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Nyomtatott és online sajtó 
 

Készül a szabad utazásról szóló magyar–román megállapodás, Kelemen szerint 

Cîțu nyitottan viszonyul hozzá 
2021. május 4. – Krónika 

Florin Cîțu kormányfő nyitott egy olyan megállapodás elfogadására, amely kölcsönösen 

elismeri a magyar, illetve román oltási igazolásokat a karanténmentes, szabad utazás 

érdekében – nyilatkozta a Krónikának Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint akár 

napokon belül döntés születhet az ügyben. Jelenleg az üzleti céllal utazók és a 24 óra alatt 

átutazókon kívül csak azok a magyar állampolgárok léphetnek be karanténmentesen 

Magyarországra, akik a magyarországi hatóságok által kibocsátott védettségi igazolvánnyal 

rendelkeznek, azaz Magyarországon oltották be őket koronavírus ellen. A kettős 

állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok túlnyomó többsége viszont Romániában 

kapott oltást. A helyzetet egy olyan magyar–román államközi megállapodás oldaná meg, 

amely kölcsönösen elfogadja a vakcinálást igazoló dokumentumokat. 

 

A Szövetség üdvözli a magyarországi oltás lehetőségét 
2021. május 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Az oltás a megoldás, így mindent, ami az emberek oltási kedvét és a biztonságos oltóanyaghoz 

való gyors hozzáférést segíti elő, pozitívan értékelünk. Üdvözöljük ezért azt a lehetőséget is, 

hogy nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is jelentkezhetnek oltásra a szlovákiai 

magyarok - áll a Szövetség sajtóanyagában. Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke kiemelte, 

ahhoz, hogy a magyar felajánlással élni tudjunk és pozitív eredményeket hozzon különös 

figyelmet kell szentelni az országok közti adminisztrációs együttműködésre. 

 

A KMKSZ elnökségének nyilatkozata 
2021. május 4. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) üdvözli Magyarország Kormányának 

azon döntését, mely kiterjesztette a koronavírus elleni védőoltás lehetőségét a 

Magyarországon élő külföldiek és a tajszámmal nem rendelkező, külföldön élő és külhoni 

magyarok számára is, akik már regisztrálhatnak a vakcinációra. Úgy véljük, hogy ennek a 

KMKSZ által is szorgalmazott akciónak a megvalósítása nagyban hozzájárulhat a járvány 

megfékezéséhez a határ mindkét oldalán, és segíti a határon átívelő kapcsolatok 

újraélesztését. 

 

Online jótékonysági koncert a magyarberkeszi templom orgonafelújítására 
2021. május 4. – MTI, Webrádió, vasarnap.hu, kultúra.hu, Krónika, Erdély Ma 

Online jótékonysági koncertet rendez Teleki Miklós orgonaművész közreműködésével a 

Nemzeti Összetartozás Alapítvány csütörtökön, a bevételből az erdélyi magyarberkeszi 
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református templom orgonájának felújítását támogatják - tájékoztatta az alapítvány kedden 

az MTI-t. A Nemzeti Összetartozás Alapítvány jótékonysági rendezvényével fel szeretné hívni 

a figyelmet arra, hogy a pandémia idején se feledkezzünk meg a Kárpát-medencei magyarság 

összetartozásáról. Az online koncert bevételét az erdélyi magyarberkeszi református templom 

orgonájának felújítására fordítják. 

 

RMPSZ: aggasztó a magyar nyolcadikosok románvizsga-eredménye, sürgős 

lépésekre van szükség 
2021. május 4. – Krónika, transindex.ro 

Aggasztónak tartja a magyar nyolcadikos diákok román nyelv és irodalom tantárgyból elért 

próbavizsga eredményeit a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). A szakmai 

szervezet szerint a román nyelv oktatása különösen tömbmegyékben vagy nyelvi Az 

összesített eredmények vizsgálata alapján az RMPSZ szerint kijelenthető, hogy különösen a 

nyelvi szempontból izolált környezetben, tömbmegyékben vagy többségében magyar 

lakosságú vidékeken működő tanintézetekben regisztráltak 40 százalékánál is alacsonyabb 

átmenési arányt román nyelv és irodalomból a képességvizsgán. Ugyanakkor megfigyelhető, 

hogy az eredmények fokozottan alacsonyak azon tanintézetekben is, ahol a vírusjárvány miatt 

az elmúlt esztendőben hosszabb ideig nem sikerült biztosítani az oktatás valamilyen formáját, 

valamint ahol jelentősebb arányban hátrányos körülmények között élő diákságot iskoláznak 

be. A pedagógusszervezet úgy véli, a gyenge eredményeket részben az okozta, hogy az új 

tananyag bevezetésekor, négy évvel ezelőtt, elmaradtak a román nyelv oktatási 

szemléletváltását célzó további, kiegészítő intézkedések. 

 

Kis magyar község, nagy megvalósításokkal – a szilágysági Debrenben jártunk 
2021. május 4. – maszol.ro 

A rendszerváltás előtt a falurombolási, falurendezési tervben több Szilágy megyei magyar 

település is szerepelt. A Debren községhez tartozó falvakat össze akarták vonni, a 

szőlőhegyeket megszüntetni, a lakosokat a községközpontba, a polgármesteri hivatallal 

szemben lévő két tömbházba költöztetni. A terv meghiúsult, és mára a községközponthoz 

tartozó négy magyar település, Doba, Szilágyszentkirály, Vérvölgy és Nagymon szépen 

fejlődik. Aszfaltozott utak, utcák, rendezett sáncok, kiépített infrastruktúra, felújított épületek 

és legendákkal övezett falvak gazdagítják a községet.  

 

Egy héten át „provokálják” a diákokat a Hargita megyei Ifinapokon  
2021. május 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kedden délután startol a Hargita megyében élő fiataloknak szánt programkavalkád, amelyet 

az ifjúság napjára szervezett Hargita Megye Tanácsa. Az egyhetes rendezvény a május 10-i 

Európa Napon zárul.  
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A Székely himnusz keletkezéstörténetéről szerveznek tudományos ülésszakot 
2021. május 4. – szekelyhon.ro 

Egy évszázada született a Székely himnusz, a centenárium tiszteletére Kovászna Megye 

Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ 2021 októberében tudományos 

ülésszakot szervez – jelentette be a két intézmény. A cél az, hogy a jelképpé vált himnusz 

keletkezéstörténetét és terjedésének folyamatát szakemberek tárják fel. 

Bukarestben ünneplik a 125 éves budapesti kisföldalattit 
2021. május 4. – MTI, Krónika 

A budapesti kisföldalatti felavatásának 125. évfordulója alkalmából nyílik szabadtéri kiállítás 

a bukaresti Magyar Kulturális Intézetnél – közölte kedden az intézmény. A 125 éves 

millenniumi kisföldalatti történetét bemutató anyag az intézet kerítésére kerül ki. A tárlat a 

kulturális intézet és a Magyar Technikai és Közlekedési Múzeum együttműködése nyomán 

valósul meg. A kiállított anyag bemutatja New York és London után a világ harmadik, Európa 

második, és a kontinentális Európa első metróját. A kisföldalatti a világon az első volt, amely 

eleve elektromos meghajtással épült. A kiállítást Szentes József, a Román Államvasutak volt 

vezérigazgatója, jelenlegi nemzetközi kereskedelmi igazgatója nyitja meg szerdán, és online 

kapcsolódik be Zsigmond Gábor, a Magyar Technikai és Közlekedési Múzeum főigazgató-

helyettese, a kiállítás kurátora. 

 

Kultúrtörténeti ritkaságokkal várja a látogatókat az ország legrégebbi irodalmi 

múzeuma 
2021. május 4. – maszol.ro 

A koronavírus-járvány miatt hozott megszorító intézkedések nagymértékben befolyásolták a 

múzeumok, közgyűjtemények programjait is. A nagyszalontai Arany János 

Emlékmúzeumban például tavaly egész évben összesen annyi látogató járt, mint az azt 

megelőző esztendőben egyetlen hét leforgása alatt. Idén már optimistábban tekintenek a 

jövőbe, felkészültebbek, a programjaikat is a járványhoz igazítják, de tudják, a pandémia 

helyzetétől függően szinte bármi megtörténhet.  

 

A Szövetség szerint a kormányprogram egy újabb elszalasztott lehetőség 
2021. május 4. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Szövetség állásfoglalása az új kormány ma elfogadott kormányprogramjához, a magyar 

pártok Szövetsége megállapítja: Eduard Heger kormányának megvolt a lehetősége, hogy 

kijavítsa a kormányprogram hibáit. Ehelyett Igor Matovič kormányának kozmetikázott 

programja került az asztalra. A Szövetség pártjainak (MKP, Híd, Összefogás) képviselői 

felajánlottak Eduard Heger miniszterelnöknek egy 15 pontból álló listát azokkal az Fe
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intézkedésekkel, amelyeket fontosnak tartanak és nem kaptak helyet a kormányprogramban, 

vagy csak részben érinti azokat.  

 

MKP: Elítéljük a kárpátaljai gyűlöletkeltést 
2021. május 4. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezetősége teljességgel elítéli a vasárnap, május 2-án 

Beregszászon megjelent magyarellenes falragaszokat, melyeknek nincs keresnivalójuk a 21. 

század Európájában. „Sajnos nem ez az első és egyetlen ilyen megnyilvánulás az utóbbi 

időben. Véleményünk szerint a belpolitikai helyzet kapcsán tapasztalható politikai és nemzeti 

frusztrációt nem szabad átvetíteni az Ukrajna területén élő egyetlen nemzeti közösségre vagy 

népcsoportra sem, mert az csak további békétlenséghez és agresszióhoz vezet.” 

 
Szabadka: Dramaturg, történész és nyelvtanár az idei három Dr. Bodrogvári 

Ferenc-díjas 
2021. május 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Dr. Bodrogvári Ferenc-díjat odaítélő bizottság meghozta javaslatát, hogy kik kapják meg az 

idén az elismerést. A díj szabályzata szerint Szabadka képviselő-testülete olyan 40 évnél 

fiatalabb alkotóknak ítélheti oda az elismerést, akik alkotásaikkal és tetteikkel hozzájárultak a 

város kulturális életének fejlődéséhez. A 2021-es díjazottak javaslata: Góli Kornélia 

dramaturg, Patyi Szilárd történész és Nevena Mlinko szerb nyelv és irodalom szakos tanár. A 

döntést a városi képviselő-testület hozza meg soron következő ülésén. A névsor is az ülés 

anyagából derült ki. 

 

Petíciót indítottak a muzslyaiak a tervezett autópálya közelsége miatt 
2021. május 4. – Vajdaság Ma 

Muzslya központjában, a helyi közösség épületénél gyűltek össze ma estefelé a partiak, főleg a 

Felszabadulás utca lakói, hogy nemtetszésüket fejezzék ki azzal kapcsolatosan, hogy a 

Belgrád-Nagybecskerek-Újvidék autópálya közvetlenül a település mellett haladna el, illetve 

néhány ház, meg a kertek egy része is az épülő autópálya "útjában" vannak. Erre nemrégiben 

derült fény. A helyi tanáccsal karöltve petíciót indítottak, amit utána a város 

önkormányzatához, de az illetékes minisztériumhoz is eljuttatnak. 
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A Magyar Közösség Pártjának nyilatkozata: "Elítéljük a kárpátaljai 

gyűlöletkeltést" 
2021. május 4. – karpat.in.ua 

A Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezetősége teljességgel elítéli a vasárnap, május 2-án 

Beregszászon megjelent magyarellenes falragaszokat, melyeknek nincs keresnivalójuk a 21. 

század Európájában. Sajnos nem ez az első és egyetlen ilyen megnyilvánulás az utóbbi 

időben. Véleményünk szerint a belpolitikai helyzet kapcsán tapasztalható politikai és nemzeti 

frusztrációt nem szabad átvetíteni az Ukrajna területén élő egyetlen nemzeti közösségre vagy 

népcsoportra sem, mert az csak további békétlenséghez és agresszióhoz vezet. 

 

MCC: Folytatódott a III. Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző 
2021. május 4. – karpat.in.ua 

Idén már harmadik évfolyamát indította el a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kárpátaljai 

Közéleti Vezetőképzője (KKV) partnerségben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel 

(KMKSZ), a KMKSZ Ifjúsági Szervezetével és Bocskor Andrea európai parlamenti 

képviselővel. Az első képzési helyszín Beregszász városa volt, ahol az oktatás hibrid formában 

(félig online, félig pedig a hagyományosan tantermi formában) valósulhatott meg. A második, 

illetve harmadik képzési hétvége sajnálatos módon már csupán az online változatban zajlott. 

A diákok remélték, hogy a pandémia enyhülése után a harmadik hétvégét már közös 

légtérben, nem pedig képernyőkön keresztül tölthetik együtt, ám sajnos ez nem jöhetett létre. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 4. – Kossuth Rádió 

 

„Dicsőség a nemzetnek!!! Halál az ellenségre!!!” ¬ magyarellenes falragaszok jelentek meg 

vasárnap hajnalban Beregszászban. Az elkövetők a legnépszerűbb közösségi portálon is 

megosztották fényképeket a feliratokról, majd miután a rendőrség nyomozást indított, 

eltávolították a bejegyzést.  

 

A kilencvenes években aláírt magyar-román alapszerződés azt irányozta elő, hogy létre kell 

hozni a kisebbségi vegyes bizottságot, amely a nemzeti kisebbségek ügyeivel foglalkozik és 

legalább évente egyszer összeül. Ehhez képest az utolsó aláírt jegyzőkönyv 2009-ből 

származik. Az utolsó plenáris ülése a magyar-román kisebbségi vegyes bizottságnak 2011-ben 
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volt, és akkor is a jegyzőkönyv aláírása nélkül ért véget. Csak az aláírt jegyzőkönyv esetében 

van további kormányszintű intézkedés.  Tíz éve nem ült össze a vegyes bizottság. Múlt héten 

Gyulán találkozott a két állam külügyminisztere, és találkoztak a vegyes bizottság magyar és 

román társelnökei is.  

 

Hogy hozott-e valami változást az utóbbiak tárgyalása? - erről beszél Kalmár Ferenc, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért 

felelős miniszteri biztosa, a vegyes  bizottság társelnöke .  

 

Akkor most vissza Gyulára, a múlt szerdai magyar – román külügyminiszteri találkozóra, 

ahol több kétoldalú megállapodást írtak alá.  Az egyezmények között szerepel két új 

határátkelőhely megnyitása is, amire már régóta várnak a határ két oldalán élő közösségek. 

Európai uniós támogatásból tíz határkeresztező utat építettek meg vagy újítottak fel 2013-ig, 

de Románia schengeni csatlakozásának késése miatt ezeken nem indulhatott be a forgalom. A 

részleteket Faragó Péter Arad megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő mondja el, aki a 

román küldöttség tagjaként vett részt a találkozón.  

 

Ukrajnában a földeladási moratóriumot július 1-én feloldják. A földtörvény alapján az 

úgynevezett külterületek át kell menjenek az önkormányzatok tulajdonába,  a kistérség falvai 

mostanra különböző mértékű szabad földterülettel rendelkeznek. Lokita István Gáti elöljáró, 

a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ-es képviselője szerint a helyi gazdák könnyebben 

rendezhetik majd a földügyeiket, amelyek évtizedek óta húzódnak lezáratlanul.   

 

Magyarul is elérhető és kitölthető az az országos diákfelmérés, amelyet ma indított a Szlovák 

Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség azzal a céllal, hogy felmérjék a felsőoktatás diákjainak 

elégedettségét az oktatással és a diákélettel. Az átfogó felmérés céljairól, a készülő 

felsőoktatási reformról a kutatást kezdeményező Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs 

Ügynökség vezetőjét, Lovász Bálintot  kérdeztük. 

 

A délvidéki Magyarkanizsán a tervezett ütemben halad a Vajdasági Birkózó akadémia építése, 

már a belső munkálatok folynak. A sportlétesítmény a magyar kormány közel három millió 

eurós támogatásából valósul meg. Ősszel elkezdődik a fiatal sportolókkal az edzés, már a 

szakembergárdát is toborozzák.  

 

Megtartják Nagyváradon a Festum Varadinum ünnepségsorozatot.  A járvány miatt egy 

hónaposra duzzasztották a rendezvényt, hogy egy nap egy, maximum két rendezvényt 

tartsanak.  A Festum Varadinum a kezdetektől a római katolikus egyházmegye Szent László 



 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 5. 

 

Napi zarándoklatához igazodik. Ezt idén május 2-án tartották, azt tekintik a Festum 

Varadinum nyitónapjának. 


