
2021. január 15. – Magyar Szó 

Miloš Vučević, Újvidék polgármestere és Nebojša Stefanović védelmi miniszter, valamint a 

hadsereg képviselői tegnap megbeszélést folytattak az újvidéki kaszárnyák sorsáról. Az 

újvidéki kaszárnyák nagy része csak félkapacitással működik, több objektum pedig üresen áll 

már több éve. A találkozón az újvidéki önkormányzat és a hadsereg képviselői egyetértettek 

abban, hogy egy közös projektum keretében a hadsereg megválna a katonaság városi 

objektumaitól, de ezek helyébe egy új, modern kaszárnya épülne, amelyben helyet kapna a 

tartományi székvárosban tartózkodó katonaság és a folyami flottilla is. 

 

Jól teljesítették a kárpátaljai pedagógusok a 2020-as kihívásokat 
2021. január 14. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elmúlt évéről beszélgetett a Kárpátalja 

hírportál Orosz Ildikóval, a szövetség elnökével. Szó esett többek között a kárpátaljai 

pedagógusok online oktatási kihívásairól, az oktatási törvény kapcsán folytatott 

szélmalomharcról, valamint azt is megtudhattuk, hogy a kárpátaljai magyar diákok az emelt 

szintű érettségiken semmivel sem szerepelnek rosszabbul, mint többségi társaik. „Mi azonban 

csak szerzett jogainkat szeretnénk érvényesíteni, és azt az elvet, amely Kárpátalján és a 

Kárpát-medencében immáron száz éve működik, hogy mindenki anyanyelvén tanulhasson, és 

megválaszthassa az oktatás nyelvét, amely lehet az ország nyelve vagy anyanyelve egészen az 

érettségiig.” – nyilatkozta Orosz Ildikó. 

 

A „KMKSZ” JA idén is segíti az egészségügyi dolgozókat 
2021. január 14. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Közel egy éve már, hogy a koronavírus-járvány számottevő hatással van a munkánkra, a 

mindennapjainkra, lényegében az egész életünkre. A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 

(„KMKSZ” JA) az elmúlt egy évben is megragadott minden lehetőséget, hogy könnyebbé, 

elviselhetőbbé tegye a vírussal szembeni harcot. Legfőképp az egészségügyi dolgozókat 

segítette megfelelő védőfelszerelésekkel. Ezúttal Sin József, a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar 

Párt frakcióvezetője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű 

Szervezetének elnöke adott át a Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórház részére 

egészségügyi védőfelszereléseket január 14-én. 

 

Rendkívüli ülést kezdeményez a megyei tanácsban a KMKSZ-, az OPZZS-, a KAB- 

és a Za majbutnye frakció a tarifák emelése miatt 
2021. január 14. – karpat.in.ua 

Kérelemmel fordult Olekszij Petrovhoz, a megyei tanács elnökéhez a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ), az Ellenzéki Platform – Az Életért (OPZZS), az Andrij Baloga 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4512/vajdasag_ujvidek/233864/%C3%9Aj-nagy-befogad%C3%B3k%C3%A9pess%C3%A9g%C5%B1-kasz%C3%A1rnya-%C3%A9p%C3%BClhet.htm
https://karpataljalap.net/2021/01/14/jol-teljesitettek-karpataljai-pedagogusok-2020-kihivasokat
https://karpataljalap.net/2021/01/14/kmksz-ja-iden-segiti-az-egeszsegugyi-dolgozokat
http://politic.karpat.in.ua/?p=17034&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=17034&lang=hu
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Csapata (KAB) és a Za majbutnye frakció. A dokumentum szerint a képviselők azt kérik, hogy 

támogassák „A villamosenergia és a földgáz szállítási és elosztási árának emelkedésének 

elfogadhatatlanságáról” szóló kérelmet. 

 

Jankovics Róbert: „A 2020-as év minden szempontból nehéz év volt, nekünk 

mégis sikereket hozott”  
2021. január 14. – Képes Újság 

A 2020-as évre kétségkívül rányomta bélyegét a koronavírus-járvány, ami mindannyiunk 

életét megnehezítette. Tevékenységünket a helyzethez alkalmazkodva alakítottuk. Ami a 

fejlesztéseket illeti, azok a magyarságunk számára fontos egyesületekben, intézményekben 

most sem álltak le, és több avatóünnepséget tartottunk. Még ilyen körülmények közepette is 

hatalmas, történelminek mondható sikert értünk el a parlamenti választásokon, olyan 

támogatást kaptunk az itteni magyar közösségtől, amilyent korábban egyetlen más jelölt sem 

– mondta Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, parlamenti képviselő a 2020-as évet értékelő 

nyilatkozatában. 

 

Magyar házat avatott és a HMDK elnökével tárgyalt Szijjártó Péter Fiumében 
2021. január 14. – Képes Újság 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter magyar házat és tiszteletbeli 

konzulátust avatott múlt pénteken Fiumében (Rijeka), valamint Jankovics Róberttel, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének az elnökével folytatott megbeszélést. 

Örömtelien indult az év a fiumei magyarok számára, hiszen egy régi álmuk vált valóra: 

hivatalosan is birtokukba vehették székházukat. Az impozáns Anna-villában kialakított 

magyar házat Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó Péter adta át, miután 

beiktatta országának új tiszteletbeli konzulját, Zoran Vukić urat. 

 

„Itt, Fiumében a magyar identitást, a magyar kultúrát a lehető legjobban és a 

lehető legfényesebben meg akarjuk mutatni” 
2021. január 14. – Képes Újság 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter múlt pénteken ellátogatott a 

földrengés sújtotta Petrinja városába, valamint Fiumében magyar házat és tiszteletbeli 

konzulátust avatott. A rijekai esemény után a miniszter exkluzív interjút adott lapunknak és a 

Drávatáj tévéstúdiónak. „Azt várjuk el, hogy itt, Fiumében a magyar identitást, a magyar 

kultúrát a lehető legjobban és a lehető legfényesebben meg tudjuk mutatni, ez tehát az egyik 

oka az ittlétünknek. A magyar nemzeti közösségnek mindig komoly figyelmet szenteltünk, 

másrészt pedig megállapodtunk a fiumei egyetemmel, hogy a magyar nyelv oktatását és a 

magyar kultúra megismertetését lehetővé teszik.” – nyilatkozta a politikus. 
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https://kepesujsag.com/jankovics-robert-a-2020-as-ev-minden-szempontbol-nehez-ev-volt-nekunk-megis-sikereket-hozott/
https://kepesujsag.com/jankovics-robert-a-2020-as-ev-minden-szempontbol-nehez-ev-volt-nekunk-megis-sikereket-hozott/
https://kepesujsag.com/magyar-hazat-avatott-es-a-hmdk-elnokevel-targyalt-szijjarto-peter-fiumeben/
https://kepesujsag.com/itt-fiumeben-a-magyar-identitast-a-magyar-kulturat-a-leheto-legjobban-es-a-leheto-legfenyesebben-meg-akarjuk-mutatni/
https://kepesujsag.com/itt-fiumeben-a-magyar-identitast-a-magyar-kulturat-a-leheto-legjobban-es-a-leheto-legfenyesebben-meg-akarjuk-mutatni/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 14. – Kossuth Rádió 

 

Ismét határvita borzolja a kedélyeket Székelyföldön. Hargita és a szomszédos Neamt megye 

határvitájában kedvezőtlen ítélet született - elutasították a Hargita megyei Önkormányzat  

perújrafelvételi kérelmét.  

 

A városi szolgáltatások rendbetétele, a túlfizetéses szerződések megszüntetése, és a 

polgármesteri hivatal átszervezése -  Soós Zoltán, Marosvásárhely új polgármestere három 

hónapja vette át a város vezetését, és azóta már számos területen sikerült változtatnia.  

A hivatal és a szolgáltatások átszervezésével átláthatóbbá és hatékonyabbá szeretnék tenni a 

város működését – mondta a polgármester.  

 

Az elmúlt év első tíz hónapjában a munkaerő-foglalkoztatás, munkanélküliség, valamint a 

nettó átlagbérek alakulását vizsgálta legutóbbi elemzésében az Erdélystat statisztikai portál. A 

koronavírus-járvány megszakította a korábbi pozitív trendeket, és jelentősen – az országosnál 

is nagyobb arányban – nőtt a munkanélküliek száma Erdélyben. Lehőcz László a regionális 

eltérésekről, valamint a nettó átlagbérek alakulásáról is kérdeztük Lukács Andreát, az 

Erdélystat munkatársát. 

 

A doni katasztrófa emléknapján Nagyszalontán az I. és II. világháborúban elhunyt honvédek 

sírkertjében tartottak megemlékezést. A nagyszalontai hősök emlékparkját az elmúlt évben a 

magyar kormány támogatásával felújították.     

 

Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke a 2021 elején hivatalosan is 

meghirdette a Széchenyi-évet. A történelmi magyar család tagjai azt szeretnék, ha az általuk 

kezdeményezett kulturális programsorozathoz minél több civil szervezet és magánszemély 

csatlakozna. A felhíváshoz a dunaszerdahelyi Pázmáneum Polgári Társulás is csatlakozott. 

Ügyvezető elnökét, Karaffa Attilát kérdeztük. 

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-14_18-02-00&enddate=2021-01-14_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-14_18-02-00&enddate=2021-01-14_18-40-00&ch=mr1
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Szilva, megy, szeder lekvár – aki Kárpátalján jár, és már nem először, feltétlenül szert tesz 

belőle egy-két üveggel. A benei Bábel és Anicka család összefogása három éve kezdődött. 

Mára 15 féle lekvárt főznek, amire méltán lehetnek büszkék, hiszen ez egyedülálló a 

Beregszászi járásban.  

 

Műsorunk utolsó riportjában egy jótékonykodás utóéletéről hallhatnak. A muzslyai, hattagú 

Dudás családnál járt munkatársunk, akik házat kaptak támogatóik jóvoltából. Két évvel 

ezelőtt jótékony célú ultramaratonon gyűjtöttek a család lakás gondjainak megoldására. 

Érdekes színfoltja volt a Nagybecskerek – Belgrád távnak, hogy egy kóbor kutya is 

végigfutotta. 


