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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Magyarország veszettség elleni oltóanyagot adományozott Ukrajnának  
2021. január 28. – MTI, Origo, Mandiner, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

A magyar kormány 2 000 adag veszettség elleni Verorab vakcinát adományozott Ukrajnának 

január 28-án. Az oltóanyagokat dr. Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos adta át az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai Megyei 

Szervezete részére a csapi határállomáson. Grezsa István elmondta, hogy öt évvel ezelőtt egy 

segélykiáltást kaptak, miszerint nincs elegendő korosztályos védőoltás a gyerekeknek. Ezért a 

2017-ben elindított magyar kormányzati program biztosította Kárpátaljának a hiányzó 

vakcinákat – áll az MTI közleményében. 

 

Menczer: a vajdasági magyarok tömegesen igénylik a kínai vakcinát 
2021. január 28. – MTI, Origo, Mandiner, M1, hirado.hu   

A vajdasági magyarok tömegesen igénylik a kínai vakcinát - közölte a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős 

államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán, miután a szerbiai vakcináció tapasztalatairól 

Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével egyeztetett. A két 

politikus telefonbeszélgetéséről készült videón Pásztor István arról beszélt, kiválóan érzi 

magát azután, hogy beoltatta magát a kínai vakcinával. "Semmi rosszat nem tapasztaltam" - 

mondta. A VMSZ elnöke hangsúlyozta: azért választotta a kínai védőoltást, mert 

meggyőződése, hogy körültekintően jártak el azok, akik a vakcina engedélyezéséről döntöttek. 

Mintegy 350 ezer ember kapta meg eddig a kínai vakcinát Szerbiában - mondta a határon túli 

magyar politikus, hozzátéve: nem tud olyan negatív tapasztalatról, ami "kételyt emelne" a 

kínai oltóanyaggal szemben. 

 

A romániai magyar diákok kétharmada magyar tannyelvű iskolában tanul – 
Nem minden téren fényes a helyzet 
2021. január 28. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Jelentősen alulreprezentált a romániai középiskolákban magyar nyelven tanulók aránya: 

miközben az elemi és általános iskolai képzésben 5,5 százalékot tesznek ki, addig a 9–12. 

osztályban ez az arány már alig 3,8 százalék. A hároméves szakiskolai képzésben eközben 

kiemelkedőnek tekinthető a magyarul tanulók aránya az Erdélystat friss felmérése szerint. 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-romaniai-magyar-diakok-ketharmada-magyar-

tannyelvu-iskolaban-tanul-de-nem-minden-teren-fenyes-a-helyzet 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyarorszag-veszettseg-elleni-oltoanyagot-adomanyozott-ukrajnanak/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210128-menczer-a-vajdasagi-magyarok-tomegesen-igenylik-a-kinai-vakcinat.html
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Özönlenek a turisták Borszékre, az idei az elmúlt évek legjobb téli szezonja 
2021. január 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

Idegenforgalom szempontjából az idei az elmúlt évek legjobb téli szezonja Borszéken, mondta 

el az Agerpres hírügynökségnek Mik József polgármester. Még Moldova Köztársaságból is 

jönnek vendégek. A városvezető az Agerpres hírügynökségnek arról számolt be, hogy a 

Hargita megyei fürdővárosban 2020 második felétől, a koronavírus-járvány miatti 

korlátozások enyhítése után lendült fel a turizmus. Ez a lendület pedig a sípálya karácsonyi 

megnyitása után is kitartott. A legtöbb turista Iași, Bákó, Szucsáva, Maros és Kolozs megyéből 

érkezik, de újabban Moldova Köztársaságból is sokan látogatják a borszéki sípályát. 

 

Tőkés Jourovának: az európai veszélyeztetett kultúrák védelme van annyira 

fontos, mint a tengerfenéké 
2021. január 28. – Krónika 

Cinikusnak és szégyenteljesnek tartja Tőkés László az Európai Bizottság döntését, amellyel 

elutasította, hogy törvényhozási eljárást indítson a Minority SafePack (MSPI) nevű európai 

polgári kezdeményezés ügyében. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint a sikeres 

európai polgári kezdeményezések merev visszautasításával Brüsszel gúnyt űz saját magából 

és az uniós intézményrendszerből is. A volt európai parlamenti képviselő a Věra Jourovának, 

az Európai Bizottság alelnökének írt levelet a témában, tekintettel arra, hogy az értékekért és 

átláthatóságért felelős uniós biztos javaslatára utasította el az EB január 14-én a 

kezdeményezést, amelynek célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem 

bizonyos területei az európai uniós jog részei legyenek. Tőkés szerint a „cinikus és 

szégyenteljes” döntés jól tükrözi azt a kettős mércét, amelynek elszenvedői a nemzeti 

kisebbségek immár több évtizede. 

 

Tiltakozik a MÚRE a Várad Kulturális folyóirat körüli elbocsátások miatt 
2021. január 28. – transindex.ro 

AMagyar Újságírók Romániai Egyesülete közleményben tiltakozik amiatt, hogy az intézményi 

önállóságától megfosztott Várad kulturális folyóirat alkalmazásban maradt három 

munkatársa közül a lap kiadását 2021-től átvevő Gh. Șincai (Bihar) Megyei Könyvtár 

vezetősége január 21-én elbocsátotta Máté Zsófia eddigi főszerkesztőt és Fried Noémi Lujza 

szerkesztőt, arra hivatkozva, hogy a végzettségük nem felel meg a Bihar Megyei Tanács 

decemberi 15-i határozatában szereplő feltételeknek. További négy munkatársat már január 

elsejétől elbocsátottak egy tanácsi döntés nyomán.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ozonlenek-a-turistak-borszekre-az-idei-az-elmult-evek-legjobb-teli-szezonja
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-jourovanak-az-europai-veszelyeztetett-kulturak-vedelme-van-annyira-fontos-mint-a-tengerfeneke
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-jourovanak-az-europai-veszelyeztetett-kulturak-vedelme-van-annyira-fontos-mint-a-tengerfeneke
https://itthon.transindex.ro/?hir=62898
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Egyszemélyes lett a Várad folyóirat szerkesztősége, miután újabb két embert 

elküldtek a laptól 
2021. január 28. – maszol.ro 

Újabb két munkatárs kapta meg a felmondását január 21-én, ezzel pedig a Várad folyóirat 

szerkesztőségében mindössze egyetlenegy személy maradt. Az áldatlan állapot megoldása a 

közigazgatási bíróságon születhet meg kedden egy kedvező ítélet formájában. A per 

tárgyalását csütörtökön tartották. 

 

Sikeres az online oktatást elősegítő SuliTV és ClassyEdu kezdeményezés Hargita 

megyében 
2021. január 28. – maszol.ro 

Pozitív visszajelzést kapott a Közalkalmazottak Országos Ügynökségétől (ANFP) Hargita 

Megye Tanácsának és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének közös online oktatást 

elősegítő kezdeményezése. A SuliTV és ClassyEdu program a végzős diákok felkészítésében 

segített. 

 

Egyelőre a sportcsarnokban maradnak a csíksomlyói tűzkárosultak 
2021. január 28. – maszol.ro 

A csíkszeredai városvezetés úgy döntött, egyelőe nem kér a kormány által felajánlott 

lakókonténerekből, a csíksomlyói tűzkárosult családok az Erőss Zsolt Arénában kialakított 

átmeneti szálláshelyen maradnak. A héten elbontották és elszállították a január 7-én kitört 

tűzvész után maradt romokat, hulladékokat a romatelepről. 

 

Több mint 200 millió lejt kap három város a távfűtési rendszerek fejlesztésére 
2021. január 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nagyvárad, Gyergyószentmiklós és a Suceava megyei Vatra Dornei (Dornavátra) távfűtési 

rendszereit újítják fel a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium 

által odaítélt összegekből – jelentette be Cseke Attila tárcavezető. A fejlesztési miniszter 

elmondta: 134 millió lejt kap a nagyváradi önkormányzat a jelenlegi kazán helyett működő új 

hőgenerátor megépítésére, további 12 millió lejt a gyergyószentmiklósi önkormányzat a 

távfűtési rendszer felújítására, illetve közel 57 millió lejt a moldvai önkormányzat. A 

munkálatokat két év múlva kell befejezzék mindhárom önkormányzat esetében. A 

befektetések szerződéseit a napokban írták alá a minisztérium és a helyi önkormányzatok. 

„Ezáltal egy jobb, modernebb melegvíz- és fűtésrendszert biztosíthatunk a lakóknak” – 

mondta Cseke Attila fejlesztési miniszter. 
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https://maszol.ro/belfold/Egyszemelyes-lett-a-Varad-folyoirat-szerkesztosege-miutan-ujabb-ket-embert-elkuldtek-a-laptol
https://maszol.ro/belfold/Egyszemelyes-lett-a-Varad-folyoirat-szerkesztosege-miutan-ujabb-ket-embert-elkuldtek-a-laptol
https://maszol.ro/belfold/Sikeres-az-online-oktatast-elosegito-SuliTV-es-ClassyEdu-kezdemenyezes-Hargita-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Sikeres-az-online-oktatast-elosegito-SuliTV-es-ClassyEdu-kezdemenyezes-Hargita-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Egyelore-a-sportcsarnokban-maradnak-a-csiksomlyoi-tuzkarosultak
https://maszol.ro/belfold/Tobb-mint-200-millio-lejt-kap-harom-varos-a-tavfutesi-rendszerek-fejlesztesere
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Újjászerveznék a tömegközlekedést, fejlesztenék az infrastruktúrát 
2021. január 28. – szekelyhon.ro 

Új vezetőséget választott a Marosvásárhelyi Metropolisz Övezet, a tisztújítás mellett a 

prioritási listát is összeállították a közgyűlésen. Péter Ferencnek, a Maros Megyei Tanács 

elnökének újból bizalmat szavaztak a jelenlevők, így mostantól ő a társulás elnöke. Péter 

egyébként eddig a társelnök szerepét töltötte be. Továbbá Soós Zoltán, Marosvásárhely 

polgármestere az alelnöki tisztséget tölti be, a titkári feladatkörrel pedig Kovács Editet, 

Maroskeresztúr polgármesterét bízták meg a közgyűlésen.   

 

Déva: az RMDSZ jelöltjét választották meg az egyik alpolgármesteri tisztségre 
2021. január 28. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Pogocsán Ferdinánd Zoltán személyében továbbra is lesz magyar alpolgármestere Dévának, 

az önkormányzati képviselőtestület csütörtöki ülésén ugyanis újraválasztották tisztségébe az 

RMDSZ jelöltjét. A 21 tagú városi tanácsban egyetlen tag képivseli a magyarságot: az 54 éves, 

mérnöki végzettségű Pogocsán Ferdinánd Zoltán, aki az előző ciklusban egy fél mandátumon 

át (2018–2020 között) volt alpolgármester a hunyadi megyeszékhelyen. A másik 

alpolgármesternek a Mentsétek meg Romániát Szövetség–Szabadság, Egység, Szolidaritás 

Pártja (USR–PLUS) jelöltjét, a 45 éves tanárembert, Gabriel Ilieşt választották meg a testület 

tagjai közül. 

 

Újra önállóvá tennék a váradi kulturális folyóiratot, maradhatnak a szerkesztők 
2021. január 28. – Krónika 

Folytathatja szerkesztői munkáját a megyei könyvtár alkalmazásában az intézményi 

önállóságától megfosztott Várad kulturális folyóirat két alkalmazottja – döntött csütörtökön a 

Bihar megyei tanács. Az RMDSZ azt szeretné, ha a Várad és a Familia folyóirat visszanyerné 

önállóságát. 

 

Egy helyett száz székely zászló lobog Gyergyóremetén 
2021. január 28. – szekelyhon.ro 

Kitűzték a századik székely zászlót is Gyergyóremetén csütörtökön, pontosan egy héttel 

azután, hogy elindult az Egy helyett százat! elnevezésű közösségi kezdeményezés. A századik 

székely zászló Gyergyóremete központjában kapott helyet, egy olyan épületen, amely a 

katolikus plébánia tulajdonában van. Ezzel az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) által 

felkarolt kezdeményezés elérte kitűzött célját: a település főteréről egy bírósági ítélet 

következtében eltávolított székely lobogó helyett százat tűztek ki faluszerte az épületekre – 

derül ki Mezei János EMSZ-társelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből. 

 

Életminőséget javító háromszéki programok 
2021. január 28. – szekelyhon.ro 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ujjaszerveznek-a-tomegkozlekedest-fejlesztenek-az-infrastrukturat
https://maszol.ro/belfold/Deva-az-RMDSZ-jeloltjet-valasztottak-meg-az-egyik-alpolgarmesteri-tisztsegre
https://kronikaonline.ro/kultura/ujra-onallova-tennek-a-varadi-kulturalis-folyoiratot-maradhatnak-a-szerkesztok
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-helyett-szaz-szekely-zaszlo-lobog-gyergyoremeten
https://szekelyhon.ro/aktualis/eletminoseget-javito-haromszeki-programok
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Kilenc megyei finanszírozású fejlesztési program részleteiről döntött csütörtöki ülésén 

Kovászna Megye Tanácsa. Ezek a Háromszéki Települések Modernizációs Program részei, és 

a helységek igényeihez igazították. A cél, hogy a fiatalokat helyben maradásra vagy 

hazatelepedésre ösztönözzék, a programok lehetőséget biztosítanak az önkormányzatoknak, 

egyházaknak különböző fejlesztések megvalósítására, ezzel felzárkóztatva a kistelepüléseket 

és vonzóbbá téve a vidéki életet – mondta Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat 

elnöke. A kilenc támogatási program keretében 10–25 ezer lej közötti összeget lehet 

megpályázni, a helyi önkormányzat legalább ugyanakkora összeggel kell hozzájáruljon. 

 

Újabb magyarellenes támadásokra számít Kulcsár-Terza József a román 

parlamentben 
2021. január 28. – szekelyhon.ro 

Hétfőn kezdődnek a parlamenti munkálatok, ám nem sok jóra számít a második mandátumát 

kezdő Kulcsár-Terza József képviselő, aki a Magyar Polgári Pártot képviseli az RMDSZ 

frakcióban. A politikus, Sepsiszentgyörgyön csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján kifejtette, 

bár nem nem jutott be a parlamentbe Marius Pascan (aki rendszeresen támadást intézett a 

magyar közösség ellen) a PMP kiesésének köszönhetően, viszont bejutott a Románok 

Egyesüléséért Szövetség (AUR), amelynek Maros megyei képviselője Dan Tanasă, aki „perek 

tucatjait varrta a magyar önkormányzatok nyakába”. A Nemzeti Liberális Párt Klaus Iohannis 

államfővel szintén magyarellenes hangokat ütött meg, remélhetőleg a koalíciós tárgyalások 

eredményeként a jövőben visszafogják magukat. Készülök a támadásokra, remélem, ezeket ki 

tudjuk védeni – összegzett Kulcsár-Terza József. Arra is kitért, hogy szerinte Székelyföld 

területi autonómiájáért folytatni kell a harcot, ezért tárgyalásokat kezdeményez az RMDSZ-el, 

a Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT), és harmadszor is benyújtja ebben a mandátumban az 

autonómia-statútumot. 

 

Gazdaintegrációval is segít a kerelőszentpáli takarmánykeverő 
2021. január 29. – Krónika 

Közép-Európa legmodernebb és legnagyobb takarmánykeverő üzeme a 2019 májusában 

felavatott kerelőszentpáli mezőgazdasági nagyvállalat, ahol az évi 220 ezer tonnás 

összkapacitású gyár mellett tavaly ősszel 40 ezer tonna szemes gabona befogadására alkalmas 

tárolót hoztak létre. Az egymással ipari szimbiózisban működő két gyártelep a közép-erdélyi 

mezőgazdaságba végrehajtott egyik legjelentősebb magyarországi befektetésnek számít. Bár a 

koronavírus-járvány átmenetileg az állattenyésztési ágazatot is keményen megviseli, Laczkó 

Dénes, a Maros megyei mezőgazdasági feldolgozó nagyüzem igazgatója szerint a romániai 

állattenyésztés előtt nagy jövő áll. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-magyarellenes-tamadasokra-szamit-kulcsar-terza-jozsef-a-roman-parlamentben
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-magyarellenes-tamadasokra-szamit-kulcsar-terza-jozsef-a-roman-parlamentben
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Amerika figyel. De mit érünk vele? 
2021. január 29. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „jelen állás – és a középtávú kilátások – szerint nem igazán 

esélyes, hogy Washington bármilyen magyar kisebbségi jogkövetelés mellé odaálljon, bárhogy 

is figyel a többség és a kisebbség viszonyára, hiszen sem politikai, sem katonai, sem gazdasági 

érdekei nem fűződnek ahhoz, hogy ezt tegye. Hacsak nem sikerül meggyőzni, hogy a magyar 

jogkövetelések teljesítése is kimondottan amerikai érdek, hiszen ez szavatolja az ország valódi 

stabilitását. Így nem érdemes számítani a jogállamisági, emberi jogi követelmények 

teljesítésének számonkérésére Bukarestben mindaddig, amíg a magyar közösség nem tudja 

meggyőzni Washingtont, hogy neki és Romániának is jó, ha támogatja a kisebbségi jogok 

bővítését, a mindenkori bukaresti kormány pedig kielégíti az amerikai igényeket”.

 
Nincs megállapodás a magyar pártok között, a vita továbbra is az arányokon 

folyik 
2021. január 28. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Újabb eredménytelen tárgyalási körön vannak túl a magyar pártok. „Az arányok kérdésében 

továbbra sincs megállapodás” - mondta el megkeresésünkre Forró Krisztián, az MKP elnöke, 

aki hozzátette, az MKP két javaslatát, a megalakuló párt etikai tisztaságával és az 

előválasztással kapcsolatban a másik két tárgyalópartner elfogadta. "A további lépésekről az 

MKP elnöksége dönt a következő napokban" - közölte a mai tárgyalást követően Forró 

Krisztián. "Sajnos a párton belüli arányok elosztásában ezúttal sem tudtunk megegyezni" - 

közölte Sólymos László, a Most-Híd elnöke, hozzátéve: a hárompárti megállapodás 

érdekében két javaslattal érkeztek a mai találkozóra. 

 

A Pro Civis ezúttal is gondoskodott a kétnyelvű igazolásokról 
2021. január 28. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Pro Civis Polgári Társulás immár hagyományosan nemcsak szorgalmazza a fontos 

dokumentumok kétnyelvűsítését, hanem maga cselekszik ennek érdekében. Az országos 

tesztelés előző heti fordulója során is rendelkezésre bocsátotta a tesztelés eredményéről szóló 

igazolás magyar nyelvű, pontosabban kétnyelvű változatát. Az országos szűrővizsgálat 

előttünk álló hétvégén sorra kerülő újabb körére az egészségügyi minisztérium viszont új 

igazolást adott ki a tesztelés elvégzéséről. 

 

A Híd február közepéig hajlandó folytatni a hárompárti egyeztetéseket. Kérdés, 

hogy mit lépnek azután 
2021. január 28. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Híd Országos Elnöksége tegnapi (január 27-i) soros ülésén két határozatot fogadott el a 

hárompárti tárgyalásokkal összefüggésben. Erről a párt szóvivője egy szűkszavú 
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https://ma7.sk/aktualis/tovabbra-sincs-megallapodas-a-magyar-partok-kozott-az-elnoksegek-folytatjak-az-egyeztetest
https://ma7.sk/aktualis/tovabbra-sincs-megallapodas-a-magyar-partok-kozott-az-elnoksegek-folytatjak-az-egyeztetest
https://felvidek.ma/2021/01/a-pro-civis-ezuttal-is-gondoskodott-a-ketnyelvu-igazolasokrol/
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-februar-kozepeig-hajlando-folytatni-a-haromparti-egyezteteseket-kerdes-hogy-mit
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-februar-kozepeig-hajlando-folytatni-a-haromparti-egyezteteseket-kerdes-hogy-mit
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közleményben számolt be. A közleményben leszögezik, a Híd február 15-ig folytatja a 

háromoldalú egyeztetéseket. Hangsúlyozzák, a tárgyalások során a Híd ragaszkodni fog a párt 

egyharmados súlyához a közös párt döntéshozó testületeiben, emellett az elnökség által eddig 

elfogadott összes határozat is érvényes. 

 

Asszisztens segítségével október végéig tölthető ki a népszámlálási kérdőív 
2021. január 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A népszámlálási kérdőív asszisztens segítségével történő kitöltésére a népszámlálás hivatalos 

időtartama után is sor kerülhet, egészen október végéig. Ez a 2021-es népszámlálást 

szabályozó törvény módosításából következik, melyet a parlament csütörtökön hagyott jóvá. 

A gyorsított eljárás keretében tárgyalt javaslatot a Szlovák Statisztikai Hivatal terjesztette elő. 

Az intézkedés célja elkerülni a COVID-19-világjárvány szempontjából legveszélyeztetettebb 

lakosok egészségének kockáztatását a járvány tetőzése idején. A lakosság összeírása 

hivatalosan február 15-től március 31-ig tart. 

  
Az illegális migráció és a határnyitás kapcsán tette fel kérdéseit Pásztor Bálint a 

szerb miniszterelnöknek 
2021. január 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági településeket érintő illegális migráció és a határnyitás kapcsán tette fel kérdéseit 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportjának vezetője Ana Brnabić 

miniszterelnöknek a mai parlamenti ülésen. A kérdése így szólt: Mit tesz az állam a lakosok 

biztonsága érdekében? Mint kifejtette, Majdány-Rábé környékén riasztó a helyzet, itt több 

mint ötszáz illegális migráns tartózkodik állandó jelleggel, akik nem csak az üres házakba 

mennek be, rongálnak és félelembe tartják a lakosságot. Hasonló a helyzet Magyarkanizsán 

és Szabadka város területén, valamint a nyugat-bácskai településeken. 

 

Topolya: Anyaországi támogatásból épül meg a többfunkciós épület a 

központban 
2021. január 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Hamarosan kezdődhetnek Topolya központjában az egykori hotel épületén a további 

munkálatok. Az impozáns terv szerint az épület egy művelődési-, közigazgatási-, közösségi 

központ lesz, amelyben helyet kap egy 59 férőhelyes diákkollégium is. A tervek szerint 

folyamatosan zajlik majd a városközpont felújítása és rendezése Topolyán. A közvetlen 

központban található hotel épületének a felújítása is hamarosan megkezdődhet, az anyagi 

fedezetet pedig jórészt anyaországi forrásokból már sikerült is biztosítani. 
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https://felvidek.ma/2021/01/asszisztens-segitsegevel-oktober-vegeig-toltheto-ki-a-nepszamlalasi-kerdoiv-2/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26121/Az-illegalis-migracio-es-a-hatarnyitas-kapcsan-tette-fel-kerdeseit-Pasztor-Balint-a-szerb-miniszterelnoknek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26121/Az-illegalis-migracio-es-a-hatarnyitas-kapcsan-tette-fel-kerdeseit-Pasztor-Balint-a-szerb-miniszterelnoknek.html
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Magyarittabé: Felújítják az óvoda és a valamikori általános iskola épületét 
2021. január 28. – Vajdaság Ma 

Az elmúlt időszakban a magyarittabéi helyi közösség két épület felújítására pályázott 

sikeresen, adta hírül a VMSZ helyi szervezete. Az első a Desanka Maksimović Iskoláskor 

Előtti Intézmény épülete, amelynek felújítására a magyar kormány által támogatott Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program keretében, a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével 

több mint 1.140.391 dinár fejlesztési támogatást kaptak. Ebből az összegből újraaszfaltozzák 

az óvoda járdáit, kicserélik a régi ereszcsatornákat, felújítják a homlokzatot, és hőszigetelik az 

épületet. 

  

Az oltóanyag-adományt igen, de az adományozó miniszteri biztost be sem 

engedték Ukrajnába 
2021. január 28. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Az ukrán hatóságok elfogadták – sőt, ismerve a mentalitásukat, minden bizonnyal el is várták 

– Magyarországtól azt az újabb 23 millió forint értékű veszettség elleni vakcinaadományt, 

amelyet a segélyezést szervező Grezsa István miniszteri biztos személyesen szeretett volna 

átadni csütörtökön Csapon az ukrán partnereknek, akik azonban megtiltották számára, hogy 

belépjen Ukrajnába, és még a nevét is elhallgatták az eseményről kiadott hivatalos 

közleményben. A Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal szűkszavú közleménye 

megszokott, rutinszerű eseményként taglalja, hogy Magyarország – mintegy magától értetődő 

módon – 2,2 millió hrivnya értékű, francia gyártmányú Verobab veszettség elleni vakcinát 

adományozott humanitárius segélyként az Ukrán Vöröskeresztnek. A hivatalosság ígérete 

szerint a kárpátaljai lakosokat ingyen fogják beoltani szükség esetén a vakcinával 

gyógykezelés és megelőzés gyanánt. A rendszeres magyar vakcina-, gyógyszer- és 

orvosieszköz-adományokat érdemes annak tükrében értékelni, hogy az ukrán kormány 

hónapok óta képtelen koronavírus elleni vakcinát szerezni, miközben Európában már 

mindenütt oltanak. 

 

Tankönyvek a kárpátaljai magyar kisiskolásoknak 
2021. január 28. – karpat.in.ua 

A Magyar Kormány Emberi Erőforrások Minisztériumának  támogatásával  a magyar 

tannyelvű iskolák 1-2-3. osztályos tanulói számára tankönyveket vásárolt a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség, amelyeket január 26.-a és 28.-a között adtak át a vidék magyar 

tannyelvű iskoláinak. A tankönyvek között találhatók azok az olvasókönyvek és munkafüzetek 

is, amelyeket az Ukrán Oktatási Minisztérium is jóváhagyott. 

 

A kárpátaljai magyar iskolák fejlesztéséről egyeztettek Budapesten 
2021. január 28. – karpat.in.ua 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26118/Magyarittabe-Felujitjak-az-ovoda-es-a-valamikori-altalanos-iskola-epuletet.html
https://karpataljalap.net/2021/01/28/az-oltoanyag-adomanyt-igen-de-az-adomanyozo-miniszteri-biztost-be-sem-engedtek-ukrajnaba
https://karpataljalap.net/2021/01/28/az-oltoanyag-adomanyt-igen-de-az-adomanyozo-miniszteri-biztost-be-sem-engedtek-ukrajnaba
http://life.karpat.in.ua/?p=44134&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=44109&lang=hu
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A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák fejlesztésének lehetőségeiről tárgyaltak Budapesten, a 

Karmelita Kolostorban Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség és Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. 

 

Folytatódik a sepsei templom felújítása 
2021. január 28. – Képes Újság 

Az idén is folytatódik a sepsei református templom két évvel ezelőtt megkezdett felújítása. Az 

eddig elvégzett munkálatokról és az épülettel kapcsolatos jövőbeli tervekről az illetékesek 

múlt héten egyeztettek. Idén is folytatódik a horvátországi magyarság által használt egyházi 

épületek felújítása. Épített örökségünk védelmére a HMDK-nak már az elmúlt években is 

tekintélyes összeget sikerült kieszközölnie horvát és magyar állami forrásból, ez idén sincs 

másként. Múlt héten a legveszélyeztetettebb horvátországi magyar műemlék, a sepsei 

református templom rendbehozásának folyamatáról tárgyaltak az ügyben érintett felek. 

 

Tizenöt személyt javasoltak ösztöndíjra 
2021. január 28. – Képes Újság 

Január 26-án online tanácskozott az Előértékelő Bizottság a horvátországi felsőoktatási 

intézményekben tanuló magyar diákok által beadott ösztöndíjpályázatokról. A budapesti 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem decemberben 

pályázatot hirdetett ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 

2020-2021-es tanévben külhoni felsőoktatási alap-, mester/magiszteri vagy doktori 

képzésben részt vevő horvát állampolgárságú, horvátországi állandó lakóhellyel rendelkező 

magyar nemzetiségű személyek számára. 

 

Új közösségi sarkok iskoláinkban 
2021. január 28. – Képes Újság 

Többfunkciós közösségi „sarkokat” hoztak létre a laskói és a vörösmarti általános iskolákban 

a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Az új terek kialakításának célja, hogy kreativitást, színt 

vigyenek az oktatásba, iskolai szabadidős tevékenységbe. A laskói és a vörösmarti általános 

iskola is több évszázados múlttal rendelkezik. Fennállásuk óta magyar nyelvű oktatás folyik 

falaik között, ez most is alapvető fontosságú ezen intézmények számára. 
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https://kepesujsag.com/folytatodik-a-sepsei-templom-felujitasa/
https://kepesujsag.com/tizenot-szemelyt-javasoltak-osztondijra/
https://kepesujsag.com/uj-kozossegi-sarkok-iskolainkban/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 28. – Kossuth Rádió 

 

Németh Zsoltot, a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét választotta egyik 

alelnökének a strasbourgi székhelyű Európa Tanács Parlamenti közgyűlése.   

Az 1949-ben alakult, 47 tagországgal bíró szervezet az egész kontinensre kiterjed, így 

Oroszországra is. És míg az Európai Unió elsősorban gazdasági szervezet, amely fokozatosan 

a politikai életre is kiterjeszti hatáskörét, addig az Európa Tanács megmaradt a jogállamiság, 

a demokrácia őreként „Európa lelkiismeretének.” Németh Zsolt megválasztása azért is fontos, 

mert május 21-től - fél évig Magyarország veszi át az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 

elnökségi tisztségét.  

 

Kétezer adag veszettség elleni védőoltást adott át a magyar kormány képviseletében Grezsa 

István miniszteri biztos az Ukrán Vöröskereszt kárpátaljai megyei szervezetének a záhonyi 

határállomásnál. A csaknem 23 millió forint értékű oltóanyaggal Kárpátalja vezetőinek 

kérését teljesítette Magyarország. Az átadást azért tartották a Tisza-hídon, a két ország 

határát jelző vörös vonal két oldalán, mert Grezsa István jelenleg ki van tiltva Ukrajnából.   

 

Használjuk bátran anyanyelvünket! - áll a Pro Civis Polgári Társulás felhívásában, amely arra 

biztatja a magyar többségű települések önkormányzatait, hogy a koronavírus-fertőzöttek 

kiszűrésére szervezett országos tesztelésen használjanak kétnyelvű igazolásokat.  A polgári 

társulás lefordította és az onkormanyzas.sk weboldalon minden település számára elérhetővé 

tette a kétnyelvű nyomtatványokat. Most ez annál is inkább fontos, mert a leginkább fertőzött 

járások között találhatók a magyar többségű járások. A Pro Civis vezetőjét, egyben 

Csallóközcsütörtök polgármesterét, Őry Pétert kérdeztük. 

 

A Felvidéken, aki kéri, kétnyelvű igazolást kap arról, hogy nem fertőzött, ám Erdélyben a 

magyar lakosságnak nincs módja anyanyelvén tájékozódni pl. az oltás menetéről. Magyarul 

nem, de angolul igen!  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-28_18-02-00&enddate=2021-01-28_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-28_18-02-00&enddate=2021-01-28_18-40-00&ch=mr1
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A járvány idején az erdélyi magyarság számos esetben érezte a nyelvi megkülönböztetést, 

hiszen jószerivel minden románul jelent meg, magyar vagy a kisebbségek nyelven nem 

tájékoztatták a román hatóságok a romániai kisebbségeket. A magyarázat? Román a hivatalos 

nyelv, de angolul is tájékoztatják az érdeklődőket. Benkő Erikát a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat vezetőjét kérdeztük.  

 

Román nyelvű kisebbségi jogokról szóló kötetet adott ki egy bukaresti könyvkiadó. A könyv 

különlegessége, hogy erdélyi magyar jogászok románul írtak a romániai magyar közösséget 

érintő legfontosabb jogi kérdésekről: anyanyelvhasználat az oktatásban, a közigazgatásban, 

az igazságszolgáltatásban, nemzeti szimbólumok használata, egyházi ingatlanok restitúciója, 

területi és kulturális autonómia. Hogy miért volt szükség egy ilyen kötetre? - azt Fábián Gyula 

jogász, a kötet szerkesztője mondta el műsorunknak.  

 

Mit jelent nekem a magyar iskola? – ezzel a címmel láthatók rövid videóüzenetek a 

Temesváros honlapon, illetve facebook-oldalán. A kérdés megválaszolására köztiszteletben 

álló személyeket kértek meg a Bartók Béla elméleti líceum és a Gerhardinum római katolikus 

teológiai líceum vezetői, pedagógusai. A kezdeményező Erdei Ildikó, a Temesváros fővédnöke 

úgy véli: ez, a koronavírus-járvány miatti korlátozások közepette is hatékony módja lehet a 

magyar iskolával kapcsolatos személyes tapasztalatok átadásának, az évtizedek óta 

beidegződött előítéletek lebontásának.  

 

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal „ Az Önök véleménye számít!” címmel kérdőíves 

felmérést készít a lakosság körében.  

A polgárok a város védett építészeti övezeteinek problémáiról, a szükséges felújításokról, a 

városfejlesztés módjáról mondhatnak véleményt. 

A város vezetése azért is kíváncsi a köz véleményére, mert az elmúlt 20 évben az előző 

önkormányzat nemigen szólította meg a polgárokat városrendezési kérdésekben - mondja 

Borsos Csaba, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal kommunikációs tanácsadója. 


