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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: a szélsőséges elemeket ki kell iktatni a magyar-ukrán kapcsolatokból 
2021. január 27. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, hirado.hu 

Kárpátalját közös sikertörténetté kell tenni, mi készen állunk ennek a további építésére – 

minderről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt, miután Dmitro Kulebával, 

Ukrajna külügyminiszterével folytatott megbeszélést Kijevben.  Őszinte és nyílt párbeszéd 

miatt érkeztem Kijevbe, hogy a problémákat megbeszéljük - mondta Szijjártó Péter. A 

külgazdasági és külügyminiszter szerint a két ország kapcsolata nem a jó irányba fejlődött, de 

a mai találkozó révén megállítható a kapcsolatok további romlása. Szijjártó Péter kijelentette, 

hogy a kárpátaljai magyarok támogatásával a magyar-ukrán együttműködést erősítjük, ezért 

arra kért minden ukrán állampolgárt, hogy így tekintsenek a Magyarországról érkező 

támogatásokra. Mi mindig kiálltunk Ukrajna szuverenitása mellett – tette hozzá. Kárpátalját 

közös sikertörténetté kell tenni, mi készen állunk ennek a további építésére – mondta a 

miniszter. 

 

“A magyarok a saját vérükben fognak megfulladni” – újabb fenyegető levelet 

kapott a kárpátaljai magyarság 

2021. január 27. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Újabb fenyegetést kapott a kárpátaljai magyarság. Az e-mail ezúttal is – a tegnapihoz 

hasonlóan – a magyar külképviseletekhez és az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Központhoz érkezett. „Ma azokhoz a magyarokhoz intézzük szavainkat, akik Ukrajna 

területén élnek, valamint Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterhez. Már 

figyelmeztettünk titeket. Azt hiszitek, hogy nem látjuk, miként próbáljátok megsemmisíteni a 

biztonságunkat, azt hiszitek, hogy Ukrajna patriótái hallgatni fognak és elnézik, miként 

akarjátok elfoglalni a földjeinket? 

 

Változott a prefektusok jogállása, nyíltan vállalhatják politikai hovatartozásukat 
2021. január 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Visszahelyezi a prefektusok jogállását az alkotmányos keretek közé az a jogszabály-

módosítás, amelyet szerdai ülésén fogadott el a kormány a fejlesztési és közigazgatási 

minisztérium javaslatára – hívja fel a figyelmet Cseke Attila tárcavezető. A fejlesztési 

miniszter hozzátette: a közigazgatási törvénykönyvet módosító kormányrendelet egyrészt az 

RMDSZ által javasolt és a kormányprogramban leszögezett célkitűzéseknek tesz eleget, 

másrészt az Európai Bizottság kérésére ad választ. A Bizottság többszörösen kérte 

Romániától, hogy világosan határolja el a prefektusok politikai és szakmai szerepét.  
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20210127-szijjarto-peter-ukrajna.html
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-magyarok-a-sajat-verukben-fognak-megfulladni-ujabb-fenyegeto-levelet-kapott-a-karpataljai-magyarsag/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-magyarok-a-sajat-verukben-fognak-megfulladni-ujabb-fenyegeto-levelet-kapott-a-karpataljai-magyarsag/
https://kronikaonline.ro/belfold/valtozott-a-prefektusok-jogallasa-nyiltan-vallalhatjak-politikai-hovatartozasukat
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Románia „teljes erővel” küzd a diszkrimináció és az antiszemitizmus ellen, 

Iohannis szerint nő a veszély 
2021. január 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Románia teljes erővel támogatja a diszkrimináció minden formája, a gyűlöletbeszéd és az 

antiszemitizmus elleni küzdelmet – jelentette ki Florin Cîţu kormányfő a holokauszt 

nemzetközi emléknapja alkalmából kiadott üzenetében. Klaus Iohannis elnök szerint ma 

nagyobb a veszélye annak, hogy visszatérnek az antiszemita és idegengyűlölő 

magatartásformák, mint korábban.  

 

Nincs tragédia, de próbára tette a járvány a marosvásárhelyi orvosképzést 
2021. január 27. – Krónika 

Több szempontból is próbára tette a tavalyi év a Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemen tanulókat és tanítókat. A 

járványhelyzet nemcsak az átszervezés alatt álló oktatás menetét, de a hagyományos 

vizsgáztatási módszert is felülírta – számoltak be a Krónikának a felsőoktatási intézmény 

oktatói és hallgatói. 

 

Soós Zoltán bocsánatot kért a Facebookján, csak nem derült ki pontosan, hogy 

miért 

2021. január 27. – transindex.ro 

Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere kedd este posztolt egy bejegyezést a Facebook-

oldalán, amelyben román nyelven bocsánatot kér a város lakóitól, hangsúlyozva, hogy a 

szemléletváltáshoz a tévedések beismerése is hozzátartozik, és ő tisztel minden 

marosvásárhelyit, etnikumától függetlenül. Emellett a választási kampányában tett ígéretet 

emelte ki ismét, hogy a városban nem lesznek másodrangú állampolgárok. Azt viszont, hogy 

pontosan miért is kért bocsánatot, nem mondta ki, csak annyit közölt, hogy volt egy 

szerencsétlen kijelentése egy interjúban, ami sokak nemtetszését kiváltotta. Ha nem vagyunk 

témában a vásárhelyi hétköznapokkal, akkor bizony ebből nem sok minden derül ki.  

 

Az amerikai nagykövetség ügyvivőjével tárgyalt szerdán Kelemen Hunor 
2021. január 27. – maszol.ro 

Az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjével, David 

Munizzal tárgyalt szerdán Bukarestben Kelemen Hunor kormányfő-helyettes. Az RMDSZ 

elnöke a Facebook-oldalán számolt be a találkozóról. Közlése szerint egyértelművé tette a 

diplomatának, hogy Románia erős és tartós kapcsolatban érdekelt az Amerikai Egyesült 

Államokkal, David Muniz pedig biztosította arról, hogy az a szoros stratégiai partnerség, 

amely jellemzi a két államot, a Joe Biden vezette új amerikai adminisztrációban is folytatódni 
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https://kronikaonline.ro/belfold/ciu-romania-bteljes-erovelr-tamogatja-a-diszkriminacio-es-az-antiszemitizmus-elleni-kuzdelmet
https://kronikaonline.ro/belfold/ciu-romania-bteljes-erovelr-tamogatja-a-diszkriminacio-es-az-antiszemitizmus-elleni-kuzdelmet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nincs-tragedia-de-probara-tette-a-jarvany-a-marosvasarhelyi-orvoskepzest
https://itthon.transindex.ro/?hir=62880
https://itthon.transindex.ro/?hir=62880
https://maszol.ro/belfold/Az-amerikai-nagykovetseg-ugyvivojevel-targyalt-szerdan-Kelemen-Hunor
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fog. „Nekünk, romániai magyaroknak fontos az is, hogy az Amerikai Egyesült Államok 

továbbra is odafigyeljen a többség és kisebbség viszonyára, közösségi jogaink alkalmazására. 

A kormánykoalíció tagjaként azon leszünk, hogy a többség és kisebbség viszonyában az 

elmúlt években tapasztalt feszültséget leépítsük, és tudjunk előrelépni a közösségi jogok 

alkalmazásában és fejlesztésében. Az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének 

ideiglenes ügyvivője pozitívan értékelte az RMDSZ-nek és a kormánynak ezt az elhatározását, 

és biztosított a támogatásáról” – zárul Kelemen Hunor bejegyzése. 

 

Benkő Erika kiderítette, miért nem kommunikálnak magyarul az oltási 

kampányról  
2021. január 27. – transindex.ro 

AMikó Imre Jogvédelmi Szolgálat elnöke felkérte a hatóságokat, hogy magyarul is adjanak 

tájékoztatást a koronavírus-járványról, illetve az éppen zajló oltási kampányról. Benkő Erika 

Facebookon tette közzé a felkérésre kapott hivatali választ, miszerint kötelességük minden 

állampolgárt helyesen és legitim módon tájékoztatni, ennek érdekében az oltási kampány 

weboldalán angolul is közzétettek minden szükséges információt. Benkő azt írja: „először azt 

hittem, nem látok jól, mikor azt olvastam, hogy angolul is elérhetők ezek az információk, de 

magyarul nyilván nem”. „Cinizmus felsőfokon”. – teszi hozzá. Mint az elnök elárulta, a csatolt 

levélben válaszként azt is leírták, hogy az állam hivatalos nyelve a román nyelv.  

 

Erősítik Hargita megye és a szórványbeli magyarság kapcsolatát 
2021. január 27. – maszol.ro 

Az együttműködés folytatásáról, a szórványt célzó idei Hargita megyei programokról 

egyeztetett Borboly Csaba a szórványvidéki magyarság képviselőivel szerdán. Hargita Megye 

Tanácsának elnöke az online találkozókon Horváth Annával, az RMDSZ Történelmi 

Máramaros területi szervezetének ideiglenesen megbízott elnökével, Décsei Atilla Beszterce-

Naszód megyei RMDSZ-elnökkel, Kun László Krassó-Szörény megyei RMDSZ-elnökkel, 

valamint Józsa István Lajos tordai unitárius lelkésszel beszélgetett. Az idei terveket Zonda 

Erika, a megyei tanács programigazgatója ismertette részletesen. A kulturális kapcsolatokat 

emelte ki, ezen belül a néptáncoktatást és a Hargita együttes szórványturnéját. A falunapokon 

fontos a magyar nyelvű előadások biztosítása Hargita megyéből, mondta el a 

programigazgató, és folytatnák a gyerekeknek szóló cseretáborok szervezésért, valamint 

kihelyezett pedagógusfórumokra is lehetőséget biztosítanának. 

 

Felújítják a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium főépületét 
2021. január 27. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Elkezdődik a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium és a Marosvásárhelyi Református 

Kollégium főépületének a felújítása, miután az épület tulajdonosa, az Erdélyi Református 

Egyházkerület (EREK) megkapta a munkálatok elvégzéséhez szükséges építési engedélyt – 

közölte honlapján az egyházkerület. Az egyház képviselője, Ballai Zoltán gazdasági tanácsos 

szerdán azt kérte az épület felújítását végző fővállalkozótól és alvállalkozóitól, hogy a 2022–
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https://itthon.transindex.ro/?hir=62891&benko_erika_kideritette_miert_nem_kommunikalnak_magyarul_az_oltasi_kampanyrol
https://itthon.transindex.ro/?hir=62891&benko_erika_kideritette_miert_nem_kommunikalnak_magyarul_az_oltasi_kampanyrol
https://maszol.ro/belfold/Erositik-Hargita-megye-es-a-szorvanybeli-magyarsag-kapcsolatat
https://maszol.ro/belfold/Felujitjak-a-marosvasarhelyi-Bolyai-Farkas-Gimnazium-foepuletet
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2023-as tanév kezdetéig fejezzék be a munkálatokat. A találkozón áttekintették a feladatokat, 

kitűzték a határidőket – közölte az EREK. Az egyházkerület gazdasági tanácsosa elmondta: 

hat-hét évvel ezelőtt nyolcmillió euróra (2,88 milliárd forintra) becsülték a felújítás 

költségeit, most még nem látják a végösszeget. A költségek nagyobb részét a magyar állam 

fedezi, de az egyház a saját forrásaiból is besegít, és a felszerelés megvásárlásához az 

önkormányzat is segítséget ígért, igaz, ez még a választások előtt történt. 

 

Frank Creyelman belgiumi flamand politikus az őshonos nemzeti kisebbségek 

jogérvényesítési lehetőségeiről 
2021. január 28. – Krónika 

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés elutasítása nem meglepő fordulat az 

Európai Bizottság részéről. Frank Creyelman, a Flamand Érdek nevű belgiumi párt politikusa 

– a belga és a flamand parlament volt tagja, jelenleg Mechelen város önkormányzati 

képviselője és Erdély jó ismerőse – Krónikának adott interjújában arra biztat, ne várjunk 

Brüsszel támogatására. 

 

Kéznyújtás a székelyeknek 
2021. január 28. – Veczán Zoltán – Mandiner 

Véghajrában a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés: a Minority SafePack 

felháborító negligálása csak fokozta az aláírási kedvet a szervezők szerint. A székelyek 

szövetségben vannak, de nem mindenben egy az útjuk az Európai Parlament katalán–baszk–

északír–korzikai „önrendelkezési csoportjával”. Emlékezetes volt május első néhány napja 

azoknak, akik szívükön viselik az őshonos nemzeti közösségek ügyét: a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) által indított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtő felületén percről percre 

százasával nőtt a szignók száma. A nemzeti régiók ügyének Brüsszel elé viteléhez azonban hét 

országból is kellett volna hozni a minimumszámokat, ami, dacára a több mint egymillió 

szignónak, akkor nem sikerült. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2021. január 28-i számában.) 

 

Birkózás Brüsszellel 
2021. január 28. - Csinta Samu - Figyelő 

Felháborodás, tiltakozás és útkeresés követi az Európai Bizottság döntését, miszerint nem 

indít jogalkotási eljárást a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Dél-Tiroli Néppárt 

által indított, Minority SafePack (mentőcsomag a kisebbségek számára) elnevezésű európai 

polgári kezdeményezés ügyében. De mi lesz az aláírásgyűjtés hajrájában lévő másik magyar 

„gyökerű” üggyel, a Székely Nemzeti Tanácsnak a nemzeti régiók védelme érdekében indított 

polgári kezdeményezésével? Az Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek és Věra Jourová 

alelnöknek címzett dokumentum szerint a döntés csalódást kelt, és az őshonos európai 

nemzeti kisebbségekhez tartozó csoportok, illetve a kisebbségi nyelveket beszélők, politikai 

elutasításáról is árulkodik. Tiltakoznak a minoritásban élő német ajkúak, de más európai 

nemzetiségek is. 
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(A teljes cikk megtalálható a Figyelő 2021. január 28-i számában.) 

 
A kisebbségi kormánybiztos a politikai hangulatkeltés befejezésére szólít fel 
2021. január 27. – Ma7.sk, bumm.sk 

A pozsonyi kormány kisebbségi biztosa, Bukovszky László (Most-Híd) ma a hivatalvezetője 

útján sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, melyben szokatlanul éles hangon 

bírálja mindazokat, akik miatt a 2021-es népszámlálás érdemtelenül kapott politikai 

felhangot. Az általában korrekt stílusáról ismert Bukovszky felrója, hogy az etnikai 

hovatartozás kérdése kevesebb mint egy hónappal az esemény kezdete előtt politikai kérdéssé 

vált. Bukovszky a sajtóközleményben kijelenti, hogy ő maga felelős volt a népszámlálás egyes 

előkészítési folyamataiért, ebből kifolyólag is elítéli a téma politizálását. Ezek után a 

kormánybiztos felszólítást intézett mindazokhoz, akik felelősséget éreznek az összeírás 

sikeres lefolyásáért, hogy hagyjanak fel destabilizációs, a helyzet elbizonytalanításához vezető 

tevékenységükkel. 

 

Befejeződött a borsi Rákóczi-várkastély teljes körű felújítása 
2021. január 27. – Felvidék Ma 

A nagyrészt magyar kormányzati támogatással megvalósult beruházás eredményeként régi 

fényében ragyog a reneszánsz építészet gyöngyszemének számító épületegyüttes Borsiban. A 

Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc szülőháza a kulturális turizmus újabb központja 

lehet Kelet-Szlovákiában. Dr. Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója 

nyilatkozta, hogy bár sok szempontból bonyolultabbá tette, a járványhelyzet alapvetően nem 

akadályozta a munkát: a Népi Építészeti Program iránt rohamosan nőtt az érdeklődés, 

megtartották az első népi építészeti konferenciát, szinte minden határon túli helyszínen az 

eredeti ütemezés szerint folytatódtak a Rómer Flóris-terv és az Árpád-ház-program 

felújításai, és a nagyrészt online térbe helyezett, szokásos őszi Teleki-konferencia is nagy 

érdeklődés mellett zajlott. 

 

Már elérhető a kétnyelvű útmutató a mai naptól hatályos korlátozásokról 
2021. január 27. – Felvidék Ma 

A Pro Civis Polgári Társulás már lefordította és elérhetővé tette a mai naptól hatályos 

korlátozásokról szóló hirdetmény magyar nyelvű változatát. Mint írták: kedden elkészítették 

a tiszti főorvos szerdától hatályos hirdetményének a fordítását a munkahelyekre, hivatalokba 

való belépésről. Mellette készítettek egy kétnyelvű útmutatót is a holnaptól hatályos 

korlátozásokról – pontosabban hogy mely esetekben szükséges a negatív teszt és mikor nem. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/aktualis/a-kisebbsegi-kormanybiztos-a-politikai-hangulatkeltes-befejezesere-szolit-fel
https://felvidek.ma/2021/01/befejezodott-a-borsi-rakoczi-varkastely-teljes-koru-felujitasa/
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Népszámlálás: a halasztás szinte biztos, de maradt a bizonytalanság is 
2021. január 27. – Új Szó 

A parlament első olvasatban elfogadta a népszámlálás asszisztált részének elhalasztását. 

Arról, hogy törlik-e a második nemzetiség bejelölhetőségének lehetőségét, még nem született 

döntés. A törvényhozás gyorsított eljárásban tárgyalja a népszámlálás asszisztált részének 

elhalasztásáról szóló kormányjavaslatot, amelyet első olvasatban szerdán hagytak jóvá. A 

képviselők nagy többséggel, 105 szavazattal támogatták a halasztást, amelyre a koronavírus-

járvány miatt van szükség. A második, végleges szavazásra ma vagy a napokban kerülhet sor. 

A módosítás értelmében a népszámlálás internetes változatát továbbra is február 15. és 

március 31. között tartják, az asszisztensek, lényegében kérdezőbiztosok pedig április 1. és 

október 31. között veszik fel az adatokat azoktól, akik online nem töltötték ki a kérdőívet. 

  
Kérdezne a miniszterelnöktől? Pásztor Bálint tolmácsolja a kérdését 
2021. január 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Tegye föl kérdését a szerb miniszterelnöknek az illegális migránsokról és a határnyitásról, én 

pedig fölteszem a parlament ülésén - írja Facebook-oldalán dr. Pásztor Bálint. A VMSZ 

köztársasági parlamenti frakcióvezetője arra buzdítja az embereket, írja a Pannon RTV 

honlapján, hogy bejegyzése alatt kommentben fogalmazzák meg azokat a kérdéseket, 

amelyekre választ várnak. 

 

A holokausztra emlékeztek Zentán 
2021. január 27. – Vajdaság Ma 

Filmvetítést tartottak Zentán a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából szerda este a 

Városi Múzeumban. Az érdekeltek a Tagadás című, angol-amerikai életrajzi drámát 

tekinthették meg. Pejin Attila, a Városi Múzeum vezetője elmondta, hogy a holokausztnak 

több emléknapja is van, de a január 27-ét szokták ünnepelni világszerte, függetlenül attól, 

hogy valaki zsidó származású-e vagy sem. Hozzátette, hogy bár az elejében tartottak 

szakelőadásokat is a témával kapcsolatban, ma már inkább a filmvetítéseken keresztül 

igyekeznek még jobban megismertetni a témát a közönséggel. 

 

Pásztor István a szerb-magyar határátkelésről 
2021. január 27. – Pannon RTV 

A válságstáb érzéketlenségét és merevségét nem sikerült áttörni, de nem adom fel - írta 

tegnap este közösségi oldalán Pásztor István. A válságstáb érzéketlenségét és merevségét nem 

sikerült áttörni, de nem adom fel - írta tegnap este közösségi oldalán Pásztor István. A VMSZ 

elnöke úgy fogalmazott, ez volt az a kedd, amelytől mindannyian a Magyarországra történő 

határátkelés megkönnyítését reméltük, azonban ismét csalódnunk kellett a „szakmában”. 
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https://ujszo.com/kozelet/nepszamlalas-a-halasztas-szinte-biztos-de-maradt-a-bizonytalansag-is
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26113/Kerdezne-a-miniszterelnoktol-Pasztor-Balint-tolmacsolja-a-kerdeset.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26114/A-holokausztra-emlekeztek-Zentan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26114/A-holokausztra-emlekeztek-Zentan.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-szerb-magyar-hataratkelesrol
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Pedig mi, vajdasági magyarok nem akarunk semmi mást és semmi többet, mint ami a többi 

balkáni szomszédos ország felé érvényben van - hangsúlyozta a politikus. 

  

Kuleba: elfogadhatatlannak tartom a magyarellenes retorikát 
2021. január 27. –Kárpátalja Ma 

Kijevben tárgyalt Dmitro Kuleba ukrán és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter január 27-

én. Dmitro Kuleba a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kifejtette: örül annak, hogy 

magyar kollégája nyitott a párbeszédre, hogy Szijjártó Péterrel partnerként, barátként 

beszéltek, akik meg akarják oldani a problémákat, és nem újakat generálni. A felek 

megállapodtak, hogy a legrövidebb időn belül összeül a magyar-ukrán oktatási 

munkacsoport, és egy online üzleti fórum is lesz a két ország vállalkozói között. 

 

Szijjártó Kijevben: konstruktív együttműködésre kaptunk ígéretet 
2021. január 27. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Kijevben tárgyalt Dmitro Kuleba ukrán és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter január 27-

én. Szijjártó Péter kifejtette: Magyarország számára fontos a kárpátaljai magyar közösség, 

amire összekötő kapocsként, erőforrásként tekintenek. „Amikor mi támogatjuk a kárpátaljai 

magyar közösséget, hitünk szerint erősítjük a magyar-ukrán együttműködést is. Arra kérjük 

Ukrajna minden polgárát, ennek tükrében tekintsenek a Magyarország területéről érkező 

támogatásokra is” – mondta. 

 

Aláírták az Egán Ede-alapítvány működési szerződését 
2021. január 27. – karpat.in.ua 

Január 26-án, kedden írták alá az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” 

Jótékonysági Alapítvány működési szerződését Budapesten. Az okmányt hagyományosan 

Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma parlamenti 

államtitkára, miniszterhelyettes és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ), illetve az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” 

Jótékonysági Alapítvány elnöke látta el kézjegyével. 

 

Van mit ünnepelnünk 
2021. január 27. – Népújság 

A magyar kultúra napja tiszteletére megtartott központi muravidéki ünnepség járványügyi 

okok miatt idén rendhagyó módon, a képernyőkön keresztül jutott el a nagyközönséghez. A 

legrangosabb muravidéki kulturális kitüntetések, a Zala György-díjak a Bánffy Központban 

kerültek átadásra, a díjazottakról – a Muraszombati Baráti Kör Magyar Művelődési 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kuleba-elfogadhatatlannak-tartom-a-magyarellenes-retorikat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-kijevben-konstruktiv-egyuttmukodesre-kaptunk-igeretet/
http://economic.karpat.in.ua/?p=9958&lang=hu
https://www.nepujsag.net/kultura/9993-van-mit-%C3%BCnnepeln%C3%BCnk.html
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Egyesület, Gal Patrik, a Szolarics házaspár (fölső képünkön) és Varga József – ezúttal rövid 

portréfilmek készültek.  

 

Négy új képzési program is indulhat 
2021. január 27. – Népújság 

Az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium közzétette a beiratkozási lehetőségeket a 

2021/2022-es tanévben a végzős általános iskolások számára. A Lendvai Kétnyelvű 

Középiskolában (KKI) a helyek kiírása és annak terjedelme is változott: a helyi munkaerőpiac 

igényeihez igazodva a 2021/22-es tanévben négy új képzési programot javasolnak. A lendvai 

középiskola már néhány éve szeretne elindítani bizonyos programokat, amelyek remélhetőleg 

(két szaktanács jóváhagyása után) az ősszel induló iskolaévben kivitelezésre is kerülhetnek. 

Az MMÖNK és a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola kezdeményezésére két alapfokú 

szakiskolai képzési program bevezetését javasolják. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 27. – Kossuth Rádió 

 

„Magyar vér fog folyni” – újabb fenyegetést kapott a kárpátaljai magyarság. Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter mai hivatalos kijevi látogatása előtt, kedden vérontással 

fenyegető levelet kapott Magyarország kijevi nagykövetsége, az ungvári főkonzulátus, a 

beregszászi konzulátus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Egán Ede 

Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ. A levél aláírói, „ukrajnai hazafiak”. A részletekről 

Balogh Líviát, a KMKSZ Ungvári járási elnökét kérdezte munkatársunk. 

 

A székelyföldi falugazdász-hálózat feladatai közé tartozik, hogy az uniós támogatások 

megszerzésében segítsék a gazdákat. Év elején hirdették meg a külföldről hazatérő fiatal 

gazdáknak kiírt pályázatot. Az érdeklődés nagy, a határidők szorítanak, elmulasztani pedig 

kár lenne. 

 

A szlovák parlament elfogadta a kormány javaslatát a népszámlálás októberig történő 

meghosszabbításáról. Ez azt jelenti, hogy októberig kapnak időt azok, akik a biztosok 

segítségét kérik az ívek elektronikus kitöltéséhez. Abban viszont nincs előrelépés, hogy ne két, 

hanem egy nemzetiséget lehessen csak bejelölni. 
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https://www.nepujsag.net/muravidek/9997-n%C3%A9gy-%C3%BAj-k%C3%A9pz%C3%A9si-program-is-indulhat.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-27_18-02-00&enddate=2021-01-27_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-27_18-02-00&enddate=2021-01-27_18-40-00&ch=mr1
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Nyelvtörvény és nyelvhasználat. Szlovákiában 2011-ben fogadták el a kisebbségi 

nyelvhasználati törvényt. Ám a gyakorlat sajátos. Csökkent ugyan a közigazgatási 

szabálysértések száma, de még mindig kevesen igénylik a kétnyelvű nyomtatványokat, és az 

anyanyelven történő elektronikus kommunikációban is vannak hiányosságok.    

 

Hivatalosan csak február 2-án jelentik be, hogy visszatérhetnek-e – és ha igen, milyen 

feltételekkel – a diákok az iskolákba a tanév második félévében. A február 8-val kezdődő 

tanítást a tanárok és a diákok is nagyon várják.  Aradon, az óvodától az érettségiig anyanyelvű 

képzést nyújtó Csiky Gergely Főgimnáziumban is megteszik az előkészületeket a tanulók és a 

bentlakó diákok fogadására, miközben általános felújítási és közművesítési munkálatokat 

végeznek az iskolaközpontban.  A Csiky Gergely Főgimnázium igazgatóját, Spier Tündét 

kérdezte munkatársunk. 

 

Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont Kelet-Magyarország egyik 

legnagyobb ifjúsági szálláshelye. 300 méter magasan, egy öthektáros ősfenyvesben 

helyezkedik el, remek kilátással Sárospatakra és a Bodrogközre. Az egyszerre mintegy 480 

főnek szállást adó táborral ambiciózus tervei vannak a Szövetségnek. A részletekről Csáky 

Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke nyilatkozott munkatársunknak. 

 

A Szabadkai Filharmónia tavaszra első ízben szervezi meg a Lányi Ernő Nemzetközi 

Karmesterversenyt. Idén csak az online térben zajlik majd a verseny, de hagyományt 

szeretnének teremteni, hogy jövőre élőben is találkozhassanak egymással a komolyzene 

kedvelői. A versenyre már a világ számos országából jelentkeztek, mondja Zsiga Pál 

hegedűművész, a Szabadkai Filharmónia igazgatója. 


