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Nyomtatott és online sajtó 
 

Cîţu: Románia és Magyarország kölcsönösen elismeri egymás oltási igazolását  
2021. május 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Románia és Magyarország kölcsönösen elismeri az oltási igazolványokat – jelentette ki 

csütörtökön Florin Cîţu miniszterelnök, megerősítve a Krónikában két nappal ezelőtt 

megjelenteket, miszerint készül a szabad utazásról szóló magyar–román megállapodás. A 

román kormányfő konstancai látogatása során úgy fogalmazott: „jelen pillanatban az van, 

hogy mi elismerjük a magyarországi oltási igazolványt, Magyarország pedig elismeri a 

mienket”. Florin Cîţu az Agerpres hírügynökség tudósítása szerint hozzátette, jelenleg zajlik 

az egyeztetés külügyminisztériumi szinten arról, hogy feltétlenül szükség van-e egy erről szóló 

kétoldalú megállapodásra. A liberális kormányfő hozzátette, Románia elfogadja a más uniós 

államokban kibocsátott védettségi igazolványokat, és ennek fordítva is így kellene történnie. 

A román miniszterelnök szerint az uniós zöldigazolvány használata helyett inkább arra lenne 

szükség, hogy minél többen felvegyék az oltást, így ugyanis meg lehetne szüntetni minden 

utazási korlátozást, és kevesebb lenne a bürokrácia. 

 

Kelemen Hunor: európai gyakorlattá válik, hogy az országok elismerik egymás 

oltási igazolásait  
2021. május 6. – maszol.ro 

Románia és Magyarország részéről is megvan a szándék egymás védettségi igazolásainak az 

elismeréséhez, amit a két ország lakói az utazáshoz, karanténmentes határátlépéshez 

használhatnak, nyilatkozta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök csütörtökön, Sepsiszentgyörgyön. 

A miniszterelnök-helyettes felidézte, éppen egy hete, hogy a román-magyar külügyminiszteri 

találkozón felmerült az oltási igazolások kölcsönös elfogadásának lehetősége. Ennek életbe 

ültetéséhez a két ország külügyminisztériuma között kötött megállapodás szükséges, mondta 

Kelemen Hunor. Hozzátette: Románia még nem kötött ilyen megállapodást, ezért a jogászok 

jelenleg dolgoznak ezen, és várhatóan hamarosan aláírásra kerül.  

 

 „Vorbiți românește!”: a Profi üzletlánc bojkottjára szólítja az erdélyi 

magyarokat az EMNP 
2021. május 6. – Krónika 

A Profi áruházlánc bojkottálására szólít az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) annak nyomán, 

hogy a cég egyik sepsiszentgyörgyi üzletének vezetője megtiltotta alkalmazottainak, hogy 

egymás között magyarul beszéljenek, sőt előfordult, hogy a vásárlókat is zaklatta azért, mert 

Székelyföld szívében saját anyanyelvükön szólaltak meg. Az EMNP a Profi áruházlánc 

vezetőségének címzett levelében arra kérte a cég döntéshozóit, hogy a lehető legrövidebb időn 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

https://kronikaonline.ro/belfold/ciu-romania-es-magyarorszag-kolcsonosen-elismeri-egymas-oltasi-igazolasat
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-europai-gyakorlatta-valik-hogy-az-orszagok-elismerik-egymas-oltasi-igazolasait
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-europai-gyakorlatta-valik-hogy-az-orszagok-elismerik-egymas-oltasi-igazolasait
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bvorbii-romaneter-a-profi-uzletlanc-bojkottjara-szolitja-az-erdelyi-magyarokat-az-emnp
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bvorbii-romaneter-a-profi-uzletlanc-bojkottjara-szolitja-az-erdelyi-magyarokat-az-emnp


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 7. 

 

belül vizsgálják ki a Sepsiszentgyörgyön történteket; váljanak meg az üzletvezetőtől; a 

megfelelő következtetéseket levonva hozzák meg a szükséges intézkedéseket annak 

érdekében, hogy a mostanihoz hasonló eset soha többé ne ismétlődhessen meg egyetlen 

üzletükben sem, továbbá azonnal, nyilvánosan és magyar nyelven kérjenek bocsánatot mind 

a sepsiszentgyörgyi alkalmazottjaiktól, mind pedig a teljes erdélyi magyar közösségtől. 

 

Varrd magad a viseleted: hagyomány és közösségépítés a Szilágyságban hódító 

tanfolyam keretében 
2021. május 6. – Krónika 

Közel hatszáz népviselet készült két év alatt a Varrd magad a viseleted! elnevezésű 

hagyományőrző program keretében. A kezdeményezést 2019-ben a Szilágy Megyei Ifjúsági 

Egyeztető Tanács (SzIT) indította el, ötletgazdája Bogya Anna, a SZIT elnöke. A tanfolyam 

során a szilágysági nőknek lehetőségük nyílik megismerni saját viseletüket, és szakszerű 

segítséggel saját kezűleg elkészíthetik azt. Katona Ibolya, a program koordinátora a Krónika 

megkeresésére elmondta, amikor 2019 tavaszán meghirdették a programot, tizenöt település 

egyből jelezte részvételi szándékát, mostanra pedig már megduplázódott ez a szám. Egyes 

települések, ahol 2019-ben vagy 2020-ban már elkészült a női viselet, nyáron arra készülnek, 

hogy szintén a program keretében férfiingeket is varrjanak. 

 

Erdélyi egyetemi oktatókat részesített Arany János-díjban a Magyar 

Tudományos Akadémia 
2021. május 6. – Krónika 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Arany János-díjjal, illetve -éremmel jutalmazza a 

kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) három oktatóját, Kristály Sándort, Rácz 

Béla-Gergelyt, valamint Szabó Árpád Töhötömöt – közölte csütörtökön a felsőoktatási 

intézmény. Az MTA a külhoni magyar tudósok munkájának jutalmazására, elismerésére 

alapította meg az Arany János-díjat és az Arany János-érmet. Az Arany János-díjnak három 

kategóriában ítélik oda külhoni magyar tudósok, kutatók tevékenységének elismerésére. Az 

MTA Arany János-éremmel tünteti ki azokat a külhoni magyar tudósokat, kutatókat, akik a 

külhoni magyar tudományos közélet szervezésében, irányításában, az egyetemi oktatásban, 

tudományos könyvkiadásban, muzeológiai, levéltári, könyvtári munkában, tudományos 

ismeretterjesztésben, azaz általában a külhoni magyar tudományosság és közösség ügyének 

előmozdításában szereztek kiemelkedő érdemeket. 

 

Jobbak a körülmények az erdélyi magyar iskolákban, de nagy az eltérés a vidéki 

és a városi osztályok felszereltsége között 
2021. május 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az erdélyi iskolákban kevésbé zsúfoltak az osztálytermek, tornatermek és sportpályák, és 

nagyobb mértékben ellátottak számítástechnikai eszközökkel, mint az ország többi régiójának 

iskolái, a magyarul (is) oktató iskolákban az osztályteremmel, tornateremmel, illetve a 
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számítógéppel való ellátottság az erdélyi átlagnál is kedvezőbb – derül ki az Erdélystat erdélyi 

statisztikai szolgálat által csütörtökön nyilvánosságra hozott adatsorokból. 

 

Gabriela Szabo sajnálja, hogy nem tanult meg magyarul 
2021. május 6. – Krónika 

A háromszoros világbajnok atléta, aranyérmes olimpikon, a Besztercén született Gabriela 

Szabo szerdán többek között arról beszélt a GSP.ro portál műsorában, az Ovidiu barátai 

(Prietenii lui Ovidiu) című talkshowban, hogy sajnálja, hogy nem tanult meg magyarul. A 45 

éves egykori sportolócsillag arra a kérdésre, hogy magyar nemzetiségű-e, kifejtette, hogy 

vegyes családban született: édesanyja román, míg édesapja magyar, ám a családban sosem 

beszéltek magyarul, sem ő, sem a fiútestvére nem tanulta meg a nyelvet otthon. „Értek 

néhány szót, mivel nagy magyar közösség van Besztercén, ahogy nagy német közösség is. A 

magyarok, a németek, a románok utcáján gyerekeskedtünk. Középen találkoztunk, a parkban, 

és játszottunk. Értek néhány szót, de nem tudok magyarul beszélni. És ezt sajnálom”. 

 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata megvásárolja az egykori dohánygyár épületét 
2021. május 6. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, 

Antal Árpád-András polgármester és Vargha Fruzsina alpolgármester közös sajtótájékoztató 

keretében mutatták be a sepsiszentgyörgyi volt dohánygyár műemléképületét, és ismertették, 

hogy melyek, az épületet és a területet érintő elképzelések a megvásárlást követően. A 4,9 

millió eurót érő ingatlan adásvételi szerződés aláírására várhatóan a jövő héten kerül sor. 

„Kelemen Hunor elnök úr jelenléte azt jelzi, hogy ez a lépés nemcsak a városnak fontos, 

hanem elengedhetetlen üzenettel bír az erdélyi és romániai műemlékvédelem területén 

mindenkinek. Várhatóan jövő hét során aláírjuk az adásvételi szerződést, így új fejezet 

kezdődik a város és az ingatlan életében is. Reményeink szerint néhány év múlva oktatási, 

ifjúsági és kikapcsolódási lehetőséget nyújtunk itt a Barcaság és Székelyföld fiataljainak, akik 

élettel  töltik meg majd a teret.“ - hangzott el Antal Árpád-András polgármester részéről, 

majd köszönetét fejezte ki Kelemen Hunornak az épület megszerzésében nyújtott 

segítségéért. Az épület felújítását követően a tervek között tudományos játszóház építése is 

szerepel. 

 

Tar Gyöngyi: „amíg máshol oltakoznak, addig mi Hargita megyében temetünk”  
2021. május 6. – transindex.ro 

Naponta legalább két ember meghal koronavírusban Székelyföld azon megyéjében, ahol az 

emberek úgy tartják, az a „rendes ember”, aki nem oltatja be magát. A megyei DSP vezetője 

élesen bírálta az oltást akadályozó tényezőket.  
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Beoltottsághoz köthetik a nem helyiek részvételét a csíksomlyói búcsún 
2021. május 6. – maszol.ro, Krónika 

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere szerint az idei csíksomlyói pünkösdszombati búcsú 

elsősorban a helyiek, vagyis a csíkszeredaiak részvételével zajlik május 22-én a Kis- és 

Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben. A városvezető hozzátette, kérték a hatóságokat, hogy 

olyan megoldást találjanak a búcsú megszervezésének engedélyezésére, hogy a Romániából 

érkező zarándokok különösebb korlátozások nélkül részt vehessenek a szertartáson. „Nem 

számítunk arra, hogy zarándokok érkeznek majd Magyarországról, ezt az ottani médiában 

már közöltük is, azonban magyarországi hivatalosságok részvételére készülünk, amennyiben 

ezt jelzik felénk. A járványmegelőzéssel foglalkozó hatóságoktól kértük, hogy korrekt 

megoldást találjanak arra, hogy a hazai zarándokokat fogadhassuk a megfelelő előírások 

betartásával. Nem százezres, tömeges szertartásra készülünk, de szeretnénk lehetőséget adni 

a hazai katolikus közösségnek, hogy részesei legyenek a zarándoklatnak fizikai vagy online 

formában” – fejtette ki a polgármester az Agerpres hírügynökségnek.  

 

Közbiztonságról, romakérdésről, új pártról, beruházásokról, jövőképről Gálfi 

Árpáddal 
2021. május 6. – szekelyhon.ro 

A választóktól négyévente kérik a politikusok a szavazataikat, ezért cserébe azonban előbbiek 

el is várnak olyan megvalósításokat, amiket a politikusok a kampány hevében megígértek. 

Ilyen megvalósítás lehet például egy város közbiztonságának erősítése – vallja a 

Székelyhonnak adott interjújában Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. 

 

Átképzi a Profi a diszkrimináló alkalmazottait 
2021. május 6. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

A Profi Rom Food vállalat támogatja a kétnyelvűséget azokban az üzleteikben, ahol a 

településen jelentős számban élnek magyar nemzetiségűek: az írott kommunikáció és a 

hangosbemondóban elhangzott hirdetések román és magyar nyelvűek – írta lapunknak 

küldött válaszában Gabriel Pâslaru, a vállalat PR-menedzsere. Az üzletlánc vezetőségét annak 

kapcsán keresték meg, hogy a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat sajtótájékoztatón hozta 

nyilvánosságra, a Profi egyik sepsiszentgyörgyi boltjában az üzletvezető korlátozza az 

alkalmazottakat az anyanyelvhasználatban, megtiltotta a munkatársainak, hogy egymás 

között magyarul beszéljenek, sőt a vásárlókra is rászólt. A Profi üzletpolitikája, hogy minden 

ügyfelünk, nemzetiségtől függetlenül jól érezze magát, és megkülönböztetés nélküli 

kiszolgálásban részesüljön – olvasható az üzletlánc vezetőjének válaszában. Arra is kitér, ha 

olyan visszajelzéseket kapnak, hogy valamelyik alkalmazottuk nyelvhasználat miatt 

diszkriminál, azt a munkatársukat átképzik, és arra törekednek, hogy az üzleteikben a lehető 

legbarátságosabb, a vásárlók számára kedvező legyen a hangulat. 
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Oltásigazolással a csíksomlyói búcsúra? 
2021. május 6. – szekelyhon.ro 

A csíksomlyói búcsún való részvétel feltételeként az oltásigazolást javasolja az egészségügyi 

szakhatóság vezetője, hogy ne csak a helybéliek, hanem a távolabbról érkezők számára is 

elérhetővé váljon a zarándoklat. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság 

vezetője jónak látná, ha az oltás feltétele lenne a csíksomlyói pünkösdi búcsún való 

részvételnek, hogy a távolabbról érkezők is jöhessenek a zarándoklatra. „A törvény szerint 

jelenleg csak a helybéliek vehetnek részt a búcsújárásokon. Kísérletképpen már elkezdték 

elemezni annak a lehetőségét, hogy bizonyos eseményekre mehessenek azok, akik be vannak 

oltva. Én szeretném, ha a csíksomlyói búcsút is megpróbálnánk így hozzáférhetőbbé tenni, 

hogy minél többen jöhessenek, ha be vannak oltva – ha erre az országos hatóságok engedélyt 

adnak” – fogalmazott a közelgő eseménnyel kapcsolatban a megyei egészségügyi igazgatóság 

vezetője. 

 

Végéhez közeledik a nagyenyedi bástyafelújítás 
2021. május 6. – Krónika 

Hamarosan elkészül a várfalnak és a bástyáknak a felújításával a nagyenyedi önkormányzat, a 

vártemplom átadására azonban a közelgő határidő ellenére még várni kell – mondta el a 

Krónikának Lőrincz Helga alpolgármester. Az RMDSZ-es politikus szerint a Fehér megyei 

kisváros önkormányzata idén befejezi a még megmaradt két bástya korszerűsítését, miután a 

várfalat teljes egészében sikerült felújítani. Két bástya van még hátra, az egyiknél még a héten 

befejezhetik a munkálatokat. Ha az utolsó is meglesz, kijelenthetjük, hogy legalább kívülről 

fel lett újítva a vár” – vázolta a több évre kiterjedő munkálatok jelenlegi állását az 

alpolgármester. Rámutatott, a várfal- és bástyafelújítási munkálatot teljes egészében az 

önkormányzat állja, a teljes munkálat érteke mintegy 2,2 millió lej, amiből még 800 ezer lejt 

kell kifizetni a városkasszából. 

 

Kalmár Ferenc az újraéledő román–magyar viszony ígéretéről 
2021. május 7. – Krónika 

A romániai magyar közösség hosszú éveken át felgyülemlett és megoldatlan gondjai kerülnek 

napirendre a román–magyar vegyes bizottság várhatóan idén ősszel sorra kerülő 9. plenáris 

ülésén. A nemrég Gyulán lezajlott külügyminiszteri megállapodásról, az utóbbi tíz esztendő 

román–magyar viszonyt negatívan befolyásoló vitáiról, az Európa Tanács új magyar 

elnökségének prioritásairól Kalmár Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos beszélt a 

Krónikának. A magyar–román kisebbségi vegyes bizottság magyar társelnöke a Krónikának 

leszögezte, Magyarország számára a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak ügye alapkérdés 

még akkor is, ha Bukarest alapállása az, hogy Románia egységes nemzetállam, ami úgymond 

kizárja az autonómiát.  
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A magyarok, a társadalom peremén élők és más kisebbségek 
2021. május 6. – Ma7.sk 

Szlovákia kulturális minisztériuma olyan háttéranyagot tett közzé március folyamán, amely 

első pillantásra sokaknak meglepetést okozott. A tervezet egyebek mellett azt is javasolja, 

hogy a kisebbségben lévő nemzeti közösségek kultúráját támogató Kisebbségi Kulturális Alap 

(Kult Minor) minden más kisebbségként számontartott csoport kultúrájának a támogatását is 

vállalja fel. A Kult Minor új neve Kisebbségi Csoportok Kultúráját Támogató Alap lenne. 

 

Magyarországi támogatásának is köszönhetően újul meg a nagyrákói Rakovszky 

mauzóleum 
2021. május 6. – Ma7.sk 

Magyarországi támogatásának is köszönhetően újul meg Felvidéken a történelmi Túróc 

vármegye ismert családjának, a Rakovszkyaknak mauzóleuma.  Az épített örökség 

rendbetételét még 2008-ban kezdeményezte a nagyrákói önkormányzat. Az emlékhelyen hat 

családtag nyugszik, többek között Rakovszky István parlamenti képviselő a Királyi Állami 

Számvevőszék egykori elnöke. 

 

Komárom polgármesterét, Keszegh Bélát választották a Szlovákiai Városok 

Uniója egyik alelnökévé 
2021. május 6. – bumm.sk 

Csütörtökön (május 5.) tartotta közgyűlését a Szlovákiai Városok Uniója (Únie miest 

Slovenska) Pozsonyban, a Nemzeti Tanács épületében. Az elmúlt események értékelése és a 

jövőbeli tervek felvázolásán túl sor került a tisztújításra is - olvasható a Komárom Facebook-

oldalán. Richard Rybníček elnök, Trencsén polgármestere újra bizalmat kapott, és 

megválasztották a többi vezetőt is. Komárom polgármesterét, Keszegh Bélát alelnöknek 

választották, Pozsony, Nagyszombat, Besztercebánya, Kassa, Poprád, Szepsi, Losonc és 

Késmárk városok polgármestereivel együtt. 

 

Nem hunyászkodtam meg soha senki előtt 
2021. május 7. – Veczán Zoltán – Mandiner 

Nem enged a magyar kisebbségekkel kapcsolatos elképzeléseiből Gyimesi György – Juraj 

Gyimesi. A legerősebb szlovák kormánypárt, az Egyszerű Emberek és Független 

Személyiségek (OĽaNO) magyar képviselőjét kérdeztük. „A lényeg: nem hunyászkodtam meg 

soha senki előtt, nem féltem rámutatni nemzeti közösségünk jó tíz éve elhallgatott 

problémáira. Ezért tűnhet forradalminak, amit teszek, de tény, hogy a 2010-es 

törvénymódosítás óta nem voltak előrelépések sem a nyelvi jogok, sem a kettős 

állampolgárság kapcsán, és harminc éve várunk egy átfogó kisebbségi törvényre, amelyet 
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most sikerült betenni a kormányprogramba, továbbá szerepel benne a nyelvi jogok megyei 

szintű érvényesítése és egy kisebbségi hivatal létrehozása is.” – nyilatkozta Gyimesi György. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2021. május 7-i számában.) 

 
Szabadka: Rekonstruálják a Városi Könyvtár homlokzatát 
2021. május 6. – Vajdaság Ma 

Hamarosan eredeti pompájukban lesznek láthatóak a szabadkai Városi Könyvtár homlokzatát 

díszítő atlaszok. A szoborpáros egyikének a karja még tavaly tört le. Az Államigazgatási és 

Helyi Önkormányzati Minisztérium 18 millió dinárt biztosított az épület főtérre néző falának, 

s a szobroknak a felújítására, írja a Subotica.com portál. Kikity Andrea, az illetékes 

önkormányzati titkárság titkára a médiának nyilatkozva elmondta, hogy a Községközi 

Műemlékvédelmi Intézet már beszerezte a szükséges építkezési engedélyeket, illetve védett 

épületről lévén szó, meghatározták, hogy milyen munkálatok végezhetőek el és milyen 

módon. A közbeszerzést a munkálatok kivitelezésére május-június folyamán írják ki, magára 

a munkára pedig az év harmadik negyedévében kerülhet sor. 

 

Szabadka: A bunyevác is hivatalos nyelv lett 
2021. május 6. – Vajdaság Ma 

Szabadka Város Képviselő-testülete egyhangúlag megszavazta a városi alapszabály-

módosítását, amely szerint a bunyevác a negyedik hivatalos nyelv lesz. A 67 képviselőből 61 

volt jelen és szavazott igennel, a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége bojkottálta az 

ülést. Mirko Bajić, a Bácskai Bunyevácok Szövetségének képviselője a vita első 

felszólalójaként örömét fejezte ki, hogy a kérdés kapcsán megszervezett közvita is 

méltóságteljes volt, s az egész folyamat törvényes keretek között folyt. Az ellenvélemények 

egyetlen kiindulási pont köré csoportosultak, miszerint a bunyevác nem önálló népcsoport, a 

bunyevác sem önálló nyelv, hanem egy horvát nyelvjárás, ezért nem kerülhet hivatalos 

használatba. Bajić kijelentette, kész az együttműködésre a horvátság képviselőivel, hogy 

előrébb vigyék ezt a város minden itt élő polgár érdekében. 

 

Értékes könyvadománnyal gyarapadott a magyarkanizsai könyvtár gyűjteménye 
2021. május 6. – Vajdaság Ma 

A magyar kormány jóvoltából értékes könyvadománnyal gyarapodott a magyarkanizsai 

József Attila Könyvtár gyűjteménye. Az épületben egyébként folyamatosak a programok, és 

több rendezvénnyel is készülnek a közeljövőben. Bús Csaba, a magyarkanizsai József Attila 

Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a könyvadomány egy részét az Összetartozunk-

Magyarország 2010-2020 című könyv képezi, ami a magyar kormány sikerét dolgozza fel, 

valamint a 26 kötetből álló Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című 

monográfiasorozat, melynek eredeti nyomtatása még az 1900-as évek elején jelent meg. 
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Kárpátaljai képzőművészek húsvéti tárlata az ungvári galériában 
2021. május 6. – karpat.in.ua 

Az Ukrán Nemzeti Festőszövetség kárpátaljai szervezetének tagjai húsvét alkalmából 

bemutatták alkotásaikat az ilyenkor hagyományos tárlaton. 

 

Táncház Napja online térben 
2021. május 7. – Kárpáti Igaz Szó 

A Hagyományok Háza tizedik alkalommal rendezi meg a Táncház Napját. Az egész napos 

online műsorfolyam palettáján szerepel többek között táncoktatás kicsiknek és nagyoknak, a 

programsorozatra a koronát a Halmos Béla-díjas előadók koncertje teszi fel. Kerek 

évfordulójához érkezett a Táncház Napja, idén tizedik alkalommal rendezik meg a jeles 

eseményt. A korábbi években programok széles választéka, kézműveskedés, 

gyerekprogramok, népmese, tánc- és énektanítás várták az érdeklődőket az első 

magyarországi városi táncház évfordulóján, idén – a járvány következtében – már második 

alkalommal csak az online térben terveznek. 

 
Most jön az igazi feladat – május 16-án válasszuk meg a legjobb elöljárókat 

minden járásban! 
2021. május 6. – Képes Újság 

Gratulálunk Sipos Sándornak, Varga Gábornak, Kelemen Dezsőnek és Cserepes Zoltánnak – 

a követező négy évben ők lesznek a Darázsi, a Bellyei, az Ernestinovói és a Tordincei járás 

magyar elöljáró-helyettesei. A tavalyi parlamenti választás után a horvátországi magyarság 

újra bebizonyította, hogy képes saját ügyeit „házon belül” megbeszélni – ennek a pozitív 

következménye, hogy ezen a választáson sem kell egymással versenyezniük, hanem a valódi 

problémákkal tudnak most is foglalkozni, többek között azzal, hogy kik lesznek azok a 

személyek, akik a magyarságunk szempontjából legfontosabb járásokat fogják vezetni. 

 

A Bellyei járás fejlődéséért száll ringbe a Munk Erik vezette független lista 
2021. május 6. – Képes Újság 

A „Hozzuk lendületbe a Bellyei járást!” szlogent tűzte zászlajára a Munk Erik vezette 

független lista, amelyet különféle szakterületeken – mezőgazdaság, sport, idegenforgalom, 

vállalkozás stb. – tevékenykedő jelöltek alkotnak. Céljuk, hogy közösségi munkájukkal jobb 

életkörülményeket teremtsenek a Bellyei járás minden lakosának. Az elmúlt hetekben lapunk 

olvasói már megismerhették a lista néhány tagját, akik arról is nyilatkoztak, hogy miért 

vállalták a megmérettetést a Munk Erik vezette független jelöltlista tagjaként, bemutatásukat 

most folytatjuk. 
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Economica Hungarica: A HMDK-irodában a pályázókat csak előre egyeztetett 

időpontban fogadják 
2021. május 6. – Képes Újság 

A HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján, a magyar kormány jóvoltából az 

Economica Hungarica Alapítvány május 3-án írta ki legújabb, eszközbeszerzési pályázatát. A 

HMDK központi irodájának munkatársai ezúttal is adminisztrációs segítséget nyújtanak, de 

csakis előre egyeztetett időpontban fogadják a pályázókat. A hétfőn, május 3-án megjelent 

eszközbeszerzési pályázat egy hónapon át lesz elérhető. Pályázni lehet mezőgazdasági 

gépekre, kertészeti technológiai fejlesztéshez szükséges eszközökre, ültetvénytelepítésre és 

talajjavításra használható eszközökre, üveg- és fóliaházak telepítésére, jégvédelemre, 

öntözésre, tenyészállat-állomány bővítésére, valamint többéves ültetvények telepítésére, 

technológiai modernizációra, kapacitásaik növelésére, illetve a meglévő kapacitások jobb 

kihasználására, valamint a termelés és a szolgáltatások korszerűsítése, bővítése és fejlesztése, 

a versenyképesség növelése és a gazdasági tevékenység erősítése céljából. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 3. – Kossuth Rádió 

 

Erdélyben a magyar nyelv használata - ha üzletekről van szó - még a magyar többségű 

székelyföldi településeken is személyfüggő. Van, ahol látni magyar feliratot vagy termék-

megnevezést, máshol pedig teljesen hiányzik. Arra azonban, hogy még a magyar szót is 

megtiltsák, ritkábban van példa. De ilyen is van! A Mikó Imre Jogszolgálat vezetőjével, Benkő 

Erikával beszélgettünk.   

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli magyar kormány azon döntését, mely 

lehetővé teszi, hogy a kárpátaljai magyarok védőoltás kapjanak. Úgy vélik, ez nagyban 

hozzájárulhat a járvány megfékezéséhez, és segíti a határon átívelő kapcsolatok 

újraélesztését. Ukrajnában eddig csupán a lakosság két százaléka kapott koronavírus elleni 

védőoltást.  

 

Hallottuk, még átoltottságról Kárpátalján szó sincs, ennek ellenére a Kárpátaljai Magyar 

Turisztikai Tanács május 14-e és 16-a között idén is megrendezik a Magyar Konyha hetét. 
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Ezalatt az idő alatt a Beregszászi és Ungvári járásban összesen 19 étterem jelentős, 25 és 50 

százalékos árengedménnyel kínálja majd a magyar tradicionális ételeket.  Az akcióban 

résztvevők egy nyereménysorsoláson is részt vehetnek, amennyiben az étkezésről kapott 

számlát beküldik a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács címére. A részleteket Csizmár 

Saroltától, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai tanács alelnökétől halljuk.  

 

Nagy mennyiségű állampolgársági kérelem, illetve az állampolgárságot korábban 

megszerzettek ügyiratai gyűltek össze a temesvári Demokrácia Központban, mert a kolozsvári 

magyar főkonzulátus több, mint egy éve nem tartott fogadónapot a Bánság fővárosában. Jövő 

hét elején indulnak újra a fogadónapok, amelyeken a konzulátus munkatársai átveszik az 

ügyfeleik iratait, majd továbbítják feldolgozásra a magyarországi hivatalba.  

  

A Maros Megyei Tanács meghirdette idei pályázatait vissza nem térítendő támogatásra civil 

szervezetek, egyesületek számára. A megyei önkormányzat ebben az évben összesen több 

mint 400 ezer eurót különített el erre a célra – mondta Kovács Mihály Levente, a Maros 

megyei Tanács alelnöke.  

 

Arad megyében nem éri el a 120-at a magyar előkészítő osztályba beiratkozottak száma. Igaz, 

hogy április végén csak a beiratkozás első szakasza zárult le, de már most körvonalazódni 

látszik, hogy hol lesznek létszámgondok a magyar tagozatokon a következőkben is. Amióta 

ugyanis az előkészítő osztályt az óvodából áthelyezték az iskola falai közé, ez számít az első 

évfolyamnak, ami évekre meghatározza egy-egy iskola helyzetét. Arad megye főtanfelügyelő-

helyettesét, Pellegrini Miklóst kérdeztük. 

 

Végre a délvidéki Mohol is méltó módon tiszteleghet Moholy-Nagy László emléke előtt. A 

világhírű konstruktivista festő, ipari formatervező, a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára, a 

kísérleti filmek egyik magyar úttörője ezen a településen töltötte korai gyermekéveit. A 

moholi Csobolyó Művelődési Egyesület hosszú idő után székházhoz jutott, s ezt az épületet 

nevezik majd el a település egykori híres lakójáról. Patyi Lajossal, az egyesület elnökével 

beszélgettünk.  

 

A járvány veszély csillapodása felpezsdítette a kulturális életet a vajdasági Muzslyán. Új kórus 

alakult aPetőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben. Az első próbán ott volt 

munkatársunk is. 


