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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Horvátországba is lehet utazni bármilyen oltással 
2021. május 5. – MTI, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, ATV, Origo, Telex, 888, 

Pannon RTV 

Magyarország és Horvátország megállapodott arról, hogy kölcsönösen elfogadja az egymás 

által kiállított oltási igazolványokat, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, 

szabadon közlekedhetnek a két ország között - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter 

szerdán a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter azt mondta, már folynak a tárgyalások a 

szomszédos országokkal arról, hogy azok a magyar állampolgárok, akik már megkapták az 

oltást, szabadon utazhassanak. "Ma sikerült lezárni a tárgyalásokat Horvátországgal. 

Megállapodtunk arról, hogy kölcsönösen elfogadjuk az egymás által kiállított oltási 

igazolványokat, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon 

közlekedhetnek a két ország között. Így azok a magyar állampolgárok, akik már megkapták az 

oltást, karantén és tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak Horvátországba" - hívta fel a 

figyelmet a külügyminiszter. 

 

Kelemen Hunor: készül a megállapodás a magyar és román oltási igazolványok 

kölcsönös elismeréséről 
2021. május 5. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Origo, Index, 888, Erdély Online 

Kelemen Hunor szerint néhány napon belül véglegesíteni lehet a magyar és román oltási 

igazolványok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodást. Románia miniszterelnök-

helyettese a Krónika erdélyi magyar napilap szerdai számában nyilatkozott erről. Kelemen 

Hunor miniszterelnök-helyettes a lap megkeresésére elmondta: a múlt heti, gyulai magyar-

román külügyminiszteri találkozón a felek jelezték egymásnak, hogy van egy ilyen 

megállapodási szándék. "Magam is jeleztem Florin Citu miniszterelnöknek az egyezmény 

kérdését, de Bogdan Aurescu külügyminiszter is beszélt ez ügyben a kormányfővel, aki 

nagyon nyitottan állt az ügyhöz" - tájékoztatta a Krónikát az RMDSZ-elnök. 

 

Elfogadta a szenátus a zászlótörvény román lobogót védő módosításait 
2021. május 5. – Krónika 

Elfogadta a szenátus keddi plenáris ülésén azt a liberális szenátorok által kezdeményezett 

tervezetet, amely kiegészíti a román zászló kitűzésére, a nemzeti himnusz eléneklésére, 

valamint az ország címerével ellátott bélyegzők hatósági és intézményi használatára 

vonatkozó szabályokat. „Tilos a nemzeti zászlón bármilyen, a hatályos rendelkezésekben 

előírtaktól eltérő feliratot vagy szimbólumot alkalmazni” – olvasható a kezdeményezők által 

előírt módosításban. A jogszabály elfogadását 120 szenátor támogatta, 12 ellenezte. A tervezet 
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https://mandiner.hu/cikk/20210505_szijjarto_peter_horvatorszag_vakcinaigazolvany_utazas_kedvezmeny_megallapodas_kulfold_belfold
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210505-keszul-a-megallapodas-a-magyar-es-roman-oltasi-igazolvanyok-kolcsonos-elismereserol
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210505-keszul-a-megallapodas-a-magyar-es-roman-oltasi-igazolvanyok-kolcsonos-elismereserol
https://kronikaonline.ro/belfold/elfogadta-a-szenatus-a-zaszlotorveny-roman-lobogot-vedo-modositasait
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részletezi, hogy a polgároknak milyen módon kell kifejezniük tiszteletüket a román zászló és a 

nemzeti himnusz iránt. A törvénytervezetről a képviselőház hoz végleges döntést – közölte az 

Agerpres. 

 

Újabb Kovászna megyei település zászlaját fogadta el a kormány 
2021. május 5. – Krónika, maszol.ro 

Elfogadta a kormány az RMDSZ javaslatát, így hivatalosan használhatja a helyi közösség 

zászlaját a Kovászna megyei Kézdiszentlélek – jelentette be Cseke Attila közigazgatási 

miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a szerdai kormánydöntés a kilencedik erdélyi 

magyar település számára biztosítja azt a jogot, hogy hivatalosan is saját címert, zászlót 

használjon. Kézdiszentlélek zászlaja fehér, két vörös függőleges és egy kék vízszintes sáv 

keretezi. A fehér mezőben a település kék címere áll, rajta zöld dombon fekete ajtajú, három 

tornyos ezüstkápolna, fölötte arany galamb, arany Nap és ezüst Hold. A címer fölött magyarul 

és románul megjelenik a település neve – derül ki az RMDSZ közleményéből. 

 

Nemzeti régiók: európai mozgalommá bővítené a kezdeményezést a Székely 

Nemzeti Tanács  
2021. május 5. – maszol.ro 

Május 7-én, pénteken éjfélkor zárul a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári 

kezdeményezés aláírásgyűjtésének többször módosított, immár végleges határideje. A 

koronavírus-járvány miatt összesen egy évvel meghosszabbított akciót a szervezők a nemzeti 

régiók európai mozgalmává szeretnék alakítani – mondta a Maszolnak Izsák Balázs, a 

kezdeményező Szákely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke.  

 

Magyar alkalmazottakat zaklat anyanyelvük miatt egy sepsiszentgyörgyi üzlet 

vezetője  
2021. május 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést tett az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácsnál és panaszt nyújtott be a romániai Profi üzletlánchoz a Sepsiszentgyörgy 

központjában található egység üzletvezetője ellen. A februárban kihelyezett üzletvezető hölgy 

magyarellenes zaklatásai miatt már hét alkalmazott adta be felmondását. Egyik volt 

alkalmazott kereste fel panaszával a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot, majd többen is 

csatlakoztak hozzá, számolt be szerdai sajtótájékoztatóján Benkő Erika. 

 

„Kényes” kérdésekről tárgyal az újrainduló román-magyar vegyes bizottság 
2021. május 5. – szekelyhon.ro 

Gyulán Kalmár Ferenc külügyminiszteri biztos is ellátta kézjegyével a tevékenységét tíz éve 

szüneteltető román-magyar vegyes bizottság újraindításáról szóló román-magyar egyezséget. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujabb-kovaszna-megyei-telepules-zaszlajat-fogadta-el-a-kormany
https://maszol.ro/belfold/Nemzeti-regiok-europai-mozgalomma-bovitene-a-kezdemenyezest-a-Szekely-Nemzeti-Tanacs
https://maszol.ro/belfold/Nemzeti-regiok-europai-mozgalomma-bovitene-a-kezdemenyezest-a-Szekely-Nemzeti-Tanacs
https://maszol.ro/belfold/Magyar-alkalmazottakat-zaklat-anyanyelvuk-miatt-egy-sepsiszentgyorgyi-uzlet-vezetoje
https://maszol.ro/belfold/Magyar-alkalmazottakat-zaklat-anyanyelvuk-miatt-egy-sepsiszentgyorgyi-uzlet-vezetoje
https://szekelyhon.ro/vilag/bkenyesr-kerdesekrol-targyal-az-ujraindulo-roman-magyar-vegyes-bizottsag
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A Hangadó e heti kiadásában a román-magyar kapcsolatokat megviselő feszültségekről 

beszélgettek.  

 

1300 lej volt a különbség februárban a Szeben és a Hargita megyei bruttó 

átlagbér között 
2021. május 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

1300 lej volt a különbség a Központi Fejlesztési Régió egyes megyéiben jegyzett legnagyobb és 

legkisebb februári bruttó átlagbér között. Ez Szeben megyében volt a legmagasabb és Hargita 

megyében a legalacsonyabb - derül ki a gyulafehérvári regionális statisztikai hivatal adataiból. 

A legmagasabb nettó átlagbért, 3321 lejt Szeben megyében jegyezték, a legalacsonyabbat, 

2546 lejt, Hargita megyében regisztrálták. Januárhoz képest a nettó átlagkereset csökkent 

Fehér, Brassó, Hargita, Maros és Szeben megyében, míg Kovászna megyében enyhén 

emelkedett.  

 

Sehol nincs még a világon: templommúzeumot építenek a Bihar megyei 

Hegyközszentmiklóson  

2021. május 5. – maszol.ro 

Egy rendkívüli cél érdekében nagy fába vágta a fejszéjét a Hegyközszentmiklósi Református 

Egyházközség: elpusztult vagy pusztulófélben lévő keresztény templomok kövei számára 

építenek körkápolnát a település melletti domboldalon. A tervekről, elképzelésről Árus 

Csongor László lelkipásztort kérdezték. 

 

Családtagjaink védelmében Kárpát-medence-szerte vegyünk részt az 

oltóprogramokban! 
2021. május 5. – Felvidék Ma 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége a külhoni magyar családok nevében 

köszönetet mond a magyar kormánynak és örömmel üdvözli azt az intézkedést, amely 

lehetővé teszi számukra Magyarországon az oltásra való regisztrálást. A több mint 94 

tagszervezetet tömörítő ernyőszervezet elnöke, Márton Zsuzsanna fontosnak tartja, hogy a 

Kárpát-medencében tagcsaládjaik felelősségteljes magatartást tanúsítsanak a koronavírus-

járvány megfékezése érdekében. Önkéntes alapon vegyenek részt az oltási programokban, és 

ezáltal biztosítsanak védettséget családtagjaik részére. 

 

Az anyanyelvű óvodai közeg biztonságot nyújt a gyermeknek 
2021. május 5. – Felvidék Ma 

Országos viszonylatban május hónapban zajlik az óvodai beíratás. A hétfőn kezdődő beíratási 

időszak igen meghatározó a felvidéki magyar közösségeink számára. Az anyanyelvi oktatás és 
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https://maszol.ro/gazdasag/1300-lej-volt-a-kulonbseg-februarban-a-Szeben-es-a-Hargita-megyei-brutto-atlagber-kozott
https://maszol.ro/gazdasag/1300-lej-volt-a-kulonbseg-februarban-a-Szeben-es-a-Hargita-megyei-brutto-atlagber-kozott
https://maszol.ro/belfold/Sehol-nincs-meg-a-vilagon-templommuzeumot-epitenek-a-Bihar-megyei-Hegykozszentmikloson
https://maszol.ro/belfold/Sehol-nincs-meg-a-vilagon-templommuzeumot-epitenek-a-Bihar-megyei-Hegykozszentmikloson
https://felvidek.ma/2021/05/csaladtagjaink-vedelmeben-karpat-medence-szerte-vegyunk-reszt-az-oltoprogramokban/
https://felvidek.ma/2021/05/csaladtagjaink-vedelmeben-karpat-medence-szerte-vegyunk-reszt-az-oltoprogramokban/
https://felvidek.ma/2021/05/az-anyanyelvu-ovodai-kozeg-biztonsagot-nyujt-a-gyermeknek/
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nevelés az óvoda kiválasztásával kezdődik. A felvidéki magyar közösség megmaradásának 

egyik záloga az anyanyelvi nevelés választása oktatási rendszerünk minden szintjén. A 

szakemberek egyetértenek abban, hogy az anyanyelven történő nevelés, oktatás folyamatának 

alapozása az anyanyelvű óvodai nevelés folyamán valósul meg. Ezért is meghatározó a 

kisgyermek egész életére az, hogy milyen nevelési nyelvű óvodába íratják be a szülei. 

 

Berky Angelikát az SZMTSZ 2020-ban kiváló munkájáért szakmai díjban 

részesítette 
2021. május 5. – Ma7.sk 

Idestova 20 éve dolgozik a peredi magyar óvodában Berky Angelika, aki ragyogó 

eredményességgel munkálkodik azon, hogy a legújabb módszertani útmutatók a lehető 

legélvezetesebb módon épüljenek be az óvodai világba, a nevelési gyakorlatba. Ő volt az, aki a 

Felvidéken meghonosította a Ringató és a Cseperedő foglalkozást, és ő az, aki bár 30 éve 

óvodapedagógus, soha nem rest tanulni, új ismeretekkel gazdagodni, munkálkodni azon, 

hogy a lehető legtöbb magyar szülő érezze megalapozottan úgy, hogy a gyermekének magyar 

óvodában a helye. 

 
Hamarosan újra megnyílik a Kübekháza-Rábé-kishatárátkelő 
2021. május 5. – Vajdaság Ma 

A járványhelyzetre való tekintettel a nyár végén lezárt kishatár hamarosan újra megnyílhat 

Kübekháza és Rábé között. Erről Molnár Róbert, a magyarországi település polgármestere 

tájékoztatta a helyi sajtót. A nyitást a két ország megállapodása teszi lehetővé a védettségi 

igazolvánnyal rendelkezők számára, közölte a polgármester, aki elmondta, azt is, hogy a 

határnyitás időpontjáról a belügyminiszter várhatóan hamarosan dönt. A magyar-szerb-

román hármashatárnál lévő átkelő a 2019 októberi átadása óta - a vírushelyzet okozta 

korlátozások miatt - valójában csak pár hónapot üzemelhetett, ami alatt valamivel több mint 

22 ezer személy áthaladását bonyolította le. 

 

Megjelentek a foglalkoztatást segítő pályázatok a vajdasági munkanélküliek 

számára 
2021. május 5. – Pannon RTV 

Összesen 42 millió dinárt fordít a tartomány munkahelyteremtésre és az állástalanok 

alkalmazására. A programokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal közösen bonyolítják. 

Támogatják például a munkáltatókat, hogy vegyenek fel munkanélküli személyeket - erre a 

célra összesen 22 millió dinárt fordítanak, azzal, hogy az alkalmazottnak 25 ezer dinár jár 

havonta. Közmunkaprogramra 5 millió dinár jut. A legfeljebb 4 hónapig tartó közmunkáért 

havonta 22 ezer dinárt fizetnek személyenként. Az önfoglalkoztatásra külön odafigyelnek, 

hiszen ez kapcsolódik a munkahelyteremtéshez és vállalkozásalapításhoz – emelte ki Nenad 
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https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/berky-angelikat-az-szmtsz-2020-ban-kivalo-munkajaert-szakmai-dijban
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/berky-angelikat-az-szmtsz-2020-ban-kivalo-munkajaert-szakmai-dijban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26496/Hamarosan-ujra-megnyilik-a-Kubekhaza-Rabe-kishataratkelo.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megjelentek-foglalkoztatast-segito-palyazatok-vajdasagi-munkanelkuliek-szamara
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megjelentek-foglalkoztatast-segito-palyazatok-vajdasagi-munkanelkuliek-szamara
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Ivanišević, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Kiemelte: „Ami az önfoglalkoztatás 

támogatását illeti, erre a pályázatra összesen 15 millió dinárt láttunk elő. Két különböző 

összegről van szó, foglalkoztatottól függően. Ha nem fogyatékkal élő személyről van szó, az 

összeg 250 ezer dinár, ha pedig fogyatékkal élő személy foglalkoztatásáról beszélünk, akkor 

az összeg nagyobb, 270 ezer dinár.” 

 

Döntés születhet Szabadka alapszabályának módosításáról 
2021. május 5. – Magyar Szó 

A szabadkai városi képviselő-testület holnap tartja meg sorrendben kilencedik rendes ülését, 

aminek keretén belül 17 napirendi ponttal kapcsolatban döntenek a képviselők. Az ülésen 

ismét szó lesz a város alapszabályának módosításáról, vagyis újabb szakaszába lép a bunyevác 

nyelv hivatalossá tételének folyamata, ugyanakkor várhatóan hatályon kívül helyezik a város 

központjára vonatkozó szabályozási tervet, de a dr. Bodrogvári Ferenc-díj adományozásáról 

is döntenek. Az ülés apropóján dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke tartott 

sajtótájékoztatót. 

 

Képviselői razzia Kárpátalján 
2021. május 5. – Kárpátalja 

A munka ünnepén Kárpátaljára látogatott Mikola Tiscsenko parlamenti képviselő, a Nép 

Szolgája párt frakciójának helyettes vezetője. Fogadására felsorakoztak a megye vezetői. Volt 

is nagy haddelhadd! Tiscsenko nem egy hétköznapi kormánypárti honatya, akikből 244 egy 

frakció. Mint köztudott, ő a Nép Szolgája kárpátaljai megyei szervezetének nemrég 

megválasztott vezetője, aki arról vált hírhedté minap, hogy a szigorú fővárosi karantén kellős 

közepén az egyik kijevi szálloda éttermében ünnepelte felesége születésnapját, nagy 

társasággal. A honatyának kárpátaljai útján is akadt társasága, amennyiben elkísérték 

képviselőtársai, Mihajlo Laba, Ihor Krivosejev és Anatolij Kosztyuh. Látogatásuk „műfaját” 

nehéz lenne meghatározni, hiszen nem tagjai a kormánynak, fogadásukra mégis megjelentek 

a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció és a Kárpátaljai Megyei Tanács vezetői. 

 

Célba ért a kanadai adomány Kárpátalján 
2021. május 5. – karpat.in.ua 

Hét ezer kilométert repültek azok a számítógépek, amelyeket a kanadai magyarok ajánlottak 

fel Kárpátalja számára. A komputerek megérkeztek Magyarország torontói és ungvári 

főkonzulátusa közreműködésével. Összesen 53 modern számítógép, amelyeket át is adtak a 

kedvezményezetteknek.  
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https://www.magyarszo.rs/hu/4607/vajdasag_szabadka/241833/D%C3%B6nt%C3%A9s-sz%C3%BClethet-Szabadka-alapszab%C3%A1ly%C3%A1nak-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4607/vajdasag_szabadka/241833/D%C3%B6nt%C3%A9s-sz%C3%BClethet-Szabadka-alapszab%C3%A1ly%C3%A1nak-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.htm
https://karpataljalap.net/2021/05/05/kepviseloi-razzia-karpataljan
https://karpataljalap.net/2021/05/05/kepviseloi-razzia-karpataljan
http://life.karpat.in.ua/?p=55315&lang=hu
https://www.nepujsag.net/horizont/10466-k%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6sen-elismerik-az-olt%C3%A1si-igazol%C3%A1sokat.html
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Kölcsönösen elismerik az oltási igazolásokat 
2021. május 4. – Népújság 

Magyarország és Szlovénia megállapodott arról, hogy kölcsönösen elismerik egymás Covid-

oltási igazolásait és május 1-jétől szabad utazást engednek polgáraiknak országaik között, 

függetlenül attól, milyen vakcinával oltották őket. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter továbbá kifejtette, hogy a megállapodás érvényes a Magyarországon 

felhasználási engedéllyel rendelkező valamennyi, így a kínai és az orosz vakcinákkal oltottak 

számára is. A két ország tovább egyeztet annak érdekében is, hogy a határátlépés minél 

zökkenőmentesen történjen. 

 

Várják a helyi fiatalokat 
2021. május 4. – Népújság 

Április utolsó napján tartotta meg évi rendes közgyűlését a Dobronaki Ifjak Szervezete 

(DISZ). Az ülés az online térben zajlott, ám így is szép számban vettek rajta részt a tagok. A 

közgyűlést Bogdan Attila, az egyesület elnöke vezette. Beszámolójából kiderült, hogy a tavalyi, 

zavaros év ellenére hat eseményt meg tudtak szervezni. Nyár végén rendezték meg 

legnagyobb projektjüket, a már 10. Focitornát, amelyet sajnos a járványügyi korlátozások 

miatt nem tudtak méltóképpen megtartani, csupán egy kisebb sportdélután keretein belül. A 

gasztronómiai délutánt másodízben szervezték meg, amelyen a falu idős, egyedül élő 

embereit vendégelték meg. 

 

„Identitásmegőrzés az online térben” 
2021. május 4. – Népújság 

Április végén a magyar országházban tartott ülést a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 

Fóruma (KMKF) Szórvány-diaszpóra Munkacsoportja. Az ülésen online formában jelen volt 

Horváth Ferenc muravidéki magyar nemzetiségi képviselő is. Az ülés az identitáserősítésnek 

az online térben kialakult lehetőségeivel, valamint az online mozgósítás szórványban 

tapasztalt kihívásaival foglalkozott. Szilágyi Péter miniszteri biztos felkért előadó 

minőségében rámutatott, hogy a járvány új kihívások elé állította a magyar kormányt és a 

diaszpóra szervezeteit is. 
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https://www.nepujsag.net/horizont/10466-k%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6sen-elismerik-az-olt%C3%A1si-igazol%C3%A1sokat.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10462-v%C3%A1rj%C3%A1k-a-helyi-fiatalokat.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10464-%E2%80%9Eidentit%C3%A1smeg%C5%91rz%C3%A9s-az-online-t%C3%A9rben%E2%80%9D%20.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 5. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tiltakozik az újabb – vasárnap hajnali -  

magyarellenes akció ellen, mely során ismeretlen tettesek fenyegető tartalmú, a magyar 

etnikum kiirtására felszólító plakátokat ragasztottak ki Beregszász több pontján.  A KMKSZ 

és a kárpátaljai magyarság értetlenül áll a hatóságok tétlensége előtt. Az ukrajnai magyar 

közösség 2015 óta folyamatos fenyegetésnek van kitéve, a tettlegességig fajuló akciók – mint a 

KMKSZ székházának felrobbantása – mellett az elmúlt években számtalan fenyegető üzenetet 

kapott közösségünk, hangsúlyozza Barta József, a KMKSZ alelnöke. 

 

A Szövetség üdvözli a magyarországi oltás lehetőségét. A felvidéki magyar pártok szerint 

egyedül az oltás jelent kiutat a járványból. Ezért is értékelik nagyra, hogy Magyarország a 

vakcinával gondolt a felvidéki magyarokra is.    

 

Aláírásgyűjtést indítottak a muzslyaiak a tervezett autópálya közelsége miatt. A Belgrád – 

Nagybecskerek - Újvidék autópálya közvetlenül a vajdasági település mellett haladna el, 

illetve néhány ház, meg a kertek egy része is a nyomvonal "útjában" vannak. Erre csak a 

napokban derült fény. 

 

Szerbiában idén közel 1500 nyolcadikos magyar diák fejezi  be az általános iskolát. Ennél 

sokkal több férőhely várja őket a vajdasági középiskolák magyar tagozatain. A délvidéki,  

anyanyelvű középiskolai képzésről további részletek munkatársunktól. 

 

Pozsonyi gimnazista a legjobb helyesíró a Kárpát-medencében. A pozsonyi Duna utcai 

Magyar Gimnázium másodikos diákja, Korpás Lilla lett az Implom Józsefről elnevezett 

Kárpát-medencei helyesírási verseny abszolút győztese. Nemcsak a legtöbb pontot szerző 

versenyző volt, a legjobb feladatlapot és a legjobb tollbamondást írt versenyzőnek járó díját is 

megkapta. Korpás Lillával és Implom-díjas felkészítő tanárával, Író Erzsébettel beszélgetett 

munkatársunk. 

 

Még nem tudjuk pontosan, hogy miként tartják meg idén a csíksomlyói pünkösdszombati 

zarándoklatot és búcsús szentmisét, mert azt csak két héttel a búcsú előtt jelentik be a 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-05_18-02-00&enddate=2021-05-05_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-05_18-02-00&enddate=2021-05-05_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 6. 

 

szervezők, a csíksomlyói ferencesek. Azt azonban már most tudjuk, hogyan készül a Mária-út 

Egyesület, amely idén is megszervezi a zarándok-stafétát, amely holnap indul Váradról és az 

imaszándékokat viszi Csíksomlyóra.  

 

A délvidéki Magyarkanizsa közkedvelt fürdőhely. Habár a járvány miatt a vendégek egy része 

elmaradt, nem volt katasztrofális a visszaesés. A kisvárosban a kulturális programok száma is 

egyre több. Újvári Zsombort, a községi tanács idegenforgalommal megbízott tagját és 

Nadrljanszki Tornai Erikát, a helyi Művészetek háza vezetőjét kérdezte munkatársunk. 

 


