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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a horvátországi magyarok ismét bizonyították élni akarásukat 
2021. május 8. – MTI, Híradó, PestiSrácok, Szóljon, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A nemzet egyik legkisebb, de legerősebb közössége, a horvátországi magyaroké, ismét 

bizonyította élni akarását – mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton, a drávaszögi Kopácson, ahol közösségi 

házat avattak fel. "Kis patak mellé üzenünk, hogy jól vagyunk" - ezt az üzenetet küldték haza 

Kopácsra a menekülni kényszerült magyarok az 1991-95-ös délszláv háború napjaiban az 

Eszéki Rádió adásán keresztül, hogy tartsanak ki, és jelezték, ők is jól vannak - mondta az 

államtitkár. Hozzátette: a harminc évvel ezelőtt kitört háborúról senki sem gondolta volna, 

hogy egyik legnagyobb vesztesei az itt élő magyarok lesznek. Az a magyarság, amely immár 

1100 éve él ezen a tájon. És annyi viszontagság, török, tatár és minden más támadás mellett 

kitartott, és végigélte az utóbbi ezer évet, és éppen a harminc évvel ezelőtti események voltak 

azok, amelyek majdnem a fizikai megsemmisülését okozták - hangsúlyozta Potápi Árpád 

János. 

 

Pesty László: éjfélkor lejár a nemzeti régiók védelmében indított 
kezdeményezés aláírásgyűjtése 
2021. május 7. – MTI, hirado.hu, metropol, M1, Kossuth Rádió  

Éjfélkor lejár a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelmében indított európai 

polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése, az utolsó órákban még Belgiumban dolgoznak az 

aktivisták - mondta a kezdeményezéshez kötődően indított petíció kampányfőnöke az M1 

aktuális csatornán péntek reggel. Pesty László elmondta: 15 hónapja tart a kampány. Egy 

évvel ezelőtt már megvolt az egymillió online ajánlás, és összegyűjtötték a szükséges számú 

aláírást Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Litvániában, 

Svédországban, Szlovéniában, Spanyolországban, Lettországan és Írországban. A végére 

hagyták Belgiumot. Pesty László a Kossuth rádió vendége is volt, ahol elmondta: a 

kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió központi szervei kiemelt figyelemmel kezeljék a 

nemzeti régiókat, az őshonos nemzeti kisebbségeket és az őshonos kisebbségek közvetlenül is 

részesülhessenek az EU kohéziós forrásaiból nyelvük, kultúrájuk megőrzéséért.  

 

„Székelyföldért megmozgattuk Európát!” – Belgiumban is összegyűltek az 

aláírások  
2021. május 7. – MTI, Demokrata, Híradó, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Magyar 

Szó 

Izsák Balázs szerint akár múlt időbe is lehet tenni a 2013 óta használt "Székelyföldért 

megmozgatjuk Európát!" jelszót. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke azon a 
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sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyet pénteken tartott Sepsiszentgyörgyön a nemzeti 

régiókról szóló európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének az éjfélkor bekövetkező 

lezárása alkalmából. Izsák Balázs elmondta: a koronavírus-járvány miatt kétévesre 

kiterjesztett aláírásgyűjtés alatt az unió több mint 1,4 millió állampolgára írta alá 

kezdeményezésüket, és a sajtótájékoztató órájáig tíz országban (Magyarországon, 

Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Írországban, Spanyolországban, 

Lettországban, Szlovéniában, Svédországban és Litvániában) gyűjtöttek több aláírást, mint 

amennyit az EU megkövetel.  

 

Szili Katalin köszönetet mondott azoknak, akik a Székelyföldért megmozgatták 

Európát 
2021. május 8. – Magyar Nemzet, Ma7, Körkép, Felvidék Ma, Vajdaság Ma 

„1,4 millió EU-s állampolgár támogatása mellett 11 országból sikerült a meghatározott 

mennyiséget meghaladó aláírást begyűjteni. Ez újabb futamgyőzelmet jelent, hiszen a 

következő feladat lesz az aláírások hitelességi vizsgálata, amelyet a tagországok illetékes 

hatóságai végeznek, majd az Európai Bizottsághoz kerül benyújtásra” – olvasható a Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott és a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság által kiadott 

közleményben. „Köszönet illeti a kampánycsapatot s annak vezetőjét, Pesty Lászlót, akik a 

kezdeményezők jelmondatának is megfelelve, valóban megmozgatták Székelyföldért Európát” 

– emeli ki Szili Katalin. 

 

Gratuláltak azoknak, akik Székelyföldért megmozgatták Európát  
2021. május 8. – Székelyhon 

Befejeződött pénteken éjfélkor a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiókért folytatott 

polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése, a szükséges hét helyett tizenegy országban sikerült 

teljesíteni a célt. A kampánycsapatnak és vezetőjének, Pesty Lászlónak a számok mögötti 15 

hónapnyi kemény munkáért gratulált Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, valamint Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az 

Országgyűlés volt elnöke. Bízunk benne, hogy egy ekkora eredményt az Európai Bizottság 

sem hagy szó nélkül és minél előbb döntés születik arról, hogy az Európai Unió kezelje 

kiemelt figyelemmel a nemzeti kisebbségeket, illetve az általuk lakott nemzeti régiókat, és a 

kohéziós alapok elosztásánál plusz forrásokkal segítse e közösségek, köztük a külhoni 

magyarság életét – emelte ki bejegyzésében Potápi Árpád János.  
 

Kalmár Ferenc: évtizedes patthelyzetet oldott fel a gyulai magyar-román 

külügyminiszteri találkozó 
2021. május 7. – MTI, Demokrata, ATV, 888, PestiSrácok, Krónika, Maszol, Magyar Szó 

Évtizedes patthelyzetet sikerült feloldani Szijjártó Péter magyar és Bogdan Aurescu román 

külügyminiszter múlt heti gyulai találkozóján - derült ki abból az interjúból, amelyet Kalmár 

Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, Magyarország szomszédságpolitikájának 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a magyar-román kisebbségi vegyes bizottság magyar 
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társelnöke adott a Krónika erdélyi magyar napilapnak. Kalmár Ferenc felidézte: az 1996-ban 

aláírt magyar-román alapszerződés előirányozta a két országban élő nemzeti kisebbségekkel 

foglalkozó vegyes bizottság létrehozását, amely évente legalább egyszer összeül, hogy 

megtárgyalja a felmerülő problémákat. Az utolsó ülés jegyzőkönyvét 2009-ben írta alá a két 

fél, a bizottság 2011-ben ülésezett utoljára, de ez az ülés a jegyzőkönyv aláírása nélkül 

fejeződött be, és a vitás kérdések lezárására tett 2015-ös majd 2017-es kísérlet is kudarcba 

fulladt. 

 
 

A volt csíkszeredai főkonzul szerint új dimenzió kezdődött a román–magyar 

kapcsolatokban  
2021. május 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csíkszeredába látogatott pénteken Zsigmond Barna Pál, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának volt vezetője, országgyűlési képviselő, miniszteri biztos. A politikus 

Borboly Csabával, Hargita Megye Tanácsának elnökével közösen foglalta össze az elmúlt tíz 

év magyarországi nemzetpolitikáját, valamint az egyszerűsített honosítási eljárás 

tapasztalatait.  

 

Feljelentették a magyarellenes intézkedéseket tevő szatmárpálfalvi román 

elöljárót a Krónika cikke nyomán  
2021. május 7. – Krónika 

Eljárást folytat az Országos Diszkriminációellenes Tanács Zenoviu Bontea, Szatmárpálfalva 

polgármestere ellen a Krónika cikke nyomán született feljelentés kapcsán. A román elöljáró – 

minden bizonnyal bosszúból – magyarról románra cseréltette az ombodi iskola névadóját. 

 

Minden Barna rokon? Névazonosság alapján igyekszik felelőssé tenni a 

környezetvédelmi minisztert medveügyben a román sajtó 
2021. május 7. – Krónika 

Tánczos Barna környezetvédelmi minisztert is belekeveri az Arthur nevű barna medve 

kilövési botrányába a román sajtó. A magyar nevek használatával hadilábon álló román 

újságírók azt állítják, hogy a ragadozó likvidálásáért felelős ozsdolai vadásztársaság elnöke a 

tárcavezető nagybátyja, ugyanis őt is Barnának hívják. A magyar vezeték- és keresztnevek 

megkülönböztetése évtizedek óta gondot okoz a román újságíróknak, akik rendszeresen 

összekeverik a magyar politikusok kereszt- és családnevét.  
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Címervita Margittán: az RMDSZ mindenképp megőrizné a sok évszázados 

sárkányt 
2021. május 7. – maszol.ro 

A függetlenként megválasztott polgármesternek és a helyi Nemzeti Liberális Pártnak más-

más az elképzelése a Bihar megyei Margitta új címeréről, de az közös mindkét javaslatban, 

hogy kihagynák belőle a sárkányt, ami mintegy nyolcszáz évig szerepelt a város címerében és 

pecsétjében. Az RMDSZ mindenképp azt szeretné, ha a sárkány maradna a címerben.   

 

Hargita megye prefektusa: nem az a célom, hogy Csíkszeredából 

„mumuskodjak”  
2021. május 7. – maszol.ro 

Szabó Zsolt a gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác Műszaki Kollégium 37 éves román-angol 

szakos tanára, 2017 és 2020 között a szegedi József Attila Tudományegyetem román nyelv és 

irodalom tanszékén tanított. A tavalyi önkormányzati választásokon az USR-PLUS színeiben 

pályázta meg Gyergyószentmiklós polgármesteri székét. Idén, április 1-től a Hargita megyei 

kormányhivatal vezető embere, ugyanakkor a katedrától sem távolodik el, a jövőben heti 4 

órát fog tanítani szülővárosában. Családcentrikusnak vallja magát, inkább napi 120 

kilométert ingázik, csak hogy többet lehessen a családjával. Hargita megye új prefektusát 

faggatták. 

 

Valószínűleg Cseke Attila marad az RMDSZ megyei szervezetének elnöke 
2021. május 7. – Bihari Napló 

A június 5-re kiírt megyei tisztújító közgyűlésen a jelenlevők minden bizonnyal megerősítik 

majd tisztségében Cseke Attilát, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnökét, ugyanis a 

határidőig csak ő nyújtott be pályázatot, így egyedüli jelöltként indul. 

 

A nyelvhasználatot is megváltoztatta a pandémia, károsítja a beszédkultúrát a 

kommunikációs áradat 
2021. május 8. – Krónika 

Erőteljesen befolyásolta, befolyásolja az írott és beszélt nyelv használatát is a járvány: új 

kifejezések, kölcsönszavak jelentek meg – fejtette ki megkeresésünkre Suba Réka, a Sapientia 

EMTE marosvásárhelyi kara alkalmazott nyelvészeti tanszékének oktatója. A docenst arról is 

kérdezték, milyen mértékben érintik, károsítják az erdélyi magyar sajtótermékek 

nyelvhasználatát, a mindennapi nyelvhasználatot az idegen nyelvek felől érkező hatások. 
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Óvodai beíratás Komáromban: több a magyar intézményekbe bejelentett 

gyermek, mint ahányan a szlovák ovikba kopogtattak 
2021. május 7. – Ma7.sk 

A Komárom város fenntartásában működő óvodákban e héten került sor a gyermekek 

beíratására. Magyar óvodai csoportokba összesen 108, szlovákokba pedig 150 kicsit írattak 

be. További 30 magyar kicsit jelentettek be a Marianum Egyházi Iskolaközpont óvodájába, 

valamint 23 apróságot a református Csillag Óvodába és Bölcsődébe, ahol azonban csak 15 

szabad férőhely van. Ekképp a magyar intézményekbe többen kértek bebocsátást, mint a 

szlovákokba. 

 

Egységes védettségi igazolvány bevezetését és az ezzel járó előnyök 

meghatározását javasolja a Szövetség 
2021. május 7. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Járványüggyel kapcsolatos sajtótájékoztatót tartottak a formálódó Szövetség pártjai az MKP 

pozsonyi székházában. Az MKP-t Forró Krisztián pártelnök, a Most-Hidat Balódi László 

Nemeshódos, az Összefogást pedig Agócs Gergely Királyrév polgármestere, az Összefogás 

alelnöke képviselte. "Tanuljunk a múltból és készüljünk fel a jövőre – káosz helyett legyen 

rend!" - nagyjából így lehetne összefoglalni a mai sajtótájékoztató vezérfonalát. 

 

Idén újra lesz Gömbaszögi Nyári Tábor 
2021. május 7. – Ma7.sk 

Júliusban újra élettel telik meg a gombaszögi völgy. 2021-ben a Gombaszögi Nyári Tábor az 

eredetileg tervezett héten lesz megtartva szerdától vasárnapig (júl. 14 -18.)! A társszervezők 

szinte kivétel nélkül beszállnak, és megvalósítják a tavaly elmaradt programjaik nagy részét. 

 

Szövetség: Az emberjogi biztos nem vette észre a magyarokat érintő ügyeket 
2021. május 9. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A parlament pénteken elutasította az emberjogi biztos 2020. évi jelentését. A dokumentum 

150 oldalon tárgyalja a legkülönfélébb emberi jogi sérelmeket, ám meglepetésünkre az állam 

által elkövetett ingatlanelkobzások nem szerepeltek a listán - hívja fel a figyelmet a Szövetség. 

Tavaly a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Szlovákiát a 

Beneš-dekrétumok folytatólagos alkalmazása miatt, ezután előkerült a D4/R7-es sztráda 

alatti elkobzások kérdése, az ügyről az Európai Parlamentben is meghallgatást tartottak. 

 

Magyar iskolából a tudomány élvonalába - Interjú Pokreisz Péter diószegi 

származású biokémikussal 
2021. május 9. – Ma7.sk 

A diószegi származású Pokreisz Péter biokémikus a világ ötven legtöbbre tartott felsőoktatási 

intézmények egyikének, a Leuveni Katolikus Egyetemnek a kutatója több mint két évtizede. 
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Annak ellenére, hogy a nemzetközi tudomány élvonalában dolgozik, ma is azt mondja, 

rengeteget köszönhet a magyar anyanyelvi oktatásnak. Életpálya-interjú fontos 

tanulságokkal. 

 
A VMSZ államtitkáraival tartott online megbeszélést Deli Andor  
2021. május 8. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraival tartott online megbeszélést Deli Andor 

vajdasági származású fideszes EP-képviselő. A megbeszélés témája – a szakmai kérdések 

megvitatása mellett - Szerbia uniós csatlakozási folyamata volt. „Mindannyiunk érdeke, hogy 

munkánkkal gyorsítsuk Szerbia uniós csatlakozási folyamatát és ehhez szükség van a 

szorosabb együttműködésre. Együtt kell dolgoznunk. Ezért hívtam össze ezt a találkozót és 

abban bízom, hogy a jövőben is tudunk majd egymáshoz fordulni bizonyos szakmai 

kérdésekben” – mondta el a tanácskozás kapcsán Deli Andor. Az európai parlamenti 

képviselő hozzátette, hogy a csatlakozási folyamatok áttekintése mellett szó volt az Interreg-

IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázatairól, a közlekedési és 

infrastrukturális projektekről, a kisebbségi oktatásról, a környezetvédelemről, a 

mezőgazdaságról, az igazságügy reformjairól, valamint az oltásról. 

 

Muzslya: Bekerítik a Lehel Sportközpontot 
2021. május 9. – Vajdaság Ma 

Megkezdődtek a muzslyai Lehel Sportközpont körüli munkálatok, amelynek az a célja, hogy 

bekerítsék a létesítményt, és megállítsák azokat az egyéneket, akik időnként betérnek a 

sportközpont területére, és az ingatlant vagy a pályákat megrongálják. A Lehel Labdarúgó 

Klub vezetősége adott át kérelmet a helyi tanácsnak, hogy valami módon segítsék megoldani 

a helyzetet, mert mindenképpen szeretnék biztonságban tudni a műfüves pályát, amelyet a 

topolyai TSC-től kapták ajándékba a muzslyaiak. 

 

Felszentelték a felújított keresztet a zentai kórháznál 
2021. május 10. – Magyar Szó 

Zenta város Katolikus Egyházközségei az útszéli keresztek felújításán fáradoznak, ezúttal a 

körzeti kórház előtti, 1848/49-es emlékkeresztet újították fel. Az emlékkereszt újraszentelését 

eredetileg márciusra tervezték, de a járványhelyzet miatt elhalasztották. Tegnap délután 

került sor a keresztszentelő szertartásra. A szentelést ft. Nagy József, a Kis Szent Teréz 

Emléktemplom plébánosa végezte. Tari László zentai helytörténész múltidézést tartott. A 

kereszt tartóoszlopa több mint egy évvel ezelőtt tört le, a rajta álló vas kereszt viszont ép 

maradt, így csak az oszlopot kellett újjáépíteni. A keresztet még 1883-ban állították az 

úgynevezett zentai sáncoknál, emléket állítva azoknak a zentaiaknak, akik életüket és vérüket 

áldozták az 1848/49-es szabadságharcban. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26509/A-VMSZ-allamtitkaraival-tartott-online-megbeszelest-Deli-Andor.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26510/Muzslya-Bekeritik-a-Lehel-Sportkozpontot.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4610/vajdasag_zenta/242111/Felszentelt%C3%A9k-a-fel%C3%BAj%C3%ADtott-keresztet-a-zentai-k%C3%B3rh%C3%A1zn%C3%A1l-keresztszentel%C3%A9s.htm
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Elfogták a legutóbbi beregszászi magyarellenes akció tetteseit 
2021. május 9. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Május 9-én délután Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) kárpátaljai kirendeltségének 

Facebook-oldalán közzétett bejezés szerint megtalálták a legutóbbi beregszászi magyarellenes 

akció tetteseit. Három elkövetőről van szó, akik közül ketten Luhanszkból származó 

áttelepültek. A biztonsági szolgálat közléséből kiderül, hogy az akciót oroszországi kurátorok 

megrendelésére a májusi ünnepek előtti napokra kellett időzíteni. A „munkájukért” 

mindössze 500 dollárnak megfelelő összeget kaptak, amit az egyik tettes számlájára, rubelben 

utalt át a megrendelő. 

 

Az Európai Unió elítéli az Ukrajnában tapasztalható kisebbségi jogsértéseket 
2021. május 8. – Kárpátalja 

Az Európai Parlament Hagyományos és Nyelvi Kisebbségekkel foglalkozó Frakcióközi 

Munkacsoportja legutóbbi ülésén az Ukrajnában élő magyar kisebbség helyzetét tárgyalta, 

melyen a résztvevő EP-képviselők megdöbbenve fogadták a kárpátaljai magyarokat ért újabb 

jogszűkítésekről, atrocitásokról szóló beszámolókat. Az ülés kapcsán a képviselők 

aggályaiknak hangot adva levélben fordultak Josep Borrellhez, az Európai Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjéhez. A levélre érkezett válaszból kiderül, hogy az Európai 

Bizottság figyelemmel kíséri a helyzetet és az EU-Ukrajna bilaterális kapcsolatokban szót 

emel a kárpátaljai magyarok védelmében. A Kisebbségi Munkacsoport március 25-i ülésén 

tárgyalta a kárpátaljai magyarok aktuális helyzetét, az őket ért jogszűkítéseket, atrocitásokat, 

az ellenük és képviselőik ellen irányuló negatív médiapropagandát, politikai 

nyomásgyakorlást, szélsőjobboldali nacionalisták általi fenyegetettségeket, 

megfélemlítéseket, különös tekintettel egy európai parlamenti képviselőt érintően. 

 

XV. Tudományos Diákköri Konferencia a KMDFKSZ szervezésében 
2021. május 8. – karpat.in.ua 

15. alkalommal szervezte meg Tudományos Diákköri Konferenciáját a Kárpátaljai Magyar 

Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége, a járványügyi helyzetre való tekintettel idén hibrid 

formában. Az előadások 3 szekcióban személyesen és online formában zajlottak. Filológia, 

természet- és társadalomtudományi témakörben több mint 20 fiatal számolt be kutatási 

eredményeiről. Lőrinc Ingrid, a diákszövetség elnöke elmondta, a tudományos programok 

fontos részét képezik a szervezet tevékenységének. Nagy öröm, hogy a tavaly elmaradt 

konferenciát idén már sikerült megszervezni, emelte ki az elnök. 
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https://karpataljalap.net/2021/05/09/elfogtak-legutobbi-beregszaszi-magyarellenes-akcio-tetteseit
https://karpataljalap.net/2021/05/08/az-europai-unio-eliteli-az-ukrajnaban-tapasztalhato-kisebbsegi-jogserteseket
http://life.karpat.in.ua/?p=55739&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 7. – Kossuth Rádió 

 

Egységes védettségi igazolvány bevezetését javasolja a Szövetség. A „Tanuljunk a múltból és 

készüljünk fel a jövőre – káosz helyett legyen rend!" elnevezésű sajtóértekezleten a Szövetség 

pártjainak képviselői azt javasolják az állam vezetőinek, hogy készüljenek a járványkezelés 

következő, őszi hullámára és ne kövessék el azokat a hibákat, amelyeket az elmúlt időszakban 

elkövettek. 

 

Csíki szervezetekkel, az RMDSZ területi szervezetének képviselőivel konzultált és értékelte az 

együttműködést, valamint a kedvezményes honosítás tíz évét Zsigmond Barna Pál 

országgyűlési képviselő, miniszteri biztos. A megbeszélések utáni sajtótájékoztatóról készült 

az összeállítás. 

 

Az Európai Parlament Nyelvi Kisebbségekkel foglalkozó Frakcióközi Munkacsoportja 

legutóbbi ülésén az Ukrajnában élő magyar kisebbség helyzetét tárgyalta. A résztvevő 

képviselők megdöbbenve fogadták a kárpátaljai magyarokat ért újabb jogszűkítésekről és 

atrocitásokról szóló beszámolókat. Az ülés kapcsán a képviselők aggodalmuknak hangot adva 

levélben fordultak az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez. 

 

A szabadkai városi közgyűlés csütörtöki  ülésén hatályon kívül helyezte a belváros 2000 óta 

érvényes szabályozási tervét. Ugyanakkor a nagy vitát kiváltott újat nem fogadta el, a 

városmagot egyelőre nem veszélyezteti egy átgondolatlan épületrombolás. Közben az illetékes 

szervek felügyeletével készül a legújabb terv, ami megóvhatja Szabadka szecessziós 

városképét. Pásztor Bálintot, a szabadkai közgyűlés elnökét kérdezte munkatársunk. 

 

Romániában a járvány és a hosszúra nyúlt tavaszi szünet után május 5-én indult újra az 

oktatás. A tanítás módja a települések fertőzöttségétől függ: ahol az utóbbi két hétben ezer 

lakosra kevesebb, mint egy fertőzés jut (ez az ún. zöld zóna), ott minden gyermek jelenléti 

oktatásban részesül. Ahol a fertőzései mutató magasabb, ott az óvodások és az elemi 

osztályosok, valamint a végzősök járhatnak iskolába, a többiek online oktatásban részesülnek. 

Temesvár az ún. sárga zónába tartozik. Hogy a Bartók Béla Líceumban hogyan folytatódik az 

iskolai élet, arról az iskola igazgatóját kérdeztük. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-07_18-02-00&enddate=2021-05-07_18-40-0
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-07_18-02-00&enddate=2021-05-07_18-40-0
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Nagyváradon is szerdán indult újra a tanítás az óvodákban és az általános iskolákban 

Nagyvárad a sárga zónába tartozik. Hogyan birkóznak meg a hetente változó helyzettel?  Ezt 

mennyire sínylik meg a pedagógusok és a diákok? A részletekről a Bihar megyei 

főtanfelügyelő helyettest, Kéry Hajnalt kérdezte munkatársunk. 

 

Mesélő térképet készített a kolozsvári Korzo Egyesület. Mivel a folyamatosan változó 

korlátozások igencsak megnehezítik a városnéző séták szervezését, a fiatal 

művészettörténészek által működtetett kolozsvári egyesület a mesélő térkép segítségével 

sietett az érdeklődők segítségére, akik így megismerhetik a város 19. századi arculatát, 

látványosságait. 

 

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai színház ismét megnyitotta kapuit. A társulat tagjai a 

karantén időszak alatt az online térben próbáltak kapcsolatot tartani a közönséggel, ám így a 

vastaps elmaradt, ami pedig színész és néző számára is egy- egy előadás elmaradhatatlan 

része volt a koronavírus előtt. Most újabb lendülettel, ötletekkel és előadásokkal lépnek 

színpadra. Sin Edinát, a Beregszászi Színházért Alapítvány igazgatóját kérdeztük. 

 

Határok nélkül 

2021. május 8. – Kossuth Rádió 

 

A Marosvásárhely műemléki topográfiája c. munka közel hét éves múltra tekint vissza, célja 

tudományos igénnyel számba venni és a nagyközönséggel is megismertetni a város épített 

örökségét. 

A programban résztvevő művészettörténészeknek ez idáig több mint 200 építészeti emléket 

sikerült felleltározniuk Marosvásárhely történelmi belvárosának utcáiban. 

A kutatómunka szakmai előkészítésében, megalapozásában magyarországi műemlékvédelmi 

szakemberek nyújtottak segítséget - mondja a projekt vezetője Orbán János marosvásárhelyi 

művészettörténész. 

 

Online szavazást hirdetett a város leendő címeréről egy partiumi település, Margitta 

önkormányzata. Szeretnék, ha saját, a helyi lakosok által is kedvelt jelképe lenne a városnak. 

A Polgármesteri Hivatal három címer variációt készíttetett, amelyekre még közel két hétig 

lehet szavazni. A sárkány a Bihar megyei város magyar múltjára utal a románok által is 

támogatott margaréta és a szökőkút mellett. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-05-08_04-30-00&enddate=2021-05-08_05-08-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-05-08_04-30-00&enddate=2021-05-08_05-08-00&ch=mr1
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Az al-dunai Kazán-szoros egyik jelentős turisztikai látványossága lehet Lászlóvára - a jelenleg 

uniós támogatással folyó rekonstrukció után. A XV. század első felében épült erődítmény a 

törökök elleni harcok egyik fontos kiindulópontja volt: Zsigmond király, majd Kinizsi Pál is 

innen indult hadba az oszmánok ellen. A történelmi emlékekről és a turisztikai hasznosításról 

is kérdeztük Balázs István László idegenvezetőt. 

 

Tóth Péter Lóránt előadóművész legszívesebben versvándornak mondja magát, hisz a 

költészet segítségével küldetést valósít meg: járja a Kárpát-medencét, és verses műsoraival 

irodalmat is, történelmet is tanít. Április végén a délvidéki iskolákat, művelődési 

egyesületeket látogatta sorba. A kisebbeknek Szent Lászlóról, a nagyobbaknak Radnóti 

Miklósról beszélt. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. május 9. – M1 

 

Baross pályázat Felvidéken  

Ahogy a Kárpát-medence számtalan pontján, úgy a Felvidéken is sok család él 

mezőgazdaságból. Az ilyen gazdaságok számára óriási segítség a magyar kormány által életre 

hívott, eszközbeszerzést támogató Baross Gábor Program. A felvidéki Csákányháza melletti 

Bázsánpusztán gazdálkodik lassan egy évtizede Tóth László és felesége Veronika, akik a 

Baross pályázat keretén belül sikeresen pályáztak eszközök vásárlására. Közel 350 tyúk van a 

tanyán, így Veronikának akad munkája bőven az állatok között, míg férje a pályázaton 

szerzett fűnyíró traktorral vágja a füvet. A házaspár számára a mezőgazdasági munka szinte 

kikapcsolódás. 

 

Gazda József portré   

Bizonyára nincs az alig tízezer lelket számláló székely fürdővárosban, Kovásznán olyan 

ember, aki nem ismerné Gazda József tanár urat. Nemcsak azért, mert a nemrég 

nyolcvanötödik életévét betöltő Jóska bácsi több évtizedes tanári pályája során nemzedékek 

egész sorával ismertette meg a magyar nyelv és irodalom szépségeit, hanem azért is, mert 

sokoldalú munkássága valóságos szellemi ezermesterré teszi. Hiszen az iskola mellett a 

művészeti író, a szociográfus, a művelődésszervező Gazda József mindig a cselekvés embere 

volt.  

 

Civil összefogással tisztították meg a Tisza part egy részét Kárpátalján  

Az elmúlt évtizedekben sokat szenvedett a Tisza a környezetszennyezés miatt. Főleg a felső 

részen, Romániában és Ukrajnában kerül sok szemét az ártérből a folyóba, amelyből 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-05-09-i-adas/
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Magyarország is tonna számra kap. Szerencsére az utóbbi időben számos kezdeményezés 

irányul a szemetelés megfékezésére, az illegálisan a folyóba juttatott hulladék összegyűjtésére 

és eltávolítására. Ilyen civil akció zajlott nemrég a kárpátaljai Visken. Illegális szemétlerakók, 

a víz által partra sodort temérdek háztartási szemét. Ez a látvány fogadta a viskieket tavasszal 

a számukra oly közkedvelt Tisza parton a település határában. 

 

Mire számítanak a helyi termelők?  

Felelős, helyénvaló vásárlás, kevés élelmiszer hulladék, tervezett étrend – ezekkel a 

kulcsszavakkal szólítja meg a házi ízeket kedvelő vásárlókat az alapítványi finanszírozással, 

három éve létrehozott, székelyudvarhelyi Helyénvaló Bolt. Az üzletet jórészt udvarhelyszéki 

termelők látják el áruval. A kistermelők termékeikkel nem csak boltokban, hanem a heti 

piacokon, nagyobb vásárokon is rendszeresen ott vannak. Koszta Ignác szülei munkáját 

folytatja azzal, hogy őstermelővé vált. Gyümölcslevei a Civitas Alapítvány 

zöldségfeldolgozóiban készülnek, a Helyénvaló Bolt hasznát pedig így látja. 


