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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: nyolc vállalat 13 milliárd forint támogatással beruház külföldön 
2021. február 17. – MTI, Demokrata, Mandiner, Origo, Pannon RTV 

Nyolc vállalat 25 milliárd forint értékben hajt végre beruházást külföldön, ehhez pedig 13 

milliárd forintnyi állami támogatást kapnak - mondta a külgazdasági és külügyminiszter 

szerdán az oklevél átadási ünnepségen, Budapesten. Szijjártó Péter kiemelte: a külpiaci 

növekedési támogatási programot azért indították, hogy segítsék a magyar vállalatokat 

termelő, kutatási és szolgáltatási kapacitásaik kihelyezésében. Az Openware, amely évente 

több mint 100 ezer köbméter hulladék elszállítását végzi, a Vajdaságban egy települési 

hulladékot begyűjtő, azt környezetkímélő módon hasznosító biogáz-előállítással foglalkozó 

üzemet létesít. A Sat-Trakt Kft. sörfőző üzemet hoz létre a vajdasági Szabadkán. Hévizi János, 

az Aktív Kft. ügyvezető igazgatója a jelenlévő vállalkozások képviseletében elmondta: 

törekszenek arra, hogy az Aktív Kft. megtermelt eredményét fejlesztésre fordítsa, így jelentek 

meg Szabadkán is egy cég megvásárlásával, amely fő tevékenysége a víziközmű-tervezés. 

 

Ilyen még nem volt: RMDSZ-es tagja is lesz a külföldi hírszerzést felügyelő 

bizottságnak 
2021. február 17. – MTI, Mandiner, maszol.ro, Erdély Ma 

Frakcióvezetőit delegálta a román titkosszolgálatokat felügyelő parlamenti bizottságokba a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), amely - a rendszerváltás óta most először 

- nemcsak a belföldi hírszerzést, hanem a kémszolgálatot felügyelő testületben is képviselteti 

magát. A két titkosszolgálat felett ellenőrzést gyakorló parlamenti bizottság összetételéről 

szerdán rendeztek titkos szavazást a tavaly decemberben megújult képviselőház és a szenátus 

együttes ülésén. A Külföldi Hírszerző Szolgálatot (SIE) felügyelő testületbe Turos Loránd 

Szatmár megyei szenátort, az RMDSZ felsőházi frakcióvezetőjét is beválasztották. 

   

Hallgat az úzvölgyi területfoglalás okairól Dormánfalva polgármestere 
2021. február 17. – MTI, Demokrata, szekelyhon.ro, Vajdaság Ma 

A bírósághoz kénytelen fordulni két csíki közbirtokosság, hogy érvénytelenítsék azokat a 

dormánfalviak által végzett telekkönyvezéseket, amelyeket az úzvölgyi katonatemető 

környékén fekvő területeiket érintik. Dormánfalva polgármestere hallgat a területfoglalás 

okairól, a szekelyhon.ro kérdéseire nem válaszolt. Az említett parcellákat korábban a csíki 

közbirtokosságoknak szolgáltatták vissza, ők pedig már 2004-ben saját nevükre 

telekkönyveztették ezeket a Hargita megyében illetékes kataszteri hivatalban. A kétszeres 
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https://mandiner.hu/cikk/20210217_szijjarto_peter_beruhazas_allami_tamogatas
https://maszol.ro/belfold/Ilyen-meg-nem-volt-RMDSZ-es-tagja-is-lesz-a-kulfoldi-hirszerzest-felugyelo-bizottsagnak
https://maszol.ro/belfold/Ilyen-meg-nem-volt-RMDSZ-es-tagja-is-lesz-a-kulfoldi-hirszerzest-felugyelo-bizottsagnak
https://szekelyhon.ro/aktualis/hallgat-az-uzvolgyi-teruletfoglalas-okairol-dormanfalva-polgarmestere
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telekkönyvezést a Kárpátok egyik és másik oldalán fekvő szomszédos települések határvitája 

miatt történhetett meg. 

 

Megkapta egészségügyi államtitkári kinevezését Vass Levente 
2021. február 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az egészségügyi minisztérium államtitkárává nevezte ki Vass Leventét a miniszterelnök. 

Florin Cîţu erre vonatkozó döntése kedden jelent meg a Hivatalos Közlönyben. A 

miniszterelnök ugyanakkor felmentette egészségügyi államtitkári tisztségéből Ionel Opreát.  

 

Beiskolázás szórványban: Hunyad megye minden városában van még alsó 

tagozati oktatás 
2021. február 17. – maszol.ro 

A következő tanévben országszerte kevesebb diák kezdi meg a középiskolát, mivel a mostani 

nyolcadik osztályosoké volt az első évfolyam, amely az iskolát az előkészítő avagy a nulladik 

és nem az első osztályban kezdte el. Sorozatunkban annak járunk utána, hogy a február elején 

összeállított és a minisztériumnak elküldött beiskolázási adatok alapján mindez hogyan érinti 

a szórványban élő magyar nyelven tanuló diákokat és a tanintézményeiket. Hunyad 

megyében a diáklétszám jelentős hányadát teszik ki a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által 

működtetett gyermekotthonok neveltjei, de az egyetlen induló vegyes profilú kilencedik 

osztályt nem érintik közvetlenül a beiskolázásban tapasztalt változások. 

 

Elutasították a ditróiak kérelmét, marad a Székelyföldet érintő sztráda eredeti 

nyomvonala 
2021. február 17. – maszol.ro 

Nem sikerült rábírniuk a közúti infrastruktúráért felelős állami vállalat, a CNAIR illetékeseit 

a gyergyóditróiaknak, hogy változtassák meg a Marosvásárhelyt majdan Iași városával 

összekötő A8 autópálya múlt héten véglegessé vált nyomvonalát. A település önkormányzata 

arra hivatkozva szerette volna elérni a módosítást, hogy a forgalom túlságosan közel, 

helyenként alig száz méterre halad majd a házaktól, ami zavaró lehet az ott lakóknak. 

„Október közepétől három héten át gyűjtöttük az aláírásokat, több mint 800 gyűlt össze. 

Utána írtunk egy levelet a CNAIR-nek, azt kérve, hogy a nyomvonalat tegyék odébb egy 

dombvonulattal, mivel túl közel van a falu keleti oldalához. Azt válaszolták, hogy a mérnökeik 

szerint a módosítás miatt 17 millió euróval többe kerülne a sztráda, ezért elutasították a 

kérésünket. Így is sokkal jobban járunk, mint Tölgyes, ahol házakat kell majd lebontani” – 

nyilatkozta a Maszolnak Puskás Elemér polgármester. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megkapta-egeszsegugyi-allamtitkari-kinevezeset-vass-levente
https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Hunyad-megye-minden-varosaban-van-meg-also-tagozati-oktatas
https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Hunyad-megye-minden-varosaban-van-meg-also-tagozati-oktatas
https://maszol.ro/gazdasag/Elutasitottak-a-ditroiak-kerelmet-marad-a-Szekelyfoldet-erinto-sztrada-eredeti-nyomvonala
https://maszol.ro/gazdasag/Elutasitottak-a-ditroiak-kerelmet-marad-a-Szekelyfoldet-erinto-sztrada-eredeti-nyomvonala
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Végre megújulhat a válaszúti Bánffy-kastély – kivitelezői érdektelenség és 

óvások akadályozták a helyreállítást 
2021. február 17. – Krónika 

Több mint három évvel az európai uniós pályázat megnyerése után végre nekiláthat a 

válaszúti Bánffy-kastély és a hozzá tartozó park helyreállításához a Kolozs megyei 

önkormányzat által kiválasztott kivitelező. A megyei tanács szerdán közölte, a Kolozs megyei 

táblabíróságon ítélet született a kivitelezési szerződés odaítélésével szembeni óvásokkal 

kapcsolatban, így az önkormányzat által megbízott cég végre elkezdhet dolgozni. „Azt 

szeretnénk, ha a munkálatok minél élénkebb tempóban zajlanának, hogy a kastélyt és a 

benne zajló kulturális programokat bekapcsolhassuk a turisztikai körforgásba” – közölte a 

kedvező hírt Alin Tișe tanácselnök. 

 

Elkezdődik a munka az újonnan átadott jégpályán 
2021. február 17. – szekelyhon.ro 

Noha a járványügyi előírások nem teszik lehetővé, hogy az elképzeléseknek megfelelően 

működjön a vasárnap Marosvásárhely szomszédságában átadott sátortetős jégpálya, 

csütörtöktől már megkezdik a gyermekek hokioktatását.  

 

A román pártok megszavazták a képviselők és szenátorok speciális nyugdíjának 

eltörlését, az RMDSZ nem  
2021. február 17. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Akét ház együttes ülése elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a parlamenti 

képviselők és szenátorok speciális nyugdíját. A kezdeményezést minden parlamenti párt 

megszavazta, kivéve az RMDSZ-t, amely nem vett részt a szavazáson. Az RMDSZ "olcsó 

populizmusnak és demagógiának, szemfényvesztésnek" tartja ahogyan a román politikai 

pártok ma eltörölték a képviselők és szenátorok speciális nyugdíját. "Az RMDSZ továbbra is 

azt szorgalmazza, hogy Romániában minden kategória esetében el kell törölni ezt a juttatást” 

– fogalmazott Turos Lóránd az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, szerdán, február 17-én, a 

parlament együttes ülésén. A testület a parlamenti képviselők és szenátorok jogállását 

szabályozó törvénynek azt a módosítását tárgyalta, amely a speciális, azaz a szolgálati 

nyugdíjak eltörlésére vonatkozik. Az RMDSZ álláspontját Turos Lóránd, szenátusi 

frakcióvezető ismertette a testület ülésén. 

 

Huszonnégy református elkezdte megépíteni a Magyar Megmaradás Házát 

Mezőteremen 
2021. február 17. – maszol.ro 

Példaértékű összefogás körvonalazódik a Szatmár megyei Mezőteremen, ahol a reformátusok 

eldöntötték: saját hajlékot építenek az egyházi, kulturális és közösségi igények kielégítésére. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vegre-megujulhat-a-valaszuti-banffy-kastely
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vegre-megujulhat-a-valaszuti-banffy-kastely
https://szekelyhon.ro/aktualis/elkezdodik-a-munka-az-ujonnan-atadott-jegpalyan
https://itthon.transindex.ro/?hir=63153&a_roman_partok_megszavaztak_a_kepviselok_es_szenatorok_specialis_nyugdijanak_eltorleset_az_rmdsz_nem
https://itthon.transindex.ro/?hir=63153&a_roman_partok_megszavaztak_a_kepviselok_es_szenatorok_specialis_nyugdijanak_eltorleset_az_rmdsz_nem
https://maszol.ro/belfold/Huszonnegy-reformatus-elkezdte-megepiteni-a-Magyar-Megmaradas-Hazat-Mezoteremen
https://maszol.ro/belfold/Huszonnegy-reformatus-elkezdte-megepiteni-a-Magyar-Megmaradas-Hazat-Mezoteremen
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Mindössze huszonnégy tagot számlál a közösség, de így is nekikezdtek megépíteni a 

Mezőteremi Magyar Megmaradás Házát. 

 

Jogot az otthonossághoz! 
2021. február 18. – Sólyom István – Mandiner 

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés elutasítása idején jelent meg egy 

figyelemre méltó tanulmány, amely a kisebbségi közösségek létezésének egy lehetséges új 

paradigmáját vázolja fel. A kolozsvári Bethlendi András Az „otthonossághoz való jog” mint a 

kisebbségi létparadoxon jogi feloldása című írásában egy új paradigma megteremtésére tesz 

kísérletet, bevezetve az otthonossághoz való jog fogalmát. Az Erdélyi Jogélet folyóiratban 

publikált eszmefuttatás a nemzeti kisebbség jogi kategóriájából származó logikai 

önellentmondásokra mutat rá: a Pécsi Tudományegyetem jogászdoktorandusza szerint 

amennyiben a romániai magyar kisebbség jogait továbbra is a kisebbségi jogok eszköztárával 

próbálják biztosítani, az állandósítja a kisebbségi lét otthontalanságának egzisztenciális 

terhét, és örökségül hagyja a következő nemzedékeknek. A szerző az otthonossághoz való jog 

mibenlétéről azt mondja lapunknak, hogy az otthonosság élménye nem a saját környezetünk 

ismerőssége, az egyéni szabadságunk függvénye, hanem abban rejlik, hogy a környezetünk 

számára mennyire értetődik magától jelenlétünk, milyenségünk, törekvéseink. A 

magátólértetődőség pedig azt jelenti, hogy a sajátos milyenségünk nem figyelemre méltó, 

közömbösség övezi, tehát reflektálatlan marad – magyarázza. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2021. február 18-i számában.)  

 
Közösségünk útkeresése és jövője nem lehet számunkra közömbös 
2021. február 17. – Felvidék Ma 

A dunaszerdahelyi helyi önkormányzat Magyar Közösség Pártja képviselőcsoportjának 

tagjaiként, a korábbi időszak tapasztalataiból és választóink határozott véleményéből 

kiindulva, aggódva figyeljük a felvidéki magyar politikai egység megteremtésével kapcsolatos 

lépéseket – olvasható a Felvidék Ma szerkesztőségébe eljutatott közleményben. Mivel a 

legutóbbi parlamenti választás eredménye egyértelműen kijózanító kudarc volt, tisztában 

vagyunk vele, hogy a magyar közösség érdekeit és értékeit garantáló parlamenti képviselet 

csakis abban az esetben biztosítható, ha egy irányban cselekszik minden olyan politikai párt, 

mozgalom, társadalmi szervezet vagy történelmi egyház, amely számára fontos a szlovákiai 

magyar országos érdekképviselet. 

 

A „rongyrázásból“ is meglehet élni, Magyarország még segít is benne 
2021. február 17. – Ma7.sk 

Az újbásti MEDTEX egy igazán ritka tevékenységgel foglalkozó vállalkozás, ugyanis fő 

profiljuk a géptörlőrongy gyártás. Vásárlóik első sorban különböző gyárak, amelyek szervíz és 

karbantartásra használják a géprongyot. A pályázatnak köszönhetően sikerült beszerezniük 
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https://felvidek.ma/2021/02/kozossegunk-utkeresese-es-jovoje-nem-lehet-szamunkra-kozombos/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/a-rongyrazasbol-meglehet-elni-magyarorszag-meg-segit-benne
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egy csomagológépet, amely segítségével gyorsabb és hatékonyabb lett a működésük. „Messze 

vagyunk, lent vagyunk itt egy kis magyar faluban a határon, ide nagyon kevés pénz jut.” – 

vélekedik Mede Attila, a cég ügyvezetője, majd kiemelte, hogy a szlovákiai magyar politikai 

képviseletnek köszönhetően volt lehetőségük pályázni. 

 

Véghajrához érkezett az online szavazás – Szavazzon a Segítség.ma platformra! 
2021. február 17. – Felvidék Ma 

A Highlights of Hungary 2014 óta minden évben díjazza a legkiválóbb magyar kreatív 

teljesítményeket. Az idei jelöltek között találtjuk a Segítség.ma kárpát-medencei közösségi 

start up online platformot. Az online szavazás a véghajrához érkezett. Febuár 18-án 10 óráig 

még leadhajtuk a szavazatunkat. A  Highlights of Hungary célja, hogy a kiválóság, a 

hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékei mentén, évente elismerjük és széles 

körben megismertessük a leginspirálóbb történeteket, valamint közösséget szervezzünk azok 

alkotói és alakítói köré. 

 

Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? – Dr. Kása Zsolt válaszol 
2021. február 17. – Új Szó 

De mit is jelent ez a mondat? A Bán Mór könyvében olvasottak jutottak az eszembe, amelyek 

szerintem nagyon kifejezőek. „Mert magyarnak lenni nem vér kérdése. Eszme az! Magyarnak 

lenni felemelt fő, akarat, büszkeség! Dac, és soha fel nem adás! Magyarnak lenni... szélbe 

emelkedni fedetlen fővel, s pusztító viharnak útját állni! Magyarnak lenni szembeszállni 

mindennel! Magyarnak lenni rabigát nem tűrni! Utolsó leheletig, nem, soha, soha fel nem 

adni, magyarnak lenni az! Magyarnak lenni esztelen szenvedély! Röviden: »magyarnak« 

lenni nem faj, vállalás.” 

 

Bugár Béla fél, hogy az MKP ismét kifarol a Most-Híddal való paktumból 
2021. február 17. – Körkép 

A Most-Híd nevű szlovák-magyar vegyespárt előző elnöke a Markíza televízióban bukkant fel 

kedd délután. Michal Kovačič műsorában egykori koalíciós partnere, Andrej Danko volt a 

partnere.   Bugár ezúttal is hozta megszokott formáját. Sorra kerülte a kényes kérdések 

megválaszolását, a műsorvezetőnek többször is úgy kellett emlékeztetnie arra, hogy mire 

szeretne választ kapni tőle. 

   
Hajnal Jenő: Az MNT nem állt le a munkával, számost projekt megvalósítása van 

folyamatban 
2021. február 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács nem állt le a munkával, számos projekt megvalósítása van 

folyamatban – emelte ki Hajnal Jenő a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában. 
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https://felvidek.ma/2021/02/veghajrahoz-erkezett-az-online-szavazas-szavazzon-a-segitseg-ma-platformra/
https://ujszo.com/magyar-vagyok-mit-jelent-onnek-ez-a-mondat-dr-kasa-zsolt-valaszol
https://korkep.sk/cikkek/media/2021/02/17/bugar-bela-fel-hogy-az-mkp-ismet-kifarol-a-most-hiddal-valo-megegyezesbol/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26186/Hajnal-Jeno-Az-MNT-nem-allt-le-a-munkaval-szamost-projekt-megvalositasa-van-folyamatban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26186/Hajnal-Jeno-Az-MNT-nem-allt-le-a-munkaval-szamost-projekt-megvalositasa-van-folyamatban.html
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A legfontosabb, hogy eljuthassunk a koronavírussal szembeni védelmi állapot olyan fázisába, 

amely lehetővé teszi majd az elmaradt, ám kiemelten fontos rendezvények megszervezését - 

nyilatkozta a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Hajnal Jenő kifejtette, hogy a személyes 

kapcsolattartás a vajdasági magyar közösség egyik lételeme. Elmondta, hogy mindennek 

ellenére az MNT nem állt le a munkával. 

 

Hamarosan elkezdődhet a Szabadka-Szeged vasútvonal felújítása 
2021. február 17. – Pannon RTV 

A szerbiai szakasz felújítása mintegy 60-70 millió eurós befektetést jelent. A beruházás érinti 

az összes útba eső megállót, állomást is. A Horgoson is áthaladó vonalat sokan használták a 

helyiek közül is. Most üresen áll Vasútállomás. A peronon senki sem várakozik, ugyanis már 

közel hat éve nem jár erre szerelvény. A horgosiak körében mindig is közkedvelt közlekedési 

eszköz volt a vonat, sokan jártak vele a munkahelyükre vagy épp iskolába. Most sem 

Szegedre, sem pedig Szabadkára nem tudnak eljutni a helyiek vonattal. 

 

Péterváradon épülhet meg a központi szennyvíztisztító 
2021. február 17. – Magyar Szó 

A városi szennyvíztisztító szivattyútelepre tegnap ellátogatott Irena Vujović környezetvédelmi 

miniszter, Miloš Vučević polgármester társaságában körbejárta a létesítményt. A 

polgármester bejelentette, hogy egy államközi megállapodásnak köszönhetően most már 

kiépülhet a központi szennyvíztisztító is, valamint az azt ellátó, 90 kilométernyi hosszú 

vízvezeték és szennyvízcsatorna is. Háláját fejezte ki az államelnöknek és a köztársasági 

kormánynak azért, hogy végre szóba került a szennyvíztisztító létesítmény projektjének 

konkrét megvalósítása, és hogy nem csak annak szükségességéről beszélünk. – Erre a célra a 

városnak összesen 140 millió eurót biztosítanak.  

 
Máramarosi túra a Kárpátaljai Hazajáró Honismereti és Turista Egylet 

szervezésében 
2021. február 17. – karpat.in.ua 

Kétnapos túrát szervezett a Kárpátaljai Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Máramarosba 

február 13.-án és 14-én. A 2019-ben alakult egylet egyre bővülő létszámmal indít honismereti 

kirándulásokat. A mostanira 38-an jelentkeztek. Kőrösmezőn meglátogatták a XIX. századi 

Sztrukivka nevű, hucul építészeti stílusban épült fatemplomot, amely 2013-tól a világörökség 

része. Ezután indult az igazi túra, a Bükkös hegy csúcsa alatti tisztásra, ahol a kissé fagyos 

időben a napsütés és a hólepte táj kápráztatta el a résztvevőket. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/hamarosan-elkezdodhet-szabadka-szeged-vasutvonal-felujitasa
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/hamarosan-elkezdodhet-szabadka-szeged-vasutvonal-felujitasa
https://www.magyarszo.rs/hu/4541/vajdasag_ujvidek/236337/P%C3%A9terv%C3%A1radon-%C3%A9p%C3%BClhet-meg-a-k%C3%B6zponti-szennyv%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3-%C3%BAjvid%C3%A9k-p%C3%A9terv%C3%A1rad-szennyv%C3%ADz-szennyv%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4541/vajdasag_ujvidek/236337/P%C3%A9terv%C3%A1radon-%C3%A9p%C3%BClhet-meg-a-k%C3%B6zponti-szennyv%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3-%C3%BAjvid%C3%A9k-p%C3%A9terv%C3%A1rad-szennyv%C3%ADz-szennyv%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3.htm
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
http://life.karpat.in.ua/?p=46204&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=46204&lang=hu
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Váradi Natália: Az első nehézségnél nem szabad feladni 
2021. február 17. – Kárpátalja 

Nemrég magas állami kitüntetésben részesült dr. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány igazgatója, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelemtanára. Az 

Értékteremtő Közösségekért díjat 2020-ban alapították, 2021-ben második alkalommal 

osztották ki. A díjat minden évben egy civil szervezet és egy természetes személy számára 

ítélik oda. Idén 46 felterjesztettből egy civil személy és egy egyesület kaphatta meg a 

kitüntetést. „Azt gondolom, hogy ahogy nevelik az embert, amilyen közösségben nő fel, 

olyanná válik. Én a Bátyúi Középiskolában tanultam, ott mindig volt egy olyan közösség, 

melynek fontos volt a magyar ünnepség, a magyar identitástudat. Aztán a Rákóczi-főiskolára 

kerültem, ahol szintén nagyon nagy példák álltak előttem: olyan emberek, akik felkaroltak, és 

látták bennem az esetleges tehetséget vagy képességet arra, hogy el tudom végezni a rám 

bízott feladatokat. Én csupán követem az értékeket és a példákat.” – nyilatkozta Váradi 

Natália. 

 

Villásek Tibor alkotásaiból nyílt kiállítás Beregszászon 
2021. február 17. – karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Magyarország beregszászi konzulátusának Munkácsy Mihály kiállítótermében ezúttal Villásek 

Tibor munkácsi festőművész tárlata tekinthető meg. Bár a járvány még mindig korlátozza a 

lehetőségeket, a karanténszabályok betartásával továbbra is igyekeznek bemutatni a neves 

kárpátaljai képzőművészeket, a kultúra különböző területein létrejött értékeket – emelte ki 

köszöntőjében Szilágyi Mátyás főkonzul. „Nagyon fontos, egységes jellemzője itt a művészeti 

ágaknak, hogy az alkotók közvetlenül a kárpátaljai hegyvidéki tájból, a hegység és a síkság 

találkozásának színtereiből, a Tisza-tájból, hegyi hágókból, gyorsvizű patakokból és 

havasokból inspirálódnak.” – jelentette ki a főkonzul.  

 

Kétmillióról szól a kormányhatározat 
2021. február 17. – Népújság 

A múlt héten a szlovén kormány határozatot fogadott el a kétnyelvű községek 

kétnyelvűségének, illetve az őshonos nemzeti közösségek finanszírozásáról 2021-ben. A 

megközelítőleg kétmillió euró értékű kereten kilenc kétnyelvű község (Koper, Ankaran, Izola, 

Piran, Lendva, Marác, Dobronak, Hodos és Sal), valamint a Sali MNÖK osztozik. Az utóbbi 

élt a törvény adta lehetőségekkel és közvetlen, a községtől független kormányfinanszírozást 

kért. A többi említett község és a községi nemzetiségi közösségek az eddig megszokott módon 

tárgyalják meg a beérkezett összeg felosztását. A kormány a határozat kézbesítésétől 

számított tíz munkanapon belül ígéri az összegek folyósítását. 
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https://karpataljalap.net/2021/02/17/varadi-natalia-az-elso-nehezsegnel-nem-szabad-feladni
https://kiszo.net/2021/02/17/festmenyeirol-optimizmus-es-humanizmus-sugarzik/
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10088-k%C3%A9tmilli%C3%B3r%C3%B3l-sz%C3%B3l-a-korm%C3%A1nyhat%C3%A1rozat.html
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Beruházások Hodoson 
2021. február 17. – Népújság 

A Hodosi Községi Tanács múlt heti ülésén elfogadta a Orbán Lajos polgármester által 

beterjesztett 2021-es költségvetéstervezetet, amely 799 ezer euró bevétellel és 788 ezer euró 

kiadással számol. A tervezet kiadási oldalán nagyarányban szerepelnek beruházások, ezek 

tervezett összegei összesen 229 ezer eurót tesznek ki. A beruházások között szerepel például a 

posta egykori épületének átalakítása, amelyre 63 ezer eurót különítettek el, illetve a 

közvilágítás további fejlesztése, amelyre 20 ezer eurót szánnak. A beruházások között 

nagyobb tételnek számít egy új tűzoltókocsi beszerzése is, ennek előirányzott költsége 40 ezer 

euró. A tanács nem vitatta a beterjesztett költségvetést és egyhangúlag megszavazta. 

 

Fizikoterápia: ideiglenesen a mentési központban 
2021. február 17. – Népújság 

Az Egészségügyi Minisztérium támogatott fejlesztései közé sorolható a Lendvai Egészségház 

két melléképületének megépítése és a Muraszombati Általános Kórház dialízis betegkezelési 

részlege. A fizikoterápia Lendván ideiglenesen a Védelmi és Mentési Központban kap helyet. 

A dialízises betegek számára is jobb körülményeket nyújtó helyiségeket létesítenek a 

Muraszombati Általános Kórházban. A beruházást a kórház az Egészségügyi 

Minisztériummal közösen valósítja meg. A mintegy 2,6 millió eurós közös befektetés révén az 

új helyiségeket a ráépítéssel bővített sürgősségi osztályon alakítják ki, amihez átszervezik a 

hemodialízises részleget is. 

  

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 17. – Kossuth Rádió 

 

Az alakuló új, egységes felvidéki párt magyar párt lesz és nem szlovák-magyar vegyes párt, 

mondta műsorunknak Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke. Továbbra is 

visszavárják az Összefogás képviselőit a tárgyalóasztalhoz, hiszen nagyon fontos munka, az 

alapszabály kidolgozása és a programalkotás is megkezdődött.  

  

„Ki a magyarokkal az országból” kiabálták az úz-völgyi erőszakos események közben, de ez 

Romániában nem számít bűncselekménynek. Ez most változhat, mivel az Európai Bizottság, 
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https://www.nepujsag.net/muravidek/10094-beruh%C3%A1z%C3%A1sok-hodoson.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/10096-fizikoter%C3%A1pia-ideiglenesen-a-ment%C3%A9si-k%C3%B6zpontban.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-17_18-02-00&enddate=2021-02-17_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-17_18-02-00&enddate=2021-02-17_18-40-00&ch=mr1
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pont a katonai temetőben történtek miatt észrevette: Románia elmulasztotta átültetni saját 

jogrendjébe a gyűlöletbeszédre vonatkozó uniós jogot.  

 

Május 7-ig folytatódik! A hosszabbítások tették lehetővé, hogy a nemzeti régiókról szóló 

európai polgári kezdeményezés az egymillió aláírás teljesítésén túl a hét tagállamra vonatkozó 

feltételt is teljesíteni tudja. DE a határidő-hosszabbítások számos esetben nehezen 

követhetővé tették a tényleges határidők alakulását. A nemzeti régiós kezdeményezés eredeti 

határideje 2020. május 7. napja volt, majd a gyűjtési határidő hat hónappal 

meghosszabbodott 2020. november 7-ig. Az Európai Bizottság a koronavírus további 

jelenléte miatt egyszer már három hónappal meghosszabbította valamennyi érintett európai 

polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési időszakát, így a nemzeti régiókról szóló 

kezdeményezés határidejét 2021. február 7. napjára tolta ki. Mivel a koronavírus okozta 

korlátozások továbbra is velünk vannak, és a rendelet lehetővé teszi, hogy az Európai 

Bizottság még egyszer, további három hónappal meghosszabbítsa a gyűjtési időszakokat, a 

testület várhatóan 2021. május 7. napjáig meghosszabbítja a gyűjtési határidőt. Ezzel a 

február 19-ig várhatóan az Európai Bizottság által meghozott döntéssel a nemzeti régiókról 

szóló EPK végül kétéves aláírásgyűjtési időszakot tudhat majd maga mögött. Kalmár Ferenc a 

Külgazdasági- és Külügyminisztérium miniszteri biztosa értékel.  

 

Brüsszelben tárgyalnak a romániai medvekérdésről, napirendre került a medvepopulációval 

kapcsolatos petíciót. A beadványban a medve-ember konfliktusok által leginkább érintett 

romániai megyék elöljárói azt kérik a brüsszeli vezetéstől, hogy az Európai Parlament 

gyakoroljon nyomást a medveprobléma megoldása érdekében Romániára.  

 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa technikai eszközökkel és pénzadománnyal támogatja 

az Ukrajnai Vöröskereszt Kárpátaljai Szervezetét. Az ukrán vöröskereszttel évek óta szoros az 

együttműködésük, számos anyaországi humanitárius segély, például gyermek védőoltások 

Kárpátaljára juttatásában is segítettek. Buhajla József főkonzult kérdeztük a részletekről. 

 

A román egészségügyi minisztérium államtitkárává nevezték ki Vass Levente marosvásárhelyi 

orvost, egészségügyi szakpolitikust, Maros megye volt parlamenti képviselőjét. A funkcióra az 

RMDSZ jelölte, amelyet - a román kormánykoalíció tagjaként - 12 államtitkári tisztség is 

megillet a különböző minisztériumokban.  

 

Alsósófalván is eltemették Ilyést, a szalmabábút - és vele együtt a telet. Kizárólag a helyiek 

vettek részt idén a Kárpát-medence szerte híres az alsósófalvi farsangtemetésen, amelyet 

minden évben hamvazószerdán tartanak. A székelyföldi falu legvidámabb és máig eredeti 
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formájában fenn maradt ünnepnapján a falubeliek bejárták a település utcáit, elsiratták 

Ilyést, aki jó férj és jó koma volt, igaz, kicsit italos. 

 

Az alakuló új, egységes felvidéki párt magyar párt lesz és nem szlovák-magyar vegyes párt, 

mondta műsorunknak Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke. Továbbra is 

visszavárják az Összefogás képviselőit a tárgyalóasztalhoz, hiszen nagyon fontos munka, az 

alapszabály kidolgozása és a programalkotás is megkezdődött.  

  

„Ki a magyarokkal az országból” kiabálták az úz-völgyi erőszakos események közben, de ez 

Romániában nem számít bűncselekménynek. Ez most változhat, mivel az Európai Bizottság, 

pont a katonai temetőben történtek miatt észrevette: Románia elmulasztotta átültetni saját 

jogrendjébe a gyűlöletbeszédre vonatkozó uniós jogot.  

 

Május 7-ig folytatódik! A hosszabbítások tették lehetővé, hogy a nemzeti régiókról szóló 

európai polgári kezdeményezés az egymillió aláírás teljesítésén túl a hét tagállamra vonatkozó 

feltételt is teljesíteni tudja. DE a határidő-hosszabbítások számos esetben nehezen 

követhetővé tették a tényleges határidők alakulását. A nemzeti régiós kezdeményezés eredeti 

határideje 2020. május 7. napja volt, majd a gyűjtési határidő hat hónappal 

meghosszabbodott 2020. november 7-ig. Az Európai Bizottság a koronavírus további 

jelenléte miatt egyszer már három hónappal meghosszabbította valamennyi érintett európai 

polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési időszakát, így a nemzeti régiókról szóló 

kezdeményezés határidejét 2021. február 7. napjára tolta ki. Mivel a koronavírus okozta 

korlátozások továbbra is velünk vannak, és a rendelet lehetővé teszi, hogy az Európai 

Bizottság még egyszer, további három hónappal meghosszabbítsa a gyűjtési időszakokat, a 

testület várhatóan 2021. május 7. napjáig meghosszabbítja a gyűjtési határidőt. Ezzel a 

február 19-ig várhatóan az Európai Bizottság által meghozott döntéssel a nemzeti régiókról 

szóló EPK végül kétéves aláírásgyűjtési időszakot tudhat majd maga mögött. Kalmár Ferenc a 

Külgazdasági- és Külügyminisztérium miniszteri biztosa értékel. 


