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Nyomtatott és online sajtó 
 

Külföldön élő magyar állampolgárok is kaphatnak Magyarországon kiállított 

védettségi igazolványt 
2021. május 13. – MTI, Krónika 

A mostani számítások szerint a pünkösd utáni héten éri el Magyarország az ötmillió első 

oltást, ezért a kormány a jövő heti ülésén a korlátozó intézkedések további enyhítéséről 

tárgyal – közölte a budapesti Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön online 

sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely bejelentette azt is, hogy a külföldön élő magyar 

állampolgárok is kaphatnak védettségi igazolványt és az oltások számától függetlenül május 

28-tól megtarthatók a lakodalmak. A miniszter elmondta, terveik szerint minden magyar 

állampolgár, aki külföldön, azaz az Európai Unió, az OECD, vagy a NATO tagállamában, 

továbbá Oroszországban és Kínában kapott oltást, az igazolások kormányhivatali bemutatása 

után kaphat magyar védettségi igazolványt. 

 

Szijjártó: óvatos optimizmusra okot adó előrelépések történtek a magyar-ukrán 

viszonyban 
2021. május 13. – MTI, Magyar Hírlap, Mandiner, kormany.hu, Origo, 888, Magyar Szó, 

KárpátHír, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

Óvatos optimizmusra okot adó előrelépések történtek a magyar-ukrán viszonyban az elmúlt 

napokban - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön, miután 

megbeszélést folytatott ukrán hivatali partnerével, Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel 

Magyarország pozsonyi nagykövetségén. Magyar újságíróknak nyilatkozva Szijjártó Péter 

rámutatott: Magyarország és Ukrajna kapcsolatai az elmúlt időszakban, sajnos, nem a pozitív 

forgatókönyvek szerint zajlottak, számos nézeteltérés volt és van, aminek forrásai az ukrán 

félnek a kárpátaljai magyarsággal szembeni fellépései voltak. Hozzátette: "az utóbbi 

napokban azonban óvatos optimizmusra okot és lehetőséget adó előrelépések történtek", s "a 

jelenlegi helyzetben ezeket a csekély előrelépéseket is meg kell becsülni". 

 

Szijjártó: az egységes felvidéki magyar képviselet megteremtése után erős 

képviselet a cél 
2021. május 13. – MTI, Origo, Hír TV, PestiSrácok, Bumm.sk 

A magyarság egységes képviseletének a megteremtése után remélhetőleg az erős parlamenti 

képviselet is meg fog jelenni a Felvidéken - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter Pozsonyban, miután megbeszélést folytatott a Magyar Közösség Pártjának 

(MKP) vezetésével csütörtökön. Szijjártó Péter erről azzal összefüggésben beszélt, hogy 

márciusban létrejött a megegyezés az egységes felvidéki magyar érdekképviselet 

létrehozásáról, a három pártból létrejövő új párt a Szövetség nevet kapta.     "Örömteli 
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fejlemények történtek, a felvidéki magyarság ismételten közelebb került ahhoz, hogy egységes 

képviselete lehessen" - jelentette ki Szijjártó Péter.  

 

Szijjártó: Nem Magyarországon múlik a megállapodás az oltási igazolások 

elfogadásáról Szlovákiával 
2021. május 13. – hirek.sk, ma7.sk, ujszo.com, Felvidék Ma, bumm.sk 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az MKP székházában tartott 

sajtótájékoztatót. Forró Krisztián, az MKP elnöke megköszönte a magyar kormány 

támogatását, amit a felvidéki templomok felújítására fordíthatnak. Forró hangsúlyozta, ezzel 

nemcsak a Felvidéki magyarokat segíti Magyarország, hiszen nemzetiségre való tekintet 

nélkül térnek be a templomokba az emberek. Szijjártó Péter elmondta, számára teljesen 

természetes, ha Pozsonyba látogat, felkeresi a Magyar Közösség Pártja székházát. 

Örömtelinek nevezte, a felvidéki magyar pártok közeledését, hozzátéve, hogy az úton végig 

kell menni a pártoknak. A járványhelyzet kapcsán elmondta, az első hullámhoz hasonlóan 

újra azért kell küzdeni, hogy a határok újra megnyíljanak. 

 

Erdélyi templomfelújítási program a megmaradásért: több mint 3 milliárd 

forintos támogatást nyújt a magyar kormány 
2021. május 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Több mint 250 erdélyi, partiumi és bánsági templom újul meg magyarországi támogatásból. 

A magyar kormány templomfelújítási programjának részleteit ismertető, az erdélyi egyházi 

vezetők jelenlétében megtartott csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatón Soltész Miklós 

államtitkár hangsúlyozta, a programnak nem csak hitéleti vetületei vannak. A támogatásról 

az eseményt követően Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével és 

Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel beszélgettünk. 

 

Közösen ünnepelte a 440 éves kolozsvári felsőoktatást a BBTE és a Szegedi 

Tudományegyetem 
2021. május 13. – Krónika, maszol.ro 

A testvérintézménynek tekintett Szegedi Tudományegyetemmel ünnepelte szerdán egy online 

rendezvény keretében a 440 éves kolozsvári felsőoktatást a Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

(BBTE. Mind a kolozsvári, mind a szegedi oktatási intézmény a Báthori István erdélyi 

fejedelem által 1581-ben akadémiai rangra emelt jezsuita kollégiumig vezeti vissza a 

történetét. A trianoni döntés után a magyar kormány a kolozsvári Ferenc József Egyetemet 

Szegeden telepítette le. A 440 éves évforduló alkalmából kiállítás nyílt a kolozsvári 

felsőoktatás évszázadairól az egykori várfalból megmaradt, ma kiállítótérként használt 

Szabók bástyájában – számolt be az eseményről az MTI. Daniel David, a BBTE rektora 
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bemutatta azt a négynyelvű emléktáblát, amely a mai Románia területén alapított első 

felsőoktatási intézménynek állít emléket. 

 

Petícióval tiltakozik a prefektúránál az RMDSZ az elvett művészlakások miatt 
2021. május 13. – Bihari Napló 

Borsi Imre Lóránt szerdai sajtótájékoztatóján a következőkről számolt be: az RMDSZ-frakció 

nevében egy petíciót iktatott a prefektúrán, mivel a megyei tanács jelenlegi vezetése elvette a 

Szigligeti és a Mária királyné színházaktól a művészlakások használati jogát. Megjegyezte: 

amióta a liberális párt (PNL) irányítja a megyét, a Bihar megyei, illetve nagyváradi kulturális 

életet csak negatívan érintő intézkedések, határozatok születtek. 

 

Salamon József gyimesbükki plébános lesz a csíksomlyói búcsú szónoka 
2021. május 13. – szekelyhon.ro 

Csángómagyar pap lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka, Salamon József, gyimesbükki 

plébános tartja a szentbeszédet a csíksomlyói hegynyeregben tartandó ünnepi szentmisén, 

pünkösdszombaton. A romkat.ro gyulaférvári egyházmegyei portálon közzétett tájékoztatás 

szerint pünkösd szombatján, május 22-én reggel fél 8-kor lesz szentmise a kegytemplomban, 

amit 10 órától ünnepélyes rózsafüzér, 11 órától szentségimádás követ, ezután tartják az 

ünnepi búcsús szentmisét fél 1-től a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben. 

 

Román kiállás a magyar nyelvű oktatás és orvosképzés mellett 
2021. május 13. – Krónika 

Van létjogosultsága az erdélyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzésnek – vélekedtek 

azok a román nemzetiségű szakemberek, akik csütörtökön délután a Benedek–Teleki 

Alapítvány meghívására részt vettek az anyanyelvű oktatásról Marosvásárhelyen rendezett 

tanácskozáson. Szerintük az erdélyi magyarságot mindenképpen megilletné a törvény által 

garantált, és a politikusok által beígért önálló kar. 

 

Az antiszemitizmus és az idegengyűlölet visszaszorítását célzó stratégiai tervet 

fogadott el a román kormány 
2021. május 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Elfogadta a kormány az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a radikalizálódás és a 

gyűlöletbeszéd megelőzéséről és leküzdéséről szóló országos stratégiát – jelentette be a 

kabinet csütörtöki ülését követően Alexandru Muraru, a kormánynak az emlékezetpolitika 

előmozdításáért, az antiszemitizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemért felelős 

különmegbízottja.  

 
 

 
E

rd
é

ly
 

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/peticioval-tiltakozik-a-prefekturanal-az-rmdsz-az-elvett-muveszlakasok-miatt-3660193/
https://szekelyhon.ro/aktualis/salamon-jozsef-gyimesbukki-plebanos-lesz-a-csiksomlyoi-bucsu-szonoka
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/roman-kiallas-a-magyar-nyelvu-oktatas-mellett
https://kronikaonline.ro/belfold/az-antiszemitizmus-es-az-idegengyulolet-visszaszoritasat-celzo-strategiai-tervet-fogadott-el-a-roman-kormany
https://kronikaonline.ro/belfold/az-antiszemitizmus-es-az-idegengyulolet-visszaszoritasat-celzo-strategiai-tervet-fogadott-el-a-roman-kormany


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 14. 

 

 

Újabb anyaországi magyar politikus a szlovák médiában - Szijjártó Péter a TA3 

hírtelevízió vendége volt 
2021. május 13. – ma7.sk 

Orbán Viktor magyar kormányfő a konzervatív postoj.sk-nak adott interjúja után most egy 

újabb prominens anyaországi politikus, Szijjártó Péter volt egy szlovák médium vendége. A 

magyar külügyminisztert a TA3 hírtelevízió műsorában kérdezték - élőben. 

 

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumot is díjazták a 

Tehetségnapon 
2021. május 13. – ma7.sk 

A koronavírus-járvány miatt online formában tartották meg május 12-én a XII. Kárpát-

medencei Tehetségnapot, amelyen Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter 

köszöntőbeszédében a tehetség felismerésének és gondozásának fontosságáról beszélt. 

Miklósa Erika operaénekesnő példáját hozta fel, aki eredetileg sportolónak készült, de az élet 

más utat kínált fel neki, s ő meg sem állt a Scaláig. 

 

Folytatódik a népszámlálás - ezúttal asszisztensek segítségét is kérhetik a 

lakosok 
2021. május 13. – ma7.sk 

A népszámlálás második, ún. asszisztált szakasza május 3-a és június 13-a között zajlik. Ebbe 

mindenki köteles bekapcsolódni, aki február és március között nem vett részt az online 

népszámláláson. A Statisztikai Hivatal adatai szerint megközelítőleg 800 ezer emberről van 

szó. 

 

Köteles László és Dudás Péter is megkapta a magyar állami kitüntetést 
2021. május 13. – Felvidék Ma 

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést Köteles László, a Csemadok 

országos alelnöke és Dudás Péter színművész, rendező május 12-én vette át Kassán. A díjakat 

dr. Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja adta át. A díjazottakat Gris Emese Diána 

első beosztott konzul méltatta. 

 

Szövetség: Diszkriminatív a kormány által elfogadott útfejlesztési ütemterv 
2021. május 13. – Felvidék Ma 

A kormány által ma jóváhagyott ütemterv is azt bizonyítja, hogy Eduard Heger kabinetje nem 

veszi figyelembe a legnehezebb helyzetben lévő régiók igényeit. A leszakadó régiók magas 

munkanélküliséggel küzdő járásai megfelelő úthálózat nélkül, önerőből képtelenek kitörni 

abból a helyzetből, amelybe az előző rendszer, illetve Vladimír Mečiar helytelen politikai 
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döntései miatt kerültek. A korábban összeállított ambiciózus százas listát a kormányzó pártok 

politikai érdekei jelentősen megnyirbálták – olvasható a Szövetség sajtóközleményében. 

 

A kisebbségi kormánybiztos segédanyaga segíti a kisebbségi nyelvtörvény 

betartását 
2021. május 13. – bumm.sk, ujszo.com 

Az utóbbi időben megnőtt azoknak a panaszbeadványoknak a száma, melyeket a kisebbségi 

kormánybiztosi hivatal kap az etnikailag vegyes régiókban élő állampolgároktól amiatt, hogy 

nem tüntetik fel a kisebbség nyelvén az élet és az egészség védelméről szóló, valamint a 

biztonságot és a vagyonvédelmet érintő információkat. Erre Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos hívta fel a figyelmet a közösségi hálón. Közzétett egy segédanyagot is, mely 

összefoglalja a vállalkozók és más jogi személyek kisebbségi nyelvtörvényből adódó 

kötelességeit. "Szeretnék minél több segítséget nyújtani az üzleteknek, hogy a kisebbségi 

jogok terén maximálisan ügyfélbarát módon járhassanak el" - jegyezte meg Bukovszky. 

 
Szabadka: Megújult az Október 10. iskola sportpályája1 
2021. május 13. – Vajdaság Ma 

Az idén 60 éves szabadkai Október 10. Általános Iskolában a három sikeres pályázatának 

köszönhetően megújultak a sportpályák, a nyári szünetben pedig az iskolaépület folyosóit 

újítják majd fel. A fejlesztések kapcsán ellátogatott ma a tanintézménybe dr. Pásztor Bálint, a 

szabadkai VKT elnöke, akit elkísért Nyilas Mihály igazságügyi államtitkár, Szakállas Zsolt 

tartományi kormányalelnök és Kormányos László tartományi segédtitkár. Pásztor Bálint a 

sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a sportpályák felújítására érkezett 2,4 millió dinárt a 

Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság pályázatán nyerte a tanintézmény.  

 

Nagybecskerek: A bánáti tanintézmények képviselői is aláírták a támogatási 

szerződéseket 
2021. május 13. – Vajdaság Ma 

Nagybecskerek volt a negyedik helyszín - Pacsér, Újvidék és Szávaszentdemeter után -, ahol 

ma aláírták a támogatási szerződéseket a tartományi oktatási titkárság illetékesei és a 

pályázaton sikeresen szerepelt bánáti oktatási-nevelési intézmények képviselői. Szakállas 

Zsolt, a tartományi kormány alelnöke, tartományi oktatási titkár elmondta, hogy többéves 

ciklusokban gondolkodnak, ebben az évben a tartományi oktatási titkárság összesen 91 millió 

dinár támogatást biztosított a vajdasági tanintézményeknek, holott több mint 900 millió 

dinár értékű pályázat érkezett hozzájuk. 
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Fremond Árpád: a topolyai Diákotthon működtetéséhez a minisztérium 

támogatása is szükséges 
2021. május 13. – Pannon RTV 

Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője a szerbiai 

parlamentben szólalt fel az ügy kapcsán. A topolyai Diákotthon minden diák számára, aki a 

községben szeretné folytatni tanulmányait, komoly jelentőséggel bír. A diákok így a Topolyai 

Mezőgazdasági Iskola közvetlen közelében lakhatnak. Az illetékesek bíznak abban, hogy a 

diákotthon szeptembertől megnyithatja kapuit. Ennek kapcsán intézett kérdést az oktatási 

minisztériumhoz Fremond Árpád a szerbiai parlamentben. A Vajdasági Magyar Szövetség 

köztársasági parlamenti képviselője szerint ugyanis ehhez a minisztérium segítsége is 

szükséges. 

 

A jó út mindenkit összeköt 
2021. május 13. – Magyar Szó 

A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

Magyarkanizsán tegnap rendezték meg a Magyarkanizsa-, Röszke község és Szeged megyei 

jogú város önkormányzata együttműködésével megvalósuló „Horgos–Röszke–Szeged – A Jó 

út összeköt mindenkit (CBC-BIKE) projektum nyitókonferenciáját, amelynek házigazdája a 

magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ volt. A projektum 

előirányozza a kerékpárút egy részének megépítését, továbbá annak a dokumentációnak a 

kidolgozását, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben a Horgos–Röszke–Szeged kerékpárút egy 

teljes egésszé váljon, és további települések irányába is folytatódhasson. A projekt talán 

legfontosabb eleme, a Horgos II–Röszke II határátkelőhely kerékpárút-hálózattal való 

összekötése, amely számos előnnyel fog járni, amikor elkészül. 

 

Szijjártó: Előrelépés történhet a kárpátaljai magyarság ügyében 
2021. május 13. – karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Szijjártó Péter Magyarország külügyminisztere, valamint Dmitro Kuleba Ukrajna 

külügyminisztere kétoldalú megbeszélést folytatott Pozsonyban, a közép-európai miniszterek 

találkozója előtt. Az egyeztetést követően élőben jelentkezett be Facebook-oldalán a magyar 

tárcavezető. „Magyarország és Ukrajna kapcsolatai az elmúlt időszakban sajnos nem a pozitív 

forgatókönyvek szerint zajlottak”  –  kezdte Szijjártó a beszámolóját. „ Számos nézeteltérés 

volt és van is közöttünk, amelyeknek az elsődleges forrása a kárpátaljai magyarsággal 

szembeni ukrajnai fellépés. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy az ukrán 

külügyminiszterrel fenntartott személyes kapcsolatot mindig is fontosnak gondoltam, mert ez 

lehetőséget ad arra, hogy még a legsúlyosabb konfliktusok időszakában is legalább a 

kommunikációs csatornákat nyitva tudjuk tartani.” 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://pannonrtv.com/rovatok/politika/fremond-arpad-topolyai-diakotthon-mukodtetesehez-miniszterium-tamogatasa-szukseges
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/fremond-arpad-topolyai-diakotthon-mukodtetesehez-miniszterium-tamogatasa-szukseges
https://www.magyarszo.rs/hu/4615/vajdasag_magyarkanizsa/242452/A-j%C3%B3-%C3%BAt-mindenkit-%C3%B6sszek%C3%B6t-magyarkanizsa-IPA-Interreg-M%C3%B3rahalom.htm
http://politic.karpat.in.ua/?p=23370&lang=hu
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A kárpátaljai magyar közösség biztonsága elsődleges 
2021. május 13. – Kárpátalja 

Bocskor Andrea és Gál Kinga fideszes EP-képviselők írásbeli választ igénylő kérdéseket 

intéztek Josep Borrellhez, az Európai Bizottság alelnökéhez, külügyi főképviselőhöz a 

legutóbbi beregszászi magyarellenes atrocitással kapcsolatban, valamint felhívták a figyelmét 

a Mirotvorec oldallal kapcsolatos napokban megjelent hírre. Az EP-képviselők a tájékoztatás 

mellett  választ szeretnének kapni arra, hogy az EU-Ukrajna Társulási Tanács óta  az EU  

milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy  az ukrán hatóságok garantálják a kárpátaljai 

magyar közösség biztonságát, megelőzzék a magyarellenes akciókat, provokációkat. 

 

Idén is segített a KMNE a rászoruló családokon 
2021. május 13. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Ötödik alkalommal hirdette meg a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) 

az Önellátó Nagycsalád projektjét, amelynek keretében előnevelt tojó, húshibrid, valamint 

brojler csirkéket – kiegészítve a csirkék számára szükséges vitamincsomaggal és 

tápkoncentrátummal – adott át az egyesület a rászoruló tagcsaládjainak május 12-én. Az 

akció helyszínét az AgroHusar Kft. telephelye biztosította. Tarpai József, a KMNE elnöke 

lapunknak elmondta: mindig nagy dilemmája az egyesületnek, hogy foglalkozzon-e ilyen vagy 

ehhez hasonló szociális programmal, hiszen maga a KMNE inkább programokat szervez – 

több mint 100 programunk van egy évben. Azonban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat idén 

felajánlott az egyesület számára egy összeget, így ebből finanszírozzuk a jelenlegi 

adományokat. Miután meghirdettük a projektet, több mint 300 család jelentkezett rá, viszont 

a keret 212 családszámára volt elég. 

 

A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás érdekében 
2021. május 13. – Kárpáti Igaz Szó 

Az anyanyelvi oktatásról tanácskoztak a magyar kisebbség vezetői az ukrán oktatási 

minisztériummal. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma Vira Rohova 

miniszterhelyettes vezetésével online megbeszélést tartott a magyar kisebbség szervezeteinek 

képviselőivel az anyanyelvi oktatáshoz való jogok biztosításának feltételeiről. A II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a 

Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Fiókintézete közösen 

kidolgozott és előterjesztett egy olyan alaptantervet és óratervet, amely megfelel az ukrán 

követelményrendszernek és emellett segíti a magyar indentitás megőrzését, írja a 

Kárpátalja.ma. 
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https://karpataljalap.net/2021/05/13/karpataljai-magyar-kozosseg-biztonsaga-elsodleges
https://karpataljalap.net/2021/05/13/iden-segitett-kmne-raszorulo-csaladokon
https://kiszo.net/2021/05/13/az-anyanyelvi-oktatas-erdekeben/
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Horvát Krisztián: „Ha nyerünk, még az idén visszaállítjuk a helyi 

választmányokat! Minden falu egyformán fog fejlődni” 
2021. május 13. – Képes Újság 

Az elmúlt években hetilapunk hasábjain is azzal a sajnálatos ténnyel kellett foglalkoznunk, 

hogy a Hercegszőlősi járás falvainak – enyhén szólva – egyenlőtlen a fejlődése, és gyakran 

sem koncepciót, sem odafigyelést nem tapasztaltak a lakosok a járás vezetői részéről. 

Sokszor egészen banális problémákkal szembesültek olvasóink, mint amilyen a derékig érő fű 

a települések főutcáján, vagy a faluközpontban hónapokig heverő szemét. De egyesületeinket 

is büntették a járási költségvetés révén azért, mert vezetőik nem úgy „táncoltak”, ahogy azt a 

járási vezetők szerették volna. De a gond ennél nagyobb: a koncepció hiánya, és az, hogy a 

helyi választmányok 2018-as megszüntetésével elveszett a minőségi kapcsolat ezeréves 

falvaink vezetői és a Hercegszőlősi járás aktuális vezetősége között. 

 

Munk Erik: „Ha nyerünk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 

szúnyogprobléma mielőbb megoldódjon!” 
2021. május 13. – Képes Újság 

A Munk Erik vezette „Hozzuk lendületbe a Bellyei járást!” lista programjában kiemelt helyen 

szerepel a szúnyogprobléma megoldása. Erről tárgyalt szombaton Munk Erik elöljárójelölt és 

Krešimir Šolić, a lista egyik jelöltje dr. Szántó Tiborral, a horvát parlament egészségügyi 

bizottságának tagjával, a tisztiorvosi intézet egykori eszéki szakorvosával, aki javaslatokat tett 

számukra, hogyan vehetik fel a harcot hatásosan a szúnyogok ellen, ha sikerrel járnak a 

választásokon és a járási vezetőség élére állhatnak. 

 

Újabb fejlesztések! Megkezdődött a gázvezeték kiépítése Kiskőszegen 
2021. május 13. – Képes Újság 

Kiskőszegen (Batina) a vízvezeték és az elektromos hálózat modernizációja után a 

településfejlesztés egy következő lépéseként a gázvezeték építése is megkezdődött. 

Kiskőszegen, a település földrajzi adottságaiból fakadóan nem egyszerű feladat az 

infrastruktúra kiépítése. Ezért sokáig nagy gondot okozott az ivóvízellátás, de mára a HMDK 

és Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk jóvoltából végre sikerült minden utcába 

eljuttatni a vezetékeket. A további fejlesztéseket a 2020-ban kialakult koronavírus-helyzet 

sem szakította meg, így megtörtént az alacsonyfeszültségű elektromos hálózat modernizálása, 

folyamatosan végezték az energiatakarékos világítótestek felhelyezését és a vezetékek 

áthelyezését is a régi faoszlopokról az újakra. 
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https://kepesujsag.com/horvat-krisztian-ha-nyerunk-meg-az-iden-visszaallitjuk-a-helyi-valasztmanyokat-minden-falu-egyforman-fog-fejlodni/
https://kepesujsag.com/horvat-krisztian-ha-nyerunk-meg-az-iden-visszaallitjuk-a-helyi-valasztmanyokat-minden-falu-egyforman-fog-fejlodni/
https://kepesujsag.com/munk-erik-ha-nyerunk-mindent-megteszunk-annak-erdekeben-hogy-a-szunyogproblema-mielobb-megoldodjon/
https://kepesujsag.com/munk-erik-ha-nyerunk-mindent-megteszunk-annak-erdekeben-hogy-a-szunyogproblema-mielobb-megoldodjon/
https://kepesujsag.com/ujabb-fejlesztesek-megkezdodott-a-gazvezetek-kiepitese-kiskoszegen/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 13. – Kossuth Rádió 

 

A romániai Legfelső Ítélőtábla elfogadta Tőkés László fellebbezését és arra kötelezte a 

Bukaresti Táblabíróságot, hogy tárgyalja újra az állami kitüntetés visszavonásának ügyét. A 

Legfelső Ítélőtábla döntése kedvező fordulat a 6 évi peres eljárás után - nyilatkozta Kincses 

Előd ügyvéd, Tőkés László jogi képviselője, aki összefoglalja a történteket. 

 

A közép-európai külügyminiszterek találkozóján Pozsonyban tanácskozó Szijjártó Péter 

kijelentette, Szlovákiával is megkezdődtek az egyeztetések a védettségi igazolások kölcsönös 

elismeréséről. A külgazdasági és külügyminiszter a hagyományokhoz híven a Magyar 

Közösség Pártjának székházában, felvidéki politikusokkal tartott megbeszéléssel fejezte be 

pozsonyi látogatását.  

 

A magyar kormány Templom felújítási Programjában csaknem 300 határon túli - köztük 

számos erdélyi, partiumi és bánsági templom újulhat meg. Erről tartottak ma 

sajtótájékoztatót Nagyváradon, a római katolikus püspöki palotában. Az összeállításban 

először Soltész Miklós államtitkárt halljuk. 

 

Idén is lesz Bolyai Nyári Akadémia. A romániai magyar pedagógustársadalom legátfogóbb 

szakmai fórumát július 5-24 között rendezik meg. A szekciók programjai általában egy átfogó 

témakörhöz kapcsolódnak, amit az évente készített igényfelmérések alapján határoznak meg. 

Ebben az évben ez a pedagógusi együttműködések lehetőségei és módszerei az iskolában.   

 

Lezárult a délvidéki magyarok országos kisebbségi önkormányzata által készített új 

nyelvhasználati stratégia közvitája. A beérkezett vélemények elfogadhatóak, beépítik őket a 

végleges szövegbe, mondja Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.   

 

Elballagtak a nagybecskereki Szathmáry Karolina leánykollégium végzősei, akik a 

székesegyházban hálaadó, püspöki szentmisén is részt vettek. Az összeállításban elsőként 

Koncz M. Julianna nővért, a kollégium vezetőjét halljuk. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-05-13_18-02-00&enddate=2021-05-13_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-05-13_18-02-00&enddate=2021-05-13_18-40-00&ch=mr1
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Áder János köztársasági elnök a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a felvidéki 

magyarság szolgálatában álló és megmaradásáért tevékenykedő Köteles Lászlónak, a 

Csemadok országos alelnökének és Dudás Péter színművész-rendezőnek a Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetést adományozta. A két díjazott a járványügyi korlátozások miatt csak 

most vehette át kitüntetését a Kassai Főkonzulátuson Hetey Ágotától, Magyarország 

főkonzuljától. 


