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Nyomtatott és online sajtó 
 

Második állomásához ért a Nemzetpolitikai Államtitkárság erdélyi 

mentorprogramja 
2021. április 20. – Magyar Nemzet, Külhonimagyarok.hu, Gondola, szekelyhon.ro, Vajdaság 

Ma, Kárpátalja 

Mintegy száz erdélyi magyar vállalkozó találkozik szerdán az online térben a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság erdélyi mentorprogramja keretében, amely második állomásához érkezett. A 

Design Terminallal és a Pro Economica Alapítvánnyal partnerségben megvalósuló 

rendezvény célja az erdélyi magyar vállalkozók támogatása, a magyar vállalkozókat segítő 

szakmai környezet kialakítása. Az államtitkárság 2019-ben indította el a külhoni magyar 

vállalkozóknak szóló mentorprogramot szakmai partnerével, a Design Terminallal. A 

program célja, hogy a tapasztalt, sikeres külhoni nagyvállalkozókból mentorokat képezzünk, 

akik tudásukkal, piaci ismereteikkel és tapasztalataikkal helyben nyújtanak segítséget az 

induló kisvállalkozóknak. A program elsőként a Vajdaságban indult el együttműködésben a 

Prosperitati Alapítvánnyal és a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületével, az idei 

esztendőben pedig Erdélyben folytatódik. 

 

„Nincs alternatívája a koalíciónak” – Kelemen Hunor szerint az USR sarokba 

manőverezte magát 
2021. április 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ki fogjuk javítani a koalíció működésével kapcsolatos hibákat, majd továbbléphetünk – 

jelentette ki a bukaresti politikai válsággal kapcsolatban a Krónikának nyilatkozva Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke elmondta, az általa vezetett szövetségnek nincs oka panaszra a 

Florin Cîțu miniszterelnökkel való együttműködést illetően. A kormányfőhelyettesi tisztséget 

betöltő politikus szerint ősszel kerülhet napirendre a kisebbségi törvény. „Azt az első 

pillanattól tudni lehetett, hogy a koalíció két nagyobbik pártja között van egy politikai 

verseny, ami most is tart. Okos, tapasztalt emberek ezzel együtt tudnak élni. A miniszter 

menesztése ugyanakkor nem erről szól.” – nyilatkozta Kelemen Hunor. 

 

Székelyföldön terjeszkedik a BBTE: megállapodást írt alá Kolozsváron Gálfi 

Árpád udvarhelyi polgármester 
2021. április 20. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Együttműködési megállapodást kötött kedden a Babeș-Bolyai Tudományegyetem és 

Székelyudvarhely önkormányzata. A dokumentumot Daniel David rektor és Gálfi Árpád 

polgármester írta alá Kolozsváron. Az eseményt követő online sajtótájékoztatón Markó 
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https://szekelyhon.ro/vilag/masodik-allomasahoz-ert-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-erdelyi-mentorprogramja
https://szekelyhon.ro/vilag/masodik-allomasahoz-ert-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-erdelyi-mentorprogramja
https://kronikaonline.ro/belfold/bnincs-alternativaja-a-koalicionakr-n-kelemen-hunor-szerint-az-usr-sarokba-manoverezte-magat
https://kronikaonline.ro/belfold/bnincs-alternativaja-a-koalicionakr-n-kelemen-hunor-szerint-az-usr-sarokba-manoverezte-magat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekelyfoldon-terjeszkedik-a-bbte-megallapodast-irt-ala-kolozsvaron-galfi-arpad-udvarhelyi-polgarmester
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekelyfoldon-terjeszkedik-a-bbte-megallapodast-irt-ala-kolozsvaron-galfi-arpad-udvarhelyi-polgarmester
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Bálint, a BBTE kihelyezett tagozataiért és a nem hagyományos oktatásért is felelős 

rektorhelyettese elmondta: a BBTE egy éve megválasztott vezetősége kiemelt feladatának 

tekinti, hogy tudásával, szakértelmével segítse a helyi közösségek fejlesztését. „Ha a város 

igényli, mi segítünk!” – jelentette ki a rektorhelyettes. Megjegyezte: korábban hasonló 

egyezményt írtak alá Hargita megye önkormányzatával, és hamarosan Sepsiszentgyörggyel is 

megegyeznek. Markó Bálint az MTI kérdésére cáfolta, hogy az egyetem székelyudvarhelyi 

terjeszkedési tervei azzal állnának összefüggésben, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) még nem indított székelyudvarhelyi képzéseket. Gálfi Árpád 

polgármester arról beszélt, hogy szeretnék tartalommal kitölteni az aláírt egyezményt, mely 

által a jövő nemzedékek számára biztosítanak továbblépési lehetőséget. 

 

Menthetetlen volt a beomlott tacsi református templom, állítják a szakemberek 
2021. április 20. – Krónika 

Magyarországi támogatással mentik meg a Beszterce–Naszód megyei Tacs szombaton 

beomlott egykori református templomának értékes famennyezetét – számolt be a Krónikához 

eljuttatott közleményében a Teleki László Alapítvány. Az erdélyi épített örökség 

megmentésén is fáradozó magyarországi alapítvány az egykori tacsi református templomot is 

megpróbálta megóvni az enyészettől, azonban kiderült, hogy lényegében menthetetlen az 

épület. A műemlékes szakemberek szerint ugyanis az istenháza felújítási költsége nem állt 

volna arányban annak építészeti értékével, mutat rá a közlemény. Káldi Gyula építész, az 

alapítványnak a határon túli magyar műemlékek megmentésével foglalkozó kuratóriumi tagja 

rámutat: az épületnek olyan súlyos statikai problémái vannak, hogy lényegében 

menthetetlen, ezért fájó szívvel, de lemondtak a felújításáról. 

 

Udvarhelynek független polgármestere lett, a POL-t meg nem hatja meg a 

veszteség 
2021. április 20. – transindex.ro 

Hónapokig úgy dolgoztak Székelyudvarhely városi tanácsosai és közhivatalnokai, hogy nem 

tudták, nem a Szabad Emberek Pártjának színeiben politizáló, hanem egy független 

polgármester irányítja őket- legalábbis ez a narratíva abban a történetben, melyet először az 

uh.ro portál vázolt fel. Ebben azt írják, hogy Gálfi Árpád polgármestert már január közepén 

megfosztották párttagságától a Szabad Emberek Pártjában (POL). Nem ő mondott le, hiszen 

ez esetben elveszítette volna a polgármesteri székét is. Azonban nem ez történt, hanem 

közgyűlést tartott a POL, külön Gálfi ügyében, és kizárták a pártból.  

 

Kelemen Hunor: a bizalom megerősítése „nem lesz egyszerű mutatvány” 
2021. április 20. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Sokkal több egyeztetésre van szükség a bukaresti hárompárti kormánykoalícióban, hogy meg 

lehessen akadályozni a mostanihoz hasonló konfliktusok újratermelését - mondta Kelemen 

Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke kedden a magyar közmédiának 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/menthetetlen-volt-a-beomlott-tacsi-reformatus-templom-allitjak-a-szakemberek
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29000
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29000
https://itthon.transindex.ro/?hir=63893


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. április 21. 

. 

nyilatkozva, miután előző este eredménytelenül zárult a koalíciós pártok vezetőinek első 

válságtanácskozása. Kelemen Hunor úgy értékelte: a bizalom megerősítése "nem lesz 

egyszerű mutatvány", de a jobbközép kormánykoalíciónak nincs alternatívája, azt pedig 

kizárta, hogy alig négy hónap után miniszterelnököt cseréljenek: ebbe az RMDSZ sem fog 

belemenni, és a - Florin Cîțu miniszterelnököt jelölő - Nemzeti Liberális Párt (PNL) sem 

engedheti meg magának.  

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Sepsiszentgyörgyön 
2021. április 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Dávid György plébános és Bordás Attila volt ’56-os politikai fogoly vette át kedden 

Sepsiszentgyörgyön a magyar állami kitüntetéseket, amelyeket Áder János köztársasági elnök 

adományozott március 15-én a magyar nemzeti ünnep alkalmából. A járványhelyzet miatt a 

Bod Péter Megyei Könyvtárban zárt körű ünnepségen Tóth László csíkszeredai magyar 

főkonzul adta át az elismeréseket a két sepsiszentgyörgyi díjazottnak. „Nehéz időkben még 

inkább szükségünk van olyan példamutató személyiségekre mint a ma kitüntetésben 

részesülők, akik segítenek az eligazodásban, akik előttünk járva eloszlatják kételyeinket és 

megmutatják számunkra a helyes irányt” – mondta Tóth László. 

 

Évek óta háttérbe szoruló marosvásárhelyi magyar terveket vettek elő 
2021. április 20. – szekelyhon.ro 

Több olyan terv, kérés, illetve ígéret is felhalmozódott Marosvásárhelyen, amelyeket évek, sőt 

évtizedek óta nem oldott meg a volt városvezetés: ilyen például a Sütő András-szobor 

felállítása vagy a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése. Idén újra befoglalták a költségvetésbe 

e közösségi elvárások teljesítését. 

 

A román fél nem fogadta el az új magyar hősi temető székelyföldi helyszíneit, 

Arad adhat békét és örök nyugodalmat 
2021. április 20. – Krónika 

Nem a magyar honvédelmi minisztérium illetékesein múlt-múlik, hogy a két világháborúban 

a mai Románia területén elesett hősök gyűjtőtemetőjét végül nem a Székelyföldön hozzák 

létre – közölték a Krónikával Magyarország bukaresti nagykövetségének katonai attaséi. A 

kérdésben illetékes Román Hősök Kultuszát Ápoló Hivatal ugyanis a Budapest által javasolt 

két marosszéki helyszínt, Jobbágytelkét, majd Mezőpanitot sem fogadta el, amit egyaránt 

sajnálnak a községek polgármesterei. A román fél most Aradot találta megfelelő helyszínnek, 

amit a magyar fél is elfogad. 
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https://maszol.ro/belfold/Magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at-Sepsiszentgyorgyon
https://szekelyhon.ro/aktualis/evek-ota-hatterbe-szorulo-marosvasarhelyi-magyar-terveket-vettek-elo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/arad-adhat-beket-es-orok-nyugalmat-a-roman-fel-nem-egyezett-bele-a-magyar-hosi-temeto-maros-megyei-helyszineibe
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/arad-adhat-beket-es-orok-nyugalmat-a-roman-fel-nem-egyezett-bele-a-magyar-hosi-temeto-maros-megyei-helyszineibe
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Az erdélyi magyar fiatalok bizonytalanok az itthoni munkavállalás tekintetében, 

de csak 1 évre mennének külföldre 
2021. április 20. – transindex.ro 

A BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Magyar Tagozatán működő 

MarkeTeam Szakkollégium tagjai felmérést végeztek az erdélyi magyar fiatalok 

munkaerőpiaci kilátásairól. Sokan a nyelvtudás miatt aggódnak, azonban a külföldi kilátások 

sokkal kecsegtetőbbek az itthoni lehetőségeknél, ezért legtöbben kipróbálnák magukat a 

nyugat-európai munkapiacon is.  

 

Ozsdolán is el kell távolítani a székely zászlót a közterületről, de 

magánterületen nagyobbat tűznek ki helyette 
2021. április 20. – szekelyhon.ro 

A hivatásos feljelentő Dan Tanasă Ozsdolán is elérte, hogy le kell venni a községközpontban 

felhúzott székely zászlót. A Bukaresti Táblabíróság erre vonatkozó április 15-i jogerős 

ítéletéről Dan Tanasă számol be a blogján. A polgármester azt ígéri, hogy magánterületre még 

nagyobb zászlót tűznek ki. 

 

Az Arad–Nagyvárad gyorsforgalmi út hatástanulmányára és a magyarlakta 

településeknek is jut forrás arad megyében 
2021. április 21. – Krónika 

Elkészült az Aradot Nagylakkal összekötő Maros menti kerékpárút egy szakaszának műszaki 

dokumentációja, a kiépítéshez szükséges költségvetési alap előteremtése azonban még várat 

magára. Közben az Arad Megyei Tanács elsők közt szavazta meg idei költségvetését, 

amelynek egy részét – mint azt Péró Tamás Károly tanácsostól megtudta a Krónika – a 

magyar közösség helyi beruházásainak finanszírozására, a kulturális események és a 

történelmi magyar egyházak támogatására szánják. 

 

Szövetség: Az ország modernizációjából a magyarlakta régiók sem maradhatnak 

ki 
2021. április 20. – Ma7.sk, Új Szó, Körkép 

Nagy lehetőség a magyarlakta régiók modernizációjára az Európai Újjáépítési Alap. A 

Szövetség a térség fejlesztését kéri az új kormánytól - hangzott el a magyar pártok keddi 

sajtótájékoztatóján. A sajtó képviselőit Farkas Iván, az MKP szakmai alelnöke, illetve Agócs 

Attila (Híd) és Nagy József (Összefogás) tájékoztatta. Farkas Iván hangsúlyozta, az új 

kormány szándékai néhány ponton eltérhetnek a Matovič-kormány elképzeléseitől. A több 

mint hatmilliárd eurós alap forrásainak 37 százalékát kell fordítani a környezetbarát 

fejlesztésekre, 20 százalékát pedig a digitalizáció kibővítésére. 
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https://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20210416-az-erdelyi-magyar-fiatalok-bizonytalanok-az-itthoni-munkavallalas-miatt-de-csak-1-evre-mennenek-kulfoldre
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ozsdolan-is-el-kell-tavolitani-a-szekely-zaszlot-a-kozteruletrol-de-maganteruleten-nagyobbat-tuznek-ki-helyette
https://ma7.sk/aktualis/szovetseg-az-orszag-modernizaciojabol-a-magyarlakta-regiok-sem-maradhatnak-ki-videoval
https://ma7.sk/aktualis/szovetseg-az-orszag-modernizaciojabol-a-magyarlakta-regiok-sem-maradhatnak-ki-videoval
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Beíratások a keleti végeken 
2021. április 20. – Ma7.sk 

Ma már a legtöbb iskolában a 6 éves gyerekek beíratása nem egy konkrét naphoz kötődik, 

hanem egész április folyamán zajlik. Ezért egyelőre csak két teljes felépítésű és két alsó 

tagozatos iskola igazgatóját tudtuk megkérdezni arról, hány magyar elsős diákra 

számíthatnak a következő tanévben. 

 

Lesz elég hely a Kassa megyei magyar tanítási nyelvű középiskolákban 
2021. április 20. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Kassa Megye Önkormányzata (KSK) gondoskodik róla, hogy a megyei fenntartású 

középiskolákban legyen elég hely azoknak a magyar nemzetiségű diákoknak, akik az 

anyanyelvükön akarnak továbbtanulni – jelentette be Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke a 

szlovákiai magyar pártok képviselőivel folytatott megbeszélésen. 

 

„Innen üzenjük: Béla, menj nyugdíjba!” 
2021. április 20. – Felvidék Ma, bumm.sk 

Tegnap este rendhagyó Civil Akadémiára került sor az online térben. A Polgárok Házából élő 

közvetítéssel követhették az érdeklődők Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért 

tiszteletbeli elnöke és Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért és a Via Nova elnöke, az 

Esterházy Akadémia alapító igazgatója beszélgetését. A rendezvény a Civil Összefogás Fórum, 

a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány és a Szellemi Honvédők közössége rendezésében 

valósult meg. A vendégekkel a rendkívül felkészült, felvidéki származású Szabó Anett 

beszélgetett. 

 

Aki nyelvészként viseli szívén a határon túli magyarok sorsát: Balázs Géza 
2021. április 20. – Felvidék Ma 

Nem tudom, van-e felmérés arról, hogy Magyarország lakosságának hány százalékát érintette 

Trianon, de abban biztos vagyok, hogy az anyaországban élők többsége talál egy-egy határon 

túli területről származó felmenőt saját családjában.  Ez a helyzet annyira általános, hogy ma 

már legfeljebb csak egy-egy téma ürügyén kerül szóba, mint legutóbb, a Felvidékről 

kitelepítettek emléknapján, Balázs Géza nyelvészprofesszor jegyezte meg beszélgetés közben, 

hogy az ő szüleit is kitelepítették 1947-ben. 

 

Civil információs nap a SZAKC Facebook-oldalán 
2021. április 20. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért társulás munkatársai a szervezet legközelebbi Civil információs 

napján az érdeklődők részére tematikus napot tartanak. Április 22-én, csütörtökön 9 és 16 óra 

között a társulás Facebook-oldalán a Nemzeti újrakezdés program I. nyílt pályázataival 
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kapcsolatban üzenetben érdeklődhetnek, tehetnek fel kérdéseket – tudtuk meg a társulás 

igazgatójától, Hideghéthy Andreától. 

 

Magyar egység a Felvidéken 
2021. április 21. – Ágoston Balázs – Demokrata  

Három szervezet összeolvadásával hivatalosan is megalakul az új magyar egységpárt 

Felvidéken. A tömörülés hangsúlyozottan etnikai alapon szerveződik, de üzeneteivel a 

szlovákságot is meg akarja szólítani. Történelmi esély az újrateremtett felvidéki magyar 

egység. A magyar kormány nevében Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára közleményében üdvözölte az új egységpártot, 

hangsúlyozva, hogy a különutas politika nem vezet célra, a magyar jövőt az összefogás jelenti, 

mivel ez a külhoni magyar közösségek megmaradásának záloga. Az MKP, a Most-Híd és az 

Összefogás különállásának megszüntetésével a három párt fúziójával hivatalosan is létrejövő 

Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók nevű új magyar egységpárt megalakulását 

tavaly augusztus óta tárgyalássorozat előzte meg, aminek folyamán előbb az MKP és Most-

Híd egyezett meg, majd később a legkisebb magyar alakulat is csatlakozott. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Demokrata 2021. április 21-i számában.) 

 
Szabadka: Pályázatok környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek 
2021. április 20. – Vajdaság Ma 

Öt év után újra pályázatot írt ki Szabadka önkormányzata környezetvédelemmel foglalkozó 

civil szervezeteknek. A környezetvédelmi alapból 2,5 millió dinárt biztosítottak a célra. A 

maximális összeg, amit egy-egy civil szervezet megpályázhat, 150 ezer dinár. A pályázat 

kiírására azután került sor, hogy az illetékes minisztérium meghozta az erre vonatkozó 

programját, s a képviselő testület is elfogadta azt. Módosították az eszköz elosztásának 

szabályzatát, de figyelembe veszik a jelenlegi gyakorlatot is, jelentette be sajtótájékoztatóján 

Bognár Pásztor Hajnalka, a városi tanács mezőgazdasággal és környezetvédelemmel 

foglalkozó tagja. 

 

Pásztor István: Már látjuk a koronavírus elleni küzdelem végét 
2021. április 20. – Pannon RTV 

Jól halad a koronavírus elleni harc, már látjuk a végét a küzdelemnek – mondta Pásztor 

István a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMSZ elnöke a fontosabb beruházásokról is 

beszélt. A szabadkai Vackor óvoda például ősztől fogadhatja a kicsiket. Jó irányba haladunk, 

erre utalnak az utóbbi napok koronavírus-számai, ugyanakkor nem győzhetjük le a kórt, és 

nem térhetünk vissza a normális kerékvágásba, ha nem oltatjuk be magunkat - mondta 

Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, már megnyithatták a 

kávézók kerthelyiségeit, a diákok bejárhatnak az iskolába, de még mindig oda kell figyelnünk 

a járványügyi szabályok betartására. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26417/Szabadka-Palyazatok-kornyezetvedelemmel-foglalkozo-civil-szervezeteknek.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-mar-latjuk-koronavirus-elleni-kuzdelem-veget
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-mar-latjuk-koronavirus-elleni-kuzdelem-veget
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Mindent a szemnek Horgoson 
2021. április 20. – Magyar Szó 

Nyolc amatőr képzőművész, műkedvelő alkotásaiból nyitottak péntek este állandó tárlatot a 

horgosi Művelődési Házban. A sok helyiséggel rendelkező, nemrégiben teljes egészében 

berendezett és igényesen kialakított házban jut hely galériának is, amit a horgosiak ügyesen 

ki is használnak. Ezekben az ínséges időkben mindenki abból gazdálkodik, amije van, és 

Horgoson van miből, ugyanis a külföldön élő Fujkin István ötlete alapján felkutatták azokat, 

akik festenek, rajzolnak, képzőművészettel foglalkoznak, és az ő munkáikból állítottak össze 

egy állandó tárlatot, amit egész évben bárki megtekinthet, sőt az árcédulák is ott vannak a 

képek mellett, tehát vásárolni is lehet belőlük. Németh Ernő sokoldalú horgosi újságíró, aki 

megnyitotta a tárlatot, arra emlékeztetett beszédében, hogy a gazdag múltú település sosem 

szűkölködött tettre kész emberekben. 

 

Megnyitották Kárpátalja legnagyobb adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó 

központját 
2021. április 20. – karpat.in.ua 

Április 19-én megnyitották Munkácson megyénk legnagyobb adminisztratív szolgáltatásokat 

nyújtó központját a helyi városháza épületének területén. A modern háromemeletes 

építményben állami és kommunális hivatalok funkcionálnak. A központban összesen 30 

munkás szolgálja ki az ügyfeleket, akik 336 féle adminisztratív szolgáltatást nyújtanak majd: 

ID-kártyák, útlevelek igénylése, előfizetéssel kapcsolatos ügyek intézése. Az intézmény fő 

előnye az, hogy minden szolgáltatást egy helyen lehet igényelni. 

 

Példaértékű kezdeményezés Nagymuzsalyban 
2021. április 20. – karpat.in.ua 

Vidékünk településein évek óta problémát jelentenek a rendezetlen környezet, a kitisztítatlan 

vízelvezető csatornahálózatok és árkok, a közutak mentén szétterjedt bozótosok, stb. 

Megoldására állami segítség nemigen érkezik. Ezt megelégelve Nagymuzsalyban április 10-én 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi alapszervezete, illetve a megalakult 

egyeztető tanács kezdeményezésére összefogott a helyi lakosság, és saját erőből tavaszi 

nagytakarítást tartottak a településen. Az akcióról Jakab Erika alapszervezeti elnököt, 

beregszászi kistérségi képviselőt kérdeztük. 

 

Átmeneti otthon építését tervezi a KEGYES Kárpátalján 
2021. április 20. – Kárpátalja Ma 

A KEGYES Jótékonysági Alapítvány igazgatótanácsa online ülést tartott április 19-én. Sipos 

József igazgató az alapítvány hivatalos oldalán jelentette be a tanács döntését, miszerint a 

jövőben szeretnének megvásárolni egy épületet, amelyet átmeneti otthonná tudnának 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4594/vajdasag_magyarkanizsa/240802/Mindent-a-szemnek-Horgoson-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.htm
http://life.karpat.in.ua/?p=53400&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=53400&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/04/20/peldaerteku-kezdemenyezes-nagymuzsalyban
https://karpataljalap.net/2021/04/20/peldaerteku-kezdemenyezes-nagymuzsalyban
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/atmeneti-otthon-epiteset-tervezi-a-kegyes-karpataljan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/atmeneti-otthon-epiteset-tervezi-a-kegyes-karpataljan/
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átalakítani. Hozzátette, hogy az épületet már kinézték, azonban még vannak kisebb-nagyobb 

akadályok előttük. Az épületre majd nyíltan lehet licitálni. A megvásárlás után a tervek között 

szerepel az átépítés és a korszerű berendezés.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. április 20. – Kossuth Rádió 

 

Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése hétfő este elfogadta a Kisebbségek megőrzése 

Európában című jelentést. A dokumentumot Kovács Elvira, a szerb köztársasági képviselőház 

alelnöke írta, aki egyben az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésébe delegált szerbiai tag is.  

 

 A tavaly szeptemberben megválasztott Dominic Fritz Temesvár új polgármestere első 

alkalommal hívta össze a Kisebbségi Konzultatív Tanácsot. A testület szerepe felértékelődni 

látszik a következő időszakban, egyrészt a polgármester kedvező hozzáállása miatt, másrészt 

azért is, mert a város legnagyobb nemzeti kisebbségének, a magyarságnak sem sikerült 

képviselőt bejuttatnia a városi önkormányzatba. A Kisebbségi Konzultatív Tanács ülése után 

készült összeállításunk. 

 

Út, vasút, víz- és csatornahálózat fejlesztés, lakásépítés – egyszóval a régi adósságok 

törlesztésére kellene fordítani az európai újjáépítési alapból Szlovákiára eső mintegy hat 

milliárd eurót. Eközben a déli, magyarok lakta régiókat sem szabad kihagyni a 

modernizációból, fogalmazták meg a ma tartott sajtóértekezletükön a Szövetség 

szakpolitikusai.  

 

A tavalyinál visszafogottabb lesz Arad megye idei költségvetése, ugyanakkor a büdzsé több 

mint 55 százalékát infrastrukturális beruházásokra fordítják – ez szerepel az önkormányzati 

ülésen elfogadott határozatban. A magyar vezetésű önkormányzatok helyi fejlesztésekre 

feleannyit kaptak, mint az elmúlt években, ráadásul a kulturális programokra szánt 

költségeket is megfelezték. Lehet ezért a járványt okolni, de leginkább azt, hogy az RMDSZ 

elveszítette jó alkupozícióját a megyei önkormányzatban, ahol az elmúlt négy évben a 

képviselői a mérleg nyelvét jelentették. Ezt erősítette meg az Arad megyei RMDSZ ügyvezető 

elnöke, Péró Tamás megyei önkormányzati képviselő. 

 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-20_18-02-00&enddate=2021-04-20_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-20_18-02-00&enddate=2021-04-20_18-40-00&ch=mr1
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A nagybecskereki Tosa Jovánovity Népszínházban tegnap vette kezdetét a Vajdasági 

Hivatásos Színházak 70. Fesztiválja, amelyen a magyar társulatok is minden évben 

szerepelnek. A járványhelyzet miatt a résztvevő színházak a saját székhelyükön mutatkoznak 

be , mégpedig Nagybecskereken, Zomborban, Szabadkán, Újvidéken és Versecen. Venczel 

Valentinnal, a Vajdasági Hivatásos Színházak Szövetségének elnökével beszélgettünk. 

 

A beregszászi székhelyű GENIUSZ Tehetséggondozó Alapítvány tehetséggondozó napot 

szervezett a biológiából kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező diákoknak a 

nagydobronyi vadrezervátumban. 

 

Járvány idején gyakran mondjuk, hogy elmaradt ez vagy az a rendezvény,  vagy mekkora a 

veszteség egyik vagy másik területen. Jó hírünk van: létezik olyan terület,  ahol pezseg az élet. 

Ez pedig a lovassport. A Székely Vágta idei megszervezéséről szól beszélgetésünk.  

 


