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Nyomtatott és online sajtó 
 

Újabb államtitkárokat nevesített az RMDSZ 
2021. január 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa csütörtöki ülésén két minisztériumba államtitkárt, 

egy minisztériumba pedig államtitkár-helyettest nevesített. A szövetség által közölt döntés 

értelmében Matuz Zsoltot a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős 

minisztériumba, Sándor Gábort a szállításügyi minisztériumba államtitkárnak, Fülöp 

Lórándot pedig a kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős minisztériumba 

államtitkár-helyettesnek jelöli az RMDSZ. 

 

Minority SafePack: bizalmatlansági indítványt fogadott el a frízföldi parlament 

az Európai Bizottság ellen 

2021. január 21. – Krónika 

Bizalmatlansági indítványt fogadott el szerdán a frízföldi regionális parlament az Európai 

Bizottsággal (EB) szemben az őshonos kisebbségek jogainak uniós rendezését, illetve a 

jogvédő intézkedések elmulasztásának számonkérését kérő Minority SafePack nevű polgári 

kezdeményezés elutasítása miatt. A Hollandia északi részén élő őshonos fríz közösség 

regionális törvényhozása egyhangúlag fogadta el az indítványt. 

 

 

A Magyar Közösség Pártja az egyetlen nemzetiség bejelölésének lehetőségét 

támogatja 
2021. január 21. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja üdvözli a népszámlálás lebonyolítására fenntartott időkeret 

meghosszabbítását. A párt ezzel a kéréssel kapcsolatban azonosult a népszámlálás 

előkészítésével és népszerűsítésével megbízott szakmai, társadalmi és politikai szervezetek 

által, az MKP kezdeményezésére létrehívott testület levelének tartalmával, amit a 

kormányfőnek címezve juttattak el a kormányhivatalba. A kormány ezen döntését helyesnek, 

logikusnak és az egyre súlyosbodó járványhelyzetre való tekintettel, elengedhetetlennek 

gondoljuk. Az MKP viszont sajnálatosnak tartja, hogy az olyan sarkalatos kérdés, mint a 

második nemzetiség megjelölésére vonatkozó kérdés kivétele vagy megtartása a 

népszámlálási kérdőívben, csak most, néhány héttel a kezdés előtt került napirendre. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujabb-allamtitkarokat-nevesitett-az-rmdsz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/minority-safepack-bizalmatlansagi-inditvanyt-fogadott-el-a-frizfoldi-parlament-az-europai-bizottsag-ellen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/minority-safepack-bizalmatlansagi-inditvanyt-fogadott-el-a-frizfoldi-parlament-az-europai-bizottsag-ellen
https://ma7.sk/aktualis/a-magyar-kozosseg-partja-az-egyetlen-nemzetiseg-bejelolesenek-lehetoseget-tamogatja
https://ma7.sk/aktualis/a-magyar-kozosseg-partja-az-egyetlen-nemzetiseg-bejelolesenek-lehetoseget-tamogatja
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Lajtha-díjat kap Bara Hajnal erdélyi zenetanár  
2021. január 21. – Krónika 

Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajtha László életéről és munkásságáról szóló írások 

megjelenésében, romániai fiatal muzsikusok bemutatkozásában vállalt szerepet Bara Hajnal. 

A marosvásárhelyi szülésű, Bukarestben élő zenetanárnak, műfordítónak ítélték az idei 

Lajtha-díjat. 

 

A kulturális „kétlakiság” értéktöbblete – Demeter András leendő 

művelődésügyi államtitkár a kultúra napjáról 
2021. január 21. – Krónika 

A két kultúra közti mezsgyén élni néha azt az érzetet kelti az emberben, hogy egyaránt 

tartozik mindkettőhöz, néha pedig azt, hogy valójában egyikhez sem tartozik – mondta el a 

Krónika megkeresésére Demeter András színész, leendő művelődésügyi államtitkár a magyar 

és román kultúra napjának apropóján. Kifejtette, számára a legfontosabb, hogy ennek a 

„kétlakiságnak” a pozitívumait helyezze előtérbe, az értéktöbbletet keresse benne. 

 

Fényfestés és premier Szatmáron a magyar kultúra napja alkalmából 
2021. január 21. – Krónika 

A magyar kultúra napját ünnepelték szerda este Szatmárnémetiben. A Harag György Társulat 

nevében Bessenyei Gedő István igazgató helyezte el a tisztelet és emlékezés koszorúját a 

Himnusz költője, Kölcsey Ferenc található szobránál. A rendezvényen közintézmények, 

kulturális intézmények vezetői, politikusok, különböző oktatási intézmények és egyesületek 

képviselői koszorúztak, Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala pedig a Láncos Templomra 

vetített fényfestéssel tisztelgett a magyar kultúra előtt. 

 

A MÚRE hallgat, a Várad folyóirat vergődik, és nem tudni, hogy mi lesz az EU-s 

pályázatból finanszírozott kulturális központtal  
2021. január 21. – transindex.ro 

Késik vagy talán el is marad a MÚRE állásfoglalása a Várad kulturális folyóirat ügyében, 

miközben bizonytalanság övezi a folyóirat sorsát és az égisze alatt elindított EU-s projektet is. 

Mi lesz a Váraddal, mi lesz a kulturális központtal?  

 

Aradon holtpontra jutottak a tárgyalások az RMDSZ-es alpolgármesteri 

tisztségről 
2021. január 21. – maszol.ro 

Szerda óta teljes összetételű az aradi önkormányzati képviselőtestület, miután három 

megüresedett helyet a pártlistákról a soron következő jelöltek foglalták el, de közel négy 

hónappal a helyhatósági választások után még mindig nem sikerült megegyezni arról, hogy 

megkapja-e az egyik alpolgármesteri tisztséget a magyar érdekvédelmi szervezet jelöltje. 
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https://kronikaonline.ro/szines/lajtha-dijat-kap-bara-hajnal-erdelyi-zenetanar
https://kronikaonline.ro/kultura/a-kulturalis-bketlakisagr-ertektobblete-n-demeter-andras-leendo-muvelodesugyi-allamtitkar-a-kultura-napjarol-a-jarvanyhelyzet-k
https://kronikaonline.ro/kultura/a-kulturalis-bketlakisagr-ertektobblete-n-demeter-andras-leendo-muvelodesugyi-allamtitkar-a-kultura-napjarol-a-jarvanyhelyzet-k
https://kronikaonline.ro/kultura/fenyfestes-es-premier-szatmaron-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28863
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28863
https://maszol.ro/belfold/Aradon-holtpontra-jutottak-a-targyalasok-az-RMDSZ-es-alpolgarmesteri-tisztsegrol
https://maszol.ro/belfold/Aradon-holtpontra-jutottak-a-targyalasok-az-RMDSZ-es-alpolgarmesteri-tisztsegrol
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Kétnyelvű tájékoztató kampány indult Hargita megyében a koronavírus elleni 

oltásról 
2021. január 21. – maszol.ro 

Kétnyelvű tájékoztató kampányt indított Hargita Megye Tanácsa a koronavírus elleni oltásról. 

A kampány plakátokon, nyomtatott sajtóban, rádiókban és televíziókban jelenik meg, illetve a 

közösségi médiában is lesznek népszerűsítő anyagok. A megyei tanács tájékoztató kampányát 

Bíró Barna Botond alelnök koordinálja, ismertette Borboly Csaba megyeelnök, aki azt is 

hangsúlyozta, fontos, hogy a lakosság éljen a lehetőséggel, és minél többen igényeljék az 

oltást. Vakcina van és lesz elegendő a megyében, ugyanis az adagokat az igénylések alapján 

szállítják le, hangsúlyozta Borboly Csaba. 

 

Szilágyi Róbert-István: a beruházások éve lesz 2021 Szilágy megyében 
2021. január 21. – maszol.ro 

A szilágyságiak életminőségének javításában a kórházi befektetések és a megyei úthálózat 

javítását szolgáló beruházások fontos szerepet játszanak. Ezeken felül számos olyan projekt, 

illetve fejlesztés van, amivel a Szilágy Megyei Tanács segíthet hozzájárulni ahhoz, hogy 

Szilágyság megfelelő tempóban tudjon fejlődni - nyilatkozta Szilágyi Róbert, a megyei tanács 

alelnöke a Maszolnak adott interjúban. Az idei tervekről az alelnök elmondta, hogy a 

koronavírus-járvány sújtotta ágazatok fellendítése lesz egyik legfontosabb célkitűzés. 

 

Egyetlen székely zászló eltávolítása után százat tűznének ki 
2021. január 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

Egyetlen eltávolított székely zászló után százat kellene kitűzni – ez a lényege annak a 

közösségi kezdeményezésnek, amelyet az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) karolt fel. 

Magánszemélyeknek adományoznak zászlókat. Megrendítette a gyergyóremeteieket, hogy a 

falu főteréről el kellett távolítani a székely, a magyar és a település zászlóját. Nem hagyhatták 

annyiban, helyi vállalkozók keresték meg az EMSZ-t azzal, hogy a bírósági ítélet miatt levett 

székely zászló helyett máshol tűzzenek ki lobogókat. Egy helyett százat! – ez a mozgalom 

mottója. Az EMSZ tehát száz székely zászlót adományoz gyergyóremetei 

magánszemélyeknek, hogy házaik homlokzatára helyezzék ki. A községháza elől eltávolított 

zászló helyett száz lobogjon a faluban – ismertette a kezdeményezést Mezei János, a 

pártszövetség társelnöke. 

 

Vincze Loránt: ez nem a beletörődés vagy a feladás időszaka 
2021. január 21. – maszol.ro 

Nem szabad beletörődniük a kezdeményezőknek abba, hogy az Európai Bizottság elutasította 

a jogszabály-alkotást az európai kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés (Minority SafePack 

Innitiative – MSPI) nyomán, hanem meg kell találni a jogi és politikai utat ahhoz, hogy 

rávegyék az EB-t a kisebbségeknek biztonságot nyújtó törvények megszerkesztésére – 
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https://maszol.ro/belfold/Ketnyelvu-tajekoztato-kampany-indult-Hargita-megyeben-a-koronavirus-elleni-oltasrol
https://maszol.ro/belfold/Ketnyelvu-tajekoztato-kampany-indult-Hargita-megyeben-a-koronavirus-elleni-oltasrol
https://maszol.ro/belfold/Szilagyi-Robert-Istvan-a-beruhazasok-eve-lesz-2021-Szilagy-megyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyetlen-szekely-zaszlo-eltavolitasa-utan-szazat-tuznenek-ki
https://maszol.ro/kulfold/Vincze-Lorant-ez-nem-a-beletorodes-vagy-a-feladas-idoszaka
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jelentette ki Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, a polgári kezdeményezés 

jelentéstevője. 

 

Kastélytulajdonos lett Vámosgálfalva 
2021. január 22. – Krónika 

Megmentené az enyészettől a szőkefalvi Rhédey–Rothenthal-kastélyt a vámosgálfalvi 

önkormányzat. A Maros megyei község vezetése kulturális és szociális központot is tervez az 

épületegyüttesbe. A Maros megyei község vezetése jó pár esztendeje készül a nem 

mindennapi üzletre, 235 ezer eurót kell fizetnie a 18. században épület ingatlanegyüttesért. 

 

Szili Katalin és Kalmár Ferenc a Minority SafePack elutasításáról, a magyar–

román vegyes bizottság összehívásáról 
2021. január 22. – Krónika 

Szili Katalin, Orbán Viktor miniszterelnök autonómiaügyi megbízottja és Kalmár Ferenc, a 

magyar külügyminiszter szomszédságpolitikáért felelős biztosa úgy látja, a Minority SafePack 

elutasítása ellenére folytatni kell a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséért zajló 

küzdelmet. A két politikus szerint az SZNT polgári kezdeményezésével is tükröt kell tartani az 

Európai Unió elé. Kalmár Ferenc román–magyar vegyes bizottsági ülést szorgalmaz.

 
Öröm és felelősség – terveikről is beszélt a Csemadok Nagyfödémesi 

Alapszervezetének elnöknője 
2021. január 21. – Felvidék Ma 

Mit jelent számára a Csemadok? A kérdésre Szárazné Manczal Erzsébet, a Csemadok 

Nagyfödémesi Alapszervezetének elnöke azt válaszolta, hogy örömet és felelősséget. „Örömet, 

hiszen nekem és látom, a rendezvényeinken résztvevőknek is milyen barátságos érzést és lelki 

feltöltődést jelent egy-egy esemény. Vonatkozik ez a műsorokra, megemlékezésekre, 

ünnepségekre, koncertekre, író-olvasó találkozókra. Na és ott a felelősség is, hogy 

színvonalasak legyenek a rendezvényeink, amelyek az emberek épülését szolgálják, 

tanuljanak belőlük vagy éppen kellemes kikapcsolódást jelentsenek.” 

 

Igazolás negatív tesztről – magyarul is! 
2021. január 21. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

A hétvégén megrendezésre kerülő, illetve már a héten is zajló tesztelés során nem lesz 

mindenütt elérhető az eddig megszokott kék színű tanúsítvány. A negatív teszteredményt 

azonban nem csak ezzel lehet igazolni – közölte a napokban az egészségügyi tárca. A kék 

tanúsítványok helyett az Egészségügyi Minisztérium honlapjáról letöltött dokumentum 

(Potvrdenie o vykonaní testu), illetve annak a mintájára készült igazolások lesznek majd 

elérhetők a mobil mintavételi pontokon (MOM). 
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https://felvidek.ma/2021/01/orom-es-felelosseg-terveikrol-is-beszelt-a-csemadok-nagyfodemesi-alapszervezetenek-elnoknoje/
https://felvidek.ma/2021/01/orom-es-felelosseg-terveikrol-is-beszelt-a-csemadok-nagyfodemesi-alapszervezetenek-elnoknoje/
https://felvidek.ma/2021/01/igazolas-negativ-tesztrol-magyarul-is/
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Népszámlálás: továbbra sincs közös magyar álláspont 
2021. január 21. – Új Szó 

Nem egységes a Híd, az MKP és az Összefogás abban, hogy a népszámlálás során 

rákérdezzenek-e a második nemzetiségre, vagy sem. A kérdésben a kormány is bizonytalan. 

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök a szerdai kormányülés után elmondta, nyitott kérdés, 

hogy a február 15-én induló népszámlálás során egy vagy két nemzetiséget adhassanak-e meg 

a válaszadók. Az elektronikus kérdőív korábban publikált próbaváltozatában a „Mi az ön 

nemzetisége?” kérdés után az „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” kérdés is 

szerepelt. Arra a kérdésre, hogy a felmérés ilyen fontos részletéről miért most, néhány héttel 

a kezdete előtt nyitnak vitát, a kormányfő azt mondta, most derült csak ki, a kisebbségek 

egyes képviselőinek nem felel meg, hogy két nemzetiséget lehessen bejelölni. 

 

Az MKP nem kér Bugár Béla tanácsaiból 
2021. január 21. – Körkép 

A Körképen megjelent cikkek után az MKP is megszólalt. Forró Krisztián ebben 

visszautasította Bugár Béla szavait. Az MKP elnöke ebben megerősítette cikkünk állítását is, 

hogy a pártegyesítésről szóló döntést az MKP Országos Tanácsának és Kongresszusának kell 

meghoznia.   “Augusztus 20-án a Híd és az Összefogás elnökével aláírtunk egy 

szándéknyilatkozatot, amivel elindítottuk közösségünk egyesülési folyamatát. Továbbra is 

ennek a két pártnak az elnökét tartom tárgyalópartnernek. Függetlenül attól, hogy hány párt 

vesz részt az egyesülési folyamat következő lépésében, a végső döntést ezzel kapcsolatban az 

MKP részéről a párt legfelsőbb szervei fogják meghozni”   – fogalmazott Forró. 

  
Könyvcsomag az anyaországból 
2021. január 21. – Magyar Szó 

Az adai Szarvas Gábor Könyvtárba 1,1 millió forint értékű könyvcsomag érkezett, miután az 

intézmény részesült Magyarország Kormányának és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának a támogatásában, amelynek lebonyolítója a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. és a Magyar Nemzeti Tanács volt. Papp Horváth Csilla könyvtáros elmondta, hogy a 

könyvcsomagnak köszönhetően több mint háromszáz új, népszerű olvasmánynak számító 

kiadvánnyal bővül a könyvtár magyar nyelvű könyvállománya. 

 

Meghatározta 2021-es prioritásait a VMSZ köztársasági frakciója 
2021. január 21. – Vajdaság Ma 

Szabadkán tartotta meg évadnyitó frakcióülését a VMSZ köztársasági parlamenti csoportja. A 

parlamenti ciklus első hónapjainak kiértékelése után meghatározták a 2021-es év politikai 

prioritásait, tette közzé a hírt közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint frakcióvezető. Terítékre 

kerültek a vajdasági magyarságot érintő legjelentősebb problémakörök a migránsügyi 
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https://ujszo.com/kozelet/nepszamlalas-tovabbra-sincs-kozos-magyar-allaspont
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/01/21/az-mkp-nem-ker-bugar-bela-tanacsaibol/
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26086/Meghatarozta-2021-es-prioritasait-a-VMSZ-koztarsasagi-frakcioja.html
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helyzettől az ország európai integrációjának múlt évi látványos lelassulásáig, a járvány elleni 

védekezéstől a határhelyzetig. 

 

Már a külső nyílászárók is felkerültek a magyarkanizsai székhelyű Vajdasági 

Birkózóakadémia épületére 
2021. január 21. – Vajdaság Ma 

Az előrelátott tervek szerinti ütemben halad a magyarkanizsai székhelyű Vajdasági 

Birkózóakadémia kiépítése. A mai nap folyamán szinte az összes külső nyílászáró a helyére 

került, ugyanakkor a belső munkálatok is már javában zajlanak. Bálint Zoltán, a Vajdasági 

Birkózóakadémia Alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy napi szinten átlagosan 30-35 

szakképzett munkás dolgozik azon, hogy az akadémia kiépítése a tervezett ütemben haladjon 

és jövő év augusztusára el is készüljön. 

 

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola pályázata 
2021. január 21. – karpat.in.ua 

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola pályázatot hirdet olyan zenepedagógusok, 

pedagógusok számára, akik óvodai magyar néptánc, népi ének és népi játék oktatását 

vállalnák, valamint a Tulipán Tanoda képzési helyszínein alapfokú népi hangszeres oktatást 

(népi vonós, népi fúvós, citera, harmonika, népi ének, néptánc és cimbalom szakon) vagy 

kézművesmesterségek oktatását (hímzés, szövés, horgolás, kötés, neccelés, bőrözés, fafaragás, 

csuhéfonás, agyagozás stb.) vállalnák. A Tulipán Tanoda a következő helyszíneken tervezi 

művészetoktatás beindítását és várja a pedagógusok jelentkezését: Tiszaújhely, Feketeardó, 

Csepe, Fancsika, Dercen, Kajdanó, Kisgejőc, Nagybereg, Búcsú, Tiszakeresztúr, Nagybégány, 

Aknaszlatina, Rahó, Gyertyánliget, Terebesfejérpatak, Kőrösmező, Huszt, Bustyaháza. 

 

Váradi Natália: Egy nemzet előrejutásának egyetlen záloga a tehetség 
2021. január 21. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Egy ország, egy nemzet fejlődésének elengedhetetlen részei a tehetséges emberek. Ők azok, 

akik képesek változást hozni a társadalmi-gazdasági szférában, nekik köszönhetően születnek 

olyan eredmények, amelyek magaslatokba emelnek. A kárpátaljai magyar 

tehetséggondozásban kulcsfontosságú szerepet tölt be az idén immáron tíz éve fennálló 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány. Az ifjú tehetségek segítéséről, kibontakozásáról 

beszélgetett a Kárpátalja hírportál dr. Váradi Natáliával, a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány igazgatójával. 

 
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26082/Mar-a-kulso-nyilaszarok-is-felkerultek-a-magyarkanizsai-szekhelyu-Vajdasagi-Birkozoakademia-epuletere.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26082/Mar-a-kulso-nyilaszarok-is-felkerultek-a-magyarkanizsai-szekhelyu-Vajdasagi-Birkozoakademia-epuletere.html
https://karpataljalap.net/2021/01/21/tulipan-tanoda-magyar-nepmuveszeti-iskola-palyazata
https://karpataljalap.net/2021/01/21/varadi-natalia-egy-nemzet-elorejutasanak-egyetlen-zaloga-tehetseg
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A HMDK Ács Gedeon Életműdíjban részesítette Semjén Zsoltot, Magyar 

Leventét, Potápi Árpád Jánost és Palizs-Tóth Hajnalkát 
2021. január 21. –Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) a járványügyi előírások miatt 

idén nem rendezhette meg magyar kultúra napi központi ünnepségét, de fontosnak tartotta, 

hogy ebből az alkalomból Ács Gedeon Életműdíjban részesítse a horvátországi magyarságért 

sokat tevő Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettest, Magyar Leventét, a magyar 

Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettesét, Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárt és Palizs-Tóth Hajnalkát, az eszéki Economica 

Hungarica Alapítvány igazgatóját. 

 

Soltész: Petrinjában egy iskola, Žažinában egy templom felújításában vesz részt 

Magyarország 
2021. január 21. –Képes Újság 

Petrinjában egy iskola, Žažinában pedig egy katolikus templom felújításában vállal részt 

Magyarország – mondta Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkára a földrengés sújtotta Petrinja városában múlt szerdán, 

ahol Zdenko Lucić horvát külügyi államtitkárral találkozott és meg is nézte az épületeket. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 21. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák kormány jóváhagyta a népszámlálás időbeni kiterjesztését. Szlovákiában február 

15-én kezdődik a cenzus és március végéig kell kitölteni az online kérdőíveket. Akik 

bármilyen oknál fogva akadályozottak, azok igényelhetik a népszámlálási asszisztensek 

segítségét. A járványhelyzet miatt október végéig meghosszabbította a kormány a beküldési 

határidőt.  

 

Elkészült a vakcina - program. Szlovákiában napvilágot látott az egészségügyi minisztérium 

koronavírus elleni új országos oltási programja. Bár az első szakaszban továbbra is elsőséget 

élveznek az egészségügyi dolgozók, de kibővült a lista azokkal, akik napi kapcsolatba kerülnek 

fertőzött betegekkel.  A 11 pontból álló oltási program ütemterve időpontokat nem tartalmaz.  
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https://kepesujsag.com/a-hmdk-acs-gedeon-eletmudijban-reszesitette-semjen-zsoltot-magyar-leventet-potapi-arpad-janost-es-palizs-toth-hajnalkat/
https://kepesujsag.com/a-hmdk-acs-gedeon-eletmudijban-reszesitette-semjen-zsoltot-magyar-leventet-potapi-arpad-janost-es-palizs-toth-hajnalkat/
https://kepesujsag.com/soltesz-petrinjaban-egy-iskola-zazinaban-egy-templom-felujitasaban-vesz-reszt-magyarorszag/
https://kepesujsag.com/soltesz-petrinjaban-egy-iskola-zazinaban-egy-templom-felujitasaban-vesz-reszt-magyarorszag/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-21_18-02-00&enddate=2021-01-21_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-21_18-02-00&enddate=2021-01-21_18-40-00&ch=mr1
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Az ország déli járásaiban az önkormányzatok nagy többsége hétvégére időzítette az újabb 

országos antigén tesztelést. 

  

A járvány és a világszinten tapasztalható gazdasági visszaesés ellenére a magyar-szerb 

árucsere forgalom 2020-ban is növekedett. A gazdasági együttműködést a jövőben még 

inkább elmélyíthetik a vasútfejlesztési projektek és a szerbiai magyar beruházások. Erről 

tárgyalt a napokban Belgrádban a szerb pénzügyminiszter és a belgrádi magyar nagykövet. 

  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség frakciója kezdeményezte a Kárpátaljai Megyei 

Tanács soron kívüli ülésének megtartását a túl magas közüzemi díjak csökkentése érdekében, 

a lakosságot ugyanis lehetetlen helyzetbe sodorják a magas rezsi árak. 

  

A marosvásárhelyi Studium Alapítvány idén is megszervezte a Kultúra Hetét, a román és a 

magyar kultúra napja közötti héten, január 15 és 22 között. Az online rendezvénysorozat 

részeként egy rövidfilmben mutatták be a Teleki Téka látogatók elől elzárt termeit, Teleki 

Sámuel egykori marosvásárhelyi lakosztályát. Erdei Edit-Zsuzsánna Lázok Klára 

főkönyvtárossal beszélgetett. 

  

Látványterv készül a Kányádi-emlékház és kulturális központról, amit a költő szülőfalujában, 

Nagygalambfalván összefogással készül létrehozni a helyi és a Hargita megyei Önkormányzat, 

valamint a nagygalambfalvi református egyház. A Kányádi Sándor költészetéből ismert „öreg 

kút az utca szádán” már felújítva várja a látogatókat, de további gyerekkori versélményeket 

idézhet a költő egykori iskolája, a szülőházához vezető út, a közeli domboldalak, valamint a 

templom is – amelyek a Kányádi rajongók útját szegélyezik majd az emlékhelyig. 

  

Talán idén megmutathatják azt, amit tavaly nem tudtak. Az Aradi Kamaraszínház idén nem 

hirdet bérletes előadásokat, viszont dolgoznak serényen, s bármikor készek közönség elé, 

színpadra lépni. Rajtuk nem múlik! Tapasztó Ernő színházigazgatóval Pataky Lehel Zsolt 

beszélgetett. 


