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Nyomtatott és online sajtó 
 

A csíksomlyói hegynyeregben tartják meg idén a pünkösdszombati búcsút  
2021. április 30. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió, PestiSrácok, maszol.ro, transindex.ro, 

szekelyhon.ro, Körkép 

Idén ismét a csíksomlyói hegynyeregben tartják meg a pünkösdszombati búcsút – jelentette 

be pénteken a csíkszeredai önkormányzati testület soros havi ülésén Korodi Attila 

polgármester. A tanácsülésen Korodi Attila kifejtette, hogy a főszervező Ferences-rendi 

kolostor képviselői, a hatóságok és az önkormányzat az elkövetkező időszakban tárgyal a 

búcsú megtartásának pontos körülményeiről, illetve arról, hogy milyen előírások mellett 

vehetnek részt a Kárpát-medence hagyományosan legnagyobb zarándoklatán a hívek.  

 

Ökumenikus búzaszentelési ünnepséget rendeztek a beregszászi Tiszacsomán 
2021. május 1. – MTI, Webrádió, Székelyföld Ma, KárpátHír 

Az anyaország felelősséget vállal minden magyarért - hangsúlyozta a Magyarok Kenyere - 15 

millió búzaszem program kezdeteként a beregszászi járási Tiszacsomán szombaton tartott 

ökumenikus búzaszentelési ünnepségen Jakab István, a Magyar Gazdakörök és 

Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, az Országgyűlés alelnöke. A program 

több tízezer gyermek ellátásához járul hozzá évről évre, számos kárpátaljai gazdát segítenek 

vetőmag-adományokkal is. A program keretében 2010-ben 10 tonna gabona, míg az elmúlt 

esztendőben már 1100 tonna gyűlt össze, ebből több mint száz tonnát a kárpátaljai gazdák 

adtak össze - emlékeztetett Jakab István. Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség alelnöke ünnepi beszédében aláhúzta, hogy a régi korokban élő természeti népek 

minden tevékenységüket, ami a földdel, vetéssel, aratással volt kapcsolatos, megszentelt 

tevékenységként kezelték. "Azért vagyunk itt, hogy ennek az egykor eltűnt szakralitásnak egy 

elemét újraidézzük" - fogalmazott. 

 

Kioktatatta a vámparancsnokot az ukrán képviselő: “A magyarok a mi 
barátaink” 
2021. május 1. – Kárpáti Igaz Szó, Magyar Nemzet, Index, Telex, karpat.in.ua, M1 

Szürreális jelenet játszódott le szombaton a csapi határállomáson. Mikola Tiscsenko, a “zöld 

párt” parlamenti frakcióvezető-helyettese, akit nemrég kárpátaljai koordinátornak is 

kineveztek, a megyében folytatott munkalátogatása során arra utasította a megbízott 

regionális vámparancsnokot, hogy azt mondja: „A magyarok a mi barátaink”. A Novoje 

Vremja hírportál beszámolója szerint a kormánypárti képviselőt az hozta ki a sodrából, hogy 

hatalmas sor kígyózik a határátkelő előtt a kilépő oldalon. Tiscsenko magyarázatot kért a 

kialakult helyzetre Mikola Pozso megbízott vámparancsnoktól, aki a magyar oldalt okolta a 

kialakult helyzet miatt. Ez a magyarázat még inkább felpaprikázta a honatyát. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20210430-a-hegynyeregben-tartjak-a-csiksomlyoi-bucsu-punkosdszombati-nagymisejet
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20210430-a-hegynyeregben-tartjak-a-csiksomlyoi-bucsu-punkosdszombati-nagymisejet
https://webradio.hu/hirek/kulfold/okumenikus-buzaszentelesi-unnepseget-rendeztek-a-beregszaszi-tiszacsoman
https://webradio.hu/hirek/kulfold/okumenikus-buzaszentelesi-unnepseget-rendeztek-a-beregszaszi-tiszacsoman
https://kiszo.net/2021/05/01/kioktatatta-a-vamparancsnokot-az-ukran-kepviselo-a-magyarok-a-mi-barataink-video/
https://kiszo.net/2021/05/01/kioktatatta-a-vamparancsnokot-az-ukran-kepviselo-a-magyarok-a-mi-barataink-video/
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Egészségügyi felszerelésekkel bővítik a kovásznai szívkórház eszközkészletét  
2021. április 30. – maszol.ro 

A kovásznai Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház 16,1 millió lej 

értékben egészségügyi felszerelésekkel gazdagodik – tájékoztat az RMDSZ közleményében 

Hegedüs Csilla államtitkár. A beruházást az Európai Fejlesztések Minisztériuma nyújtja a 

Nagy Infrastruktúra Operatív Programon keresztül, az erről szóló szerződést már aláírták. Az 

egészségügyi intézmény orvosi eszközöket, felszereléseket kap, ugyanakkor ebből a 

támogatásból védőfelszereléseket is vásárolnak az egészségügyi dolgozók és a betegek 

számára, hogy hatékonyabban védekezzenek a koronavírus-járvány ellen.  

 

Felháborodást keltett a felmérés, amely szerint a magyar szülők ellenzik 

gyermekeik tesztelését, beoltását  
2021. április 30. – maszol.ro, tranisndex.ro 

A magyar szülők többsége ellenzi gyermekei tesztelését az iskolában, nem tartja szükségesnek 

a pedagógusok beoltását és saját gyermekeit sem oltatná be – ezekre a következtetésekre 

jutott a Magyar Szülők Szövetségének online felmérése. Az erdmények azonban a közösségi 

médiában felháborodást keltettek, többen tartották a kutatást módszertanilag helytelennek, 

nem reprezentatívnak.  

 

Hegyközszentmiklóst a vidék termálközpontjává változtatta a református 

egyház 
2021. május 1. – maszol.ro 

Kőolajat kerestek és termálvizet találtak a hatvanas évek végén Hegyközszentmiklóson, ahol a 

forrást kihasználva az emberek megépítették a település strandját, amely éppen félszáz éve 

nyitotta meg kapuit. A rendszerváltást követően közös döntés alapján a fürdő a református 

egyházközséghez került és az utóbbi tíz esztendőben gyökeres változáson esett át: befedték a 

medencét, szálláshelyek és étterem is épült az egyre szélesebb körben kedvelt üdülőhelyen. 

 

Hasznot és lelket vinnének a megújuló szilágyperecseni iskolába 
2021. május 1. – Krónika 

Bár a járványhelyzet tavalyi, illetve idei alakulása is sok nehézséget hozott diákoknak, 

tanároknak és oktatási intézményeknek egyaránt, a szilágyperecseni iskolában mondhatni 

kapóra jött, hiszen így könnyebben el tudták végezni az épület felújítási munkálatait. Ezek 

fontos lépést jelentenek a felé is, hogy megvalósítsák régi álmukat: szakosítsák az iskolát. 
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https://maszol.ro/belfold/Egeszsegugyi-felszerelesekkel-bovitik-a-kovasznai-szivkorhaz-eszkozkeszletet
https://maszol.ro/belfold/Felhaborodast-keltett-a-felmeres-amely-szerint-a-magyar-szulok-ellenzik-gyermekeik-teszteleset-beoltasat
https://maszol.ro/belfold/Felhaborodast-keltett-a-felmeres-amely-szerint-a-magyar-szulok-ellenzik-gyermekeik-teszteleset-beoltasat
https://maszol.ro/belfold/Hegykozszentmiklost-a-videk-termalkozpontjava-valtoztatta-a-reformatus-egyhaz
https://maszol.ro/belfold/Hegykozszentmiklost-a-videk-termalkozpontjava-valtoztatta-a-reformatus-egyhaz
https://kronikaonline.ro/belfold/hasznot-es-lelket-vinnenek-a-perecseni-iskolaba
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Forró Krisztián: Ha áramlik az energia, a régióban élő családok járnak jól 
2021. április 30. – Ma7.sk 

Csütörtökön Gönyűn Szijjártó Péter és Igor Matovič szlovák miniszterelnök-helyettes átadták 

a Magyarországot és Szlovákiát összekötő nagyfeszültségű távvezetéket. Az eseményen a 

magyar külgazdasági és külügyminiszter meghívására jelen volt az MKP elnöke is. Forró 

Krisztiánt arról kérdezték, a most átadott távvezeték milyen előnyökkel jár a felvidéki 

régiókban élők számára.  

 

Bejutna a parlamentbe a Szövetség 
2021. április 30. – Ma7.sk, bumm.sk 

A JOJ televízió számára készített felmérésből kiderül, áprilisban is a HLAS-SD nyerné meg a 

parlamenti választásokat a szavazatok 24,4 százalékával, de több meglepetést is mutatnak az 

eredmények. Az egyik a Pellegrini vezette formáció nagy előnye, mert a második helyen végző 

OĽaNO csak 11,8 százalékot szerezne, az SaS harmadik helyen pedig 11,5 százalékot. A Fico-

féle Smer-SD 10,8, a Sme rodina 7,6 százalékon áll, míg utánuk már a közös magyar politikai 

formáció, a Szövetség végezne 5,8 százalékkal, ami 11 parlamenti helyet jelentene. 

 

Elkezdődött a támogatási összeg kifizetésének újabb köre 
2021. április 30. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. arról 

tájékoztatta portálunkat, hogy a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága 

szakmai irányításával működő „Szülőföldön magyarul” program keretében a tavalyi, 

2019/2020-as tanévre szóló nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz, valamint 

hallgatói támogatást igénylő érintetteket, hogy megkezdődik a támogatás átutalása a jogosult 

pályázók számlájára. 

 

Kisebbségi jogok: várhatjuk-e az EU-tól a megoldást? 
2021. április 30. – Ma7.sk 

A magyar Országgyűlés szerdán határozat elfogadásával állt ki a Minority SafePack 

kezdeményezés mellett. Az Európai Bizottság elutasítása ellen jogi és politikai úton is 

fellépnek a kezdeményezők. A Pro Civis polgári társulás kezdeményezésére felvidéki 

polgármesterek, megyei képviselők aláírásgyűjtést indítottak a Minority SafePack 

támogatására. A kezdeményezés esélyeiről kérdezték Őry Pétert, a Pro Civis elnökét. 

 

Érzékenyítés a felvidéki oktatási-nevelési szinteken 
2021. április 30. – Ma7.sk 

A budapesti Kézenfogva Alapítvány 2019-ben életre hívta a „KÉP!” - Komplex érzékenyítő 

program megosztása és adaptálása a Közép-európai régióban” címet viselő nemzetközi 

projektet, amelyben a Comenius Pedagógiai Intézet az SZMPSZ ajánlásával szakmai 

partnerként vesz részt. A projekt célja a fogyatékosságokkal szembeni társadalmi érzékenyítés 

óvodai és iskolai támogatása, amelyhez gazdag ismeretanyagot és eszköztárat kínál. 
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https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-ha-aramlik-az-energia-a-regioban-elo-csaladok-jarnak-jol
https://ma7.sk/aktualis/bejutna-a-parlamentbe-a-szovetseg
https://ma7.sk/oktatas/elkezdodott-a-tamogatasi-osszeg-kifizetesenek-ujabb-kore
https://ma7.sk/aktualis/kisebbsegi-jogok-varhatjuk-e-az-eu-tol-a-megoldast
https://ma7.sk/oktatas/erzekenyites-a-felvideki-oktatasi-nevelesi-szinteken
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Bukovszky: A nyitás után se feledkezzenek meg a kereskedelmi egységek a 

kétnyelvű tájékoztatásról!  
2021. április 30. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos a javuló pandémiás helyzet, és az üzletek, 

szolgáltatások újbóli megnyitása kapcsán arra int, hogy a kisebbségi nyelveken való 

tájékoztatás továbbra is kötelező azokban az egységekben, amelyekben a törvény ezt előírja. A 

különböző kereskedelmi egységek tulajdonosai egyénileg dönthetnek arról, hogy miképp 

jelölik a saját kül- és belterületeiket, ezért nehéz pontosan behatárolni az információs táblák 

és feliratok konkrét formáját. 

 

Alakulóban a felvidéki óvodapedagógusok szakmai munkáinak adattára 
2021. április 30. – Felvidék Ma 

A Comenius Pedagógiai Intézet hiánypótló adattár kialakítását kezdte el.  Az intézet égisze 

alatt folyó adatgyűjtésbe várják a felvidéki magyar óvodapedagógusok szakdolgozatait, 

atesztációs és diplomamunkáit, vezetőképzői munkáit és egyéb záródolgozatait. A napokban 

elindított adatbázis folyamatosan bővül. „A Comenius Pedagógiai Intézet 2005 óta aktívan 

segíti a felvidéki magyar pedagógustársadalmat, köztük kiemelten az óvodapedagógusokat, az 

ő szakmai fejlődésüket. Ennek a fejlődésnek fontos része az egymástól való tanulás. Ez a 

felvidéki magyar óvodapedagógiai közösség megmaradásának egyik fő záloga is. Az 

óvodapedagógusaink az elmúlt időszakban nagyon sok értékes szakmai munkát hoztak létre, 

melyek valós társadalmi igényekre reflektálnak.” 

 

Marasztalják az ifjúságot Nemesócsán 
2021. május 1. – Ma7.sk 

Komáromtól húsz kilométerre északnyugatra fekszik a több mint 2300 lakosú, 92 

százalékban magyarok lakta Nemesócsa. Egyebek mellett a helyi fejlesztésekről és a jövőbeni 

tervekről beszélgettek Válek Ivánnal, a község polgármesterével, akinek elődje visszavonulása 

után, a 2019-ben tartott időközi választáson szavaztak bizalmat a község lakosai. 

 

A zselízi magyar alapiskola egyik nagy erőssége a családbarát kapcsolattartás 
2021. május 1. – Felvidék Ma 

A zselízi magyar tannyelvű alapiskola egyik erőssége a közvetlenség és a szoros 

kapcsolattartás a szülőkkel. Ezt a hivatalos kereteken túlmenően rendezvények által kerül 

magasabb szintre. Ilyen családbarát rendezvényeket az egész év folyamán rendszeresen 

tartanak, így az érdeklődőknek lehetőség nyílik megismerkedni az iskola pedagógusaival, 

környezetével, hangulatával. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/04/30/bukovszky-a-nyitas-utan-se-feledkezzenek-meg-a-kereskedelmi-egysegek-a-ketnyelvu-tajekoztatasrol
https://www.bumm.sk/belfold/2021/04/30/bukovszky-a-nyitas-utan-se-feledkezzenek-meg-a-kereskedelmi-egysegek-a-ketnyelvu-tajekoztatasrol
https://felvidek.ma/2021/04/alakuloban-a-felvideki-ovodapedagogusok-szakmai-munkainak-adattara/
https://ma7.sk/tajaink/marasztaljak-az-ifjusagot-nemesocsan
https://felvidek.ma/2021/05/a-zselizi-magyar-alapiskola-egyik-nagy-erossege-a-csaladbarat-kapcsolattartas/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 3. 

 

Pásztor István: A biztos alapokon álló viszonyrendszer újbóli bizonyítéka 
2021. április 30. – Pannon RTV 

A beoltottak mától szabadon utazhatnak Szerbia és Magyarország között! - írja Pásztor István 

Facebook-oldalán. Mint ismeretes a szerb és a magyar fél között megegyezés született arról, a 

koronavírus ellen beoltottak, illetve az oltási bizonylattal rendelkezők szabadon, korlátozások 

nélkül közlekedhetnek a másik ország teljes területen, negatív PCR-teszt, idő és egyéb más 

korlátok nélkül. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kifejtette: „Jelentős pozitív változás állt 

be. Ugyanis, azok, akik ezidáig nem vették fel a védőoltást, továbbra is élvezni tudják azokat a 

lehetőségeket, amelyek eddig is rendelkezésre álltak. Ez a 30 kilométer és a 24 óra betartása, 

bármi is legyen a határátkelés oka. Azok viszont, akik rendelkeznek bizonylattal, a védőoltás 

felvevéséről szóló bizonylattal, azok számára a magyarországi mozgás korlátlanná válik. 

Helyben, távolságban és időben is visszatér abba a mezőbe, amit normálisként éltünk meg.” 

 

Dr. Pásztor Bálint: „Palicsnak újra méltónak kell lennie a »régi nagy híréhez«” 
2021. május 1. – Magyar Szó 

„Palicsnak újra méltónak kell lenni a »régi nagy híréhez«” – írta bejegyzésében Dr. Pásztor 

Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke hozzátette, hogy ezért kell tevékenykedniük 

minden nap. Ahogyan leírta: „nem elég újabb tartalmakat biztosítani, az elődeink által 

létrehozott értékeket is meg kell becsülni, karban kell tartani”. Dr. Pásztor Bálint Facebookon 

közzétett posztjában egköszönte a Park-Palics Kft. és a Palics-Ludas Közvállalat vezetésének 

és alkalmazottainak a szorgos munkáját. 

 

Muzslya: Több májusfát is állítottak az idén 
2021. május 1. – Vajdaság Ma 

Hagyományosan, trombitaszó ébresztette ma reggel is Muzslyán a partiakat, meg utána 

ugyancsak a Muzslai Petőfi Sándor MME környékén élőket. Az utóbbi tíz évben Babinszki 

Enikő vállalja ezt a feladatot, hogy május elseje reggelén ébresztőt fúj hangszerén. Az idén is 

három májusfa ékesíti a települést, ma kora reggel a Parton állították fel először, majd a 

másikat a Muzslai Petőfi Sándor MME előtt, a harmadik májusfa a nyugdíjasok udvarán 

kapott helyet, azt már tegnap estefelé állították ki egy kis vigasság közepette. Orbán István a 

partiak kedvéért pattogtatta a kancsikáját, Hallai Magdolna pedig a Petőfi előtt forgatta meg 

ostorát. 

 

Épül a Vajdasági Birkózóakadémia 
2021. április 30. – Vajdaság Ma 

Párhuzamosan zajlanak a külső és belső munkálatok a magyarkanizsai székhelyű Vajdasági 

Birkózóakadémia épületén. Az akadémiát pénteken Pásztor István, a tartományi képviselőház 

és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is 

megtekintette. Továbbra is a tervezett ütemben halad az akadémia kiépítése. Bálint Zoltán, a 

Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy a megnyitóra, azaz ez év 

augusztusára a belső munkálatok biztosan befejeződnek, tehát minden adott lesz ahhoz, hogy 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-biztos-alapokon-allo-viszonyrendszer-ujboli-bizonyiteka
https://www.magyarszo.rs/hu/4604/vajdasag_szabadka/241584/Dr-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-%E2%80%9EPalicsnak-%C3%BAjra-m%C3%A9lt%C3%B3nak-kell-lennie-a-%C2%BBr%C3%A9gi-nagy-h%C3%ADr%C3%A9hez%C2%AB%E2%80%9D-Palics-turizmus-Dr-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26483/Muzslya-Tobb-majusfat-is-allitottak-az-iden.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26481/Epul-a-Vajdasagi-Birkozoakademia.html
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modern körülmények között edzenek majd a fiatalok. - Pontosan ma délután fognak érkezni 

Magyarkanizsáról, Zentáról és Moholról az érdekelt szülők, birkózók és birkózó 

szakmunkások. Még nem sokat lehet látni, de úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy megérezzék a 

fiatalok, hogy mi ez az épület és hogy ez őket fogja szolgálni. 

 

 „Az egyre erősödő siker titka pedig az, hogy lélekben összetartozunk” 
2021. május 1. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Idén is folytatódik a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program, amelynek első 

kiemelkedő része a búza megszentelése, megáldása. Az eseményt hagyományosan minden 

évben a Vajdaságban rendezik meg, idén azonban a járványügyi intézkedések még nem teszik 

lehetővé a nagy létszámú rendezvény lebonyolítását, ezért a Kárpát-medence egyes régióiban 

külön-külön búzaszentelést szerveznek. Ezen alkalom a búza- és gabonaföldek megáldása, a 

jó termésért, valamint a természeti csapások elhárításáért való fohászkodást foglalja magába. 

Bár az esemény neve búzaszentelő, ugyanakkor a vetés minden fajtáját, a fákat és a szőlőket is 

megáldják ilyenkor. A kárpátaljai búzaszentelő ünnepségre május 1-jén került sor a 

Tiszacsoma és Mezőgecse között elterülő búzatábláknál. A Magyarok Kenyere – 15 millió 

búzaszem program keretében a Kárpát-medence magyarlakta területeiről nemzeti 

összefogással búzát gyűjtenek, majd a lisztet és a kenyeret eljuttatják a magyar gyermekeket 

segítő szervezetekhez, az állam által nem támogatott egyházi líceumokba és 

gyermekotthonokba.  

 

Halál az ellenségre! – magyarellenes provokáció Beregszászban 
2021. május 2. – Kárpátalja Ma 

Magyarellenes falragaszok jelentek meg ma hajnalban Beregszászban – adta hírül a 

karpat.in.ua hírportál. A plakátokon ismét a magyarságot fenyegették meg azzal, hogy 

megmérgezik őket, akár a patkányokat. Az „ukrán föld” elhagyására egy hetet adtak az 

ismeretlen elkövetők. „Dicsőség a nemzetnek!!! Halál az ellenségre!!!” – állt az üzenet végén. 

fenyegető szöveg kísérteties hasonlóságot mutat azzal az üzenettel, amit tavaly decemberben 

kapott Magyarország ungvári és beregszászi konzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, kárpátaljai sajtóorgánumok, köztük 

szerkesztőségünk, továbbá a Szürtei kistérség. 

 

Májusfaállítás Tiszapéterfalván 
2021. május 2. – karpat.in.ua 

Májusfaállítással és táncházzal köszöntötték a tavasz utolsó hónapját Tiszapéterfalván. A 

településen a mai napig őrzik ennek az udvarlási szokásnak a hagyományát. 
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https://karpataljalap.net/2021/05/01/az-egyre-erosodo-siker-titka-pedig-az-hogy-lelekben-osszetartozunk
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/halal-az-ellensegre-magyarellenes-provokacio-beregszaszban/
http://life.karpat.in.ua/?p=54936&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=54743&lang=hu
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Interjú a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett Csernicskó Istvánnal 
2021. május 2. – karpat.in.ua 

Prof. dr. Csernicskó Istvánt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát Áder 

János köztársasági elnök még március 15-én Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki, 

ám a magas magyar állami kitüntetést a pandémia miatt csak a napokban vehette át a rektor 

úr. Csernicskó Istvánnal életéről, munkájáról beszélt. „Sok pozitív dolgot generál maga a 

főiskolánk Kárpátalján és Beregszászban, sokak számára biztosít karrierutat, ráadásul a 

Beregszászi kistérségben mi vagyunk a legnagyobb adófizetők. Gondoljanak bele, hogy a 

főiskolánknak csaknem ezer hallgatója és 168 oktatója van.” – nyilatkozta Csernicskó.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. április 30. – Kossuth Rádió 

Elfogadta programját az új, Eduard Heger vezette szlovák kormány. A testület megszavazta az 

uniós felújítási alap Szlovákiára eső mintegy 6 milliárd eurós forrásainak felhasználási tervét 

is. Egyikbe sem került be a régiók közötti különbségek csökkentésének szándéka, sőt 

kifejezetten hátrányos az a megkülönböztetés, amellyel ezek a dokumentumok kezelik Dél-

Szlovákiát – hangsúlyozták sajtóértekezletükön az egységes magyar párt, a Szövetség alapító 

pártjai.  

 

Marosvásárhelyen az új városvezetés a  - napokban elfogadott -  idei költségvetésben külön 

összeget irányzott elő a kétnyelvű utcatáblák kihelyezésére.  

A kulturális tevékenységet végző civil szervezetek támogatására pedig új, könnyített pályázati 

rendszert vezetett be a helyi önkormányzat. Erről is beszélt Portik Vilmos alpolgármester. 

 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben a magyar kormány támogatásával számos 

bölcsődét építenek, óvodát és iskolát újítanak fel. De nem csak oktatási célú, templom 

felújítási és műemlék rekonstrukciós beruházások folynak, - az egyházkerület szociális 

munkáját segítő fejlesztésekre is pályáznak – mondta Farkas Zsolt előadó tanácsost.  

 

Március 15-én több székelyföldi személyiségnek ismerték el munkáját, tevékenységét  magyar 

állami kitüntetéssel. A járvány körülményei között a csíkszeredai főkonzulátus igyekezett 

helyben átadni az elismerést, ezekről beszámoltunk műsorunkban. Csütörtök este a 

  
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://life.karpat.in.ua/?p=54743&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-04-30_18-02-00&enddate=2021-04-30_18-40-00&ch=mr1
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csíkszeredai főkonzulátuson ismét sor került  egy ünnepi eseményre – ahol magyar állami 

díjakat adott át Tóth László főkonzul.  

 

20 éves az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata. Évente 4 szám lát napvilágot, 

melyben  Vajdaságon túlról is, az egész Kárpát-medencéből érkeznek írások. Erről is beszél 

Bata János főszerkesztő, aki magas állami kitüntetést kapott március 15.-én. 

 

A városokban évszázadok óta velünk élnek a galambok, a rigók, verebek. Ezek emberhez 

szokott, urbanizálódott madarak.  De egyre gyakrabban látni – eddig a városban ritkán 

előforduló madarakat. Van aki peckesen sétáló fácánkakast látott Kolozsváron, de előfordul a  

ritkán látható búbos banka is. A Szamoson portyázó kormoránok látványa nem jelent már 

szenzációt. Volt tömbházon fészkelő vércse, és jégmadár is feltűnik néha a városban. Ez 

utóbbiról szól a most következő történet. 

 

 

Határok nélkül 

2021. május 1. – Kossuth Rádió 

 

A májusfa szerelmi ajándék is lehetett, sőt, nagyon is AZ volt! E nap virradójára az ifjak a 

hajadonok ablaka előtt, lehetőleg észrevétlenül zöld fát állítottak fel. Éjszaka vágták ki az 

erdőn a fát, és hajnalra állították fel a helyi szokásnak megfelelően VAGY minden lányos ház 

elé együttesen, VAGY mindenki a maga kedvesének a háza elé. A fát többnyire azért őrizték, 

hogy a vetélytársak el ne vi-gyék, meg a rivális udvarló csapata ki ne döntse. 

 

A délvidéki Muzslyán, a Parton minden évben felállítják a májusfát. Ezt a hagyományt 

mintegy harminc évvel ezelőtt élesztették újjá. Munkatársunk, Kónya-Kovács Otília minden 

évben részt vesz ezen az eseményen, amelyre már tavaly is rányomta bélyegét a világjárvány. 

A kijárási tilalom miatt a rendezvény hangulata közel sem volt olyan, mint a korábbi években. 

 

Hetvenedszer rendezték meg idén a Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiválját 

Nagybecskereken. A jubileumi rendezvényen három magyar nyelvű előadás volt versenyben. 

Végül az Újvidéki Színház Anna Karenina című produkciója kapta a legjobb előadásnak járó 

díjat. Összesen hét díjat kapott a produkció, köztük a legjobb rendezésért és két színészi 

teljesítményért járó díjat is. A Kosztolányi Dezső Színház Gusztávja két különdíjjal tért haza. 

A legjobb gyermekelőadás díját a szabadkai Gyermekszínház A színháznak szeretettel című 

produkciójának ítélte oda a zsűri.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-01_18-01-00&enddate=2021-05-01_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-01_18-01-00&enddate=2021-05-01_18-40-00&ch=mr1
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Rájárt a rúd a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházra ebben az évadban. Bár a 

járványügyi intézkedések eddig lehetővé tették volna, hogy korlátozott létszámú közönség 

előtt játsszanak, de betegségek és sérülések miatt azonban le kellett mondaniuk több előadást 

is ebben az évadban. Két nappal az e heti bemutató előtt pedig jött a hír, hogy 

Székelyudvarhely piros járványügyi besorolás alá került. Így bezár a színház és elmarad a 

bemutató. Geréb Krisztina azonban még bejutott az utolsó próbák egyikére. Elsőként az 

előadás rendezőjével, Botos Bálinttal beszélgetett, majd Dálnoky Réka művészeti vezetővel, 

aki azt reméli, hogy májusban végre sikerül bemutatni Osztrovszkij Vihar című drámáját. 

 

Öt év, csaknem 500 kötet! Vagyis ennyi idő alatt ennyi könyvvel gyarapították az aradi Csiky 

Gergely Főgimnázium „kortárskönyv-kommandósai” az iskola könyvtárát. Már a harmadik 

generáció vesz részt az akcióban, amelyben a tanulók kortárs magyar és nemzetközi szerzők 

műveinek megvásárlására gyűjtenek pénzt, majd a könyveket megrendelik és katalogizálják. 

Olyan könyveket vesznek meg, amelyek úgymond divatosak, felkapott írók művei, és 

amelyeket a fiatalok a kötelező házi olvasmányok mellett, „felüdülésként” lapozhatnak. A 

kezdeményezés célja a téka gyarapítása mellett az olvasás megszerettetése a diákokkal, illetve 

író – olvasó találkozók szervezése is.  

 

A 19. század első felének legismertebb marosvásárhelyi orvostudósa Gecse Dániel volt, aki 

szakértelmével és minden vagyonával a rászorulókat szolgálta. Neki köszönhető, hogy 

akkoriban Erdély több városában sikerült megfékezni a kolera-, tífusz- és pestisjárványt. A 

marosvásárhelyi ispotályban ingyen gyógyította  a szegényeket. A nehéz sorsú, tehetséges 

fiatalok megsegítésére pedig Emberszereteti Intézményt, mai szóhasználattal, jótékonysági 

alapítványt hozott létre. Bár az alapítvány 1920 után tönkrement és a főorvos vagyona a 

történelem sodrásában „elúszott”, Gecse Dániel neve nem merülhet feledésbe - mondja 

Berekméri Róbert történész, egyházi levéltáros. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. május 2. – M1  

 

Csúzai magyar élet 

A horvátországi Drávaszög egyik legerősebb magyar szigete Csúza. A falu történelme az 

Árpád-korig nyúlik vissza, lakói évszázadok óta őrzik őseik hagyományait, ápolják 

anyanyelvüket. Itt, szülőfalujában nyitotta meg 2017-ben cukrászdáját a helyi Horvát Ilonka, 

aki Magyarországról tért vissza Csúzára. Ma már az Ilonka cukrászdájában készült 

süteményeknek se vége se hossza, a vásárló közel negyven féle süteményből választhat. Ilonka 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-05-02-i-adas-7/
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épp egy tortát díszít, kolléganője Erzsébet pedig a Hajnalcsillag Gyermek-néptánccsoport 

süteményét készíti. Erzsébet már tíz éve dolgozik együtt Ilonkával. 

 

A csíkborzsovai Imre család   

Indul a nap a Csíkborzsovában élő Imre családnál. Noémi, az édesanya fogtechnikus, Tamás, 

az édesapa a közgazdász diploma mellé sport-tanári diplomát is szerzett. Hatéves korától 

mindene volt a jégkorongozás, a karrierjét is ezen a területen képzelte el. Tamás élete új 

fordulatot vett. Tamás úgy döntött: abbahagyja a jégkorongozást, és befejezi tanulmányait. 

Időközben családot alapított és gazdálkodásba kezdett az édesapjától örökölt öthektáros 

területen, és a felújításra szoruló istállóépületben. Húsz birkával és pár disznóval indította a 

gazdaságát. Tamás feleségének, Noéminek eleinte szokatlan volt a tanyasi környezet. 

 

Szülőföldön való boldogulás: Váradi Sándor és Andrejcsik Boglárka   

Az elmúlt években sokszor hallhattunk olyan híreket Kárpátaljáról, hogy nagy az elvándorlás. 

A tendencia azonban lassulni látszik, hiszen egyre több az olyan fiatal, aki úgy gondolja, hogy 

a szülőföldet nem szabad feladni. Ők mind tenni is akarnak a megmaradásért. A 

mezőkaszonyi Váradi Sándor fotográfus épp a legutóbb készített fotóit szerkeszti. A 

kárpátaljai fiatalember 6 éve foglalkozik esküvői fotózással, tehetségét több anyaországi 

versenyen díjazták már, ennek köszönhetően egyre több helyi és külföldi megkeresést kap. 

Mint mondja: kezdetben sokan le akarták beszélni a fotózásról, azzal érvelve, hogy 

Kárpátalján ebből nem lehet megélni. Sándor azonban mégis kitartott választott szakmája 

mellett. 

 

Az utolsó kisbaconi vízimalom   

Benedek Elek szülőfalujában, Kisbaconban, ma már csak egyetlen vízimalom őröl. A Barót 

patakából ágazik ki a malomárok, ennek partján a mestergerendán olvasható írás szerint:   „9 

gazda építé 1714-ben” a malomházat. Azóta sok víz lefolyt a patakon. Most két testvér, 

Keresztes Béla és Domokos élteti tovább a nagyapai-apai örökséget. A Keresztes család még a 

múlt században, 1930-ban vásárolta meg a faluban addig Fülöp-malomként ismert 

vízimalmot. Üzemeltették is 1958-ig, amikor államosították, majd 1991-ben, árverezés útján, 

újból megvásárolhatták. 


