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Nyomtatott és online sajtó 
 

Hivatalos: engedélyezik a zarándoklatokat, az immunizáltak sport- és kulturális 

rendezvényeken is részt vehetnek  
2021. május 10. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Elfogadta a román kormány hétfői ülésén a koronavírus-járvány terjedése ellen kihirdetett 

veszélyhelyzet 30 napos meghosszabbításáról szóló határozatot, ugyanakkor több korlátozó 

intézkedésen is enyhítenek. A veszélyhelyzetet május 13-tól hosszabbítják meg, de ezzel 

együtt eltörlik többek között az egyházi zarándoklatok és körmenetek szervezéséről szóló 

tilalmat; a vallási eseményeken ugyanakkor kötelező lesz betartani az egészségvédelmi 

szabályokat, mint például maszkot viselni, megőrizni a minimális biztonságos távolságot. Ez 

az intézkedés különösen a május 22-i, pünkösdszombati csíksomlyói búcsú szervezőinek és az 

érdeklődők számára fontos engedmény. A döntésről szóló hírt megerősítette az RMDSZ és 

Kelemen Hunor szövetségi elnök, kormányfő-helyettes is a Facebook-oldalán. Az írták: a 

csíksomlyói búcsú felekezeti hovatartozástól függetlenül fontos zarándoklata a Kárpát-

medencei magyarságnak. Kelemen Hunor szerint a csíkszeredai közösség húsvétkor példát 

mutatott a közegészségügyi szabályok betartásából, és hozzátette, hogy „biztos vagyok abban, 

hogy ugyanez a fegyelmezettség fogja jellemezni mindazokat a zarándokokat, akik 

ellátogatnak idén a búcsúba!”  

 

A Valahol Európában című musicalt mutatja be a Csíki Játékszín 
2021. május 10. – MTI, Magyar Nemzet, kultúra.hu, Maszol, Székelyhon 

A Valahol Európában című musicalt mutatja be a csíkszeredai Csíki Játékszín Somogyi 

Szilárd rendezésében - közölte hétfőn az erdélyi színház. A székelyföldi teátrum évadjának 

utolsó bemutatója kettős szereposztásban látható május 15-től. A Dés László, Nemes István, 

Böhm György, Korcsmáros György és Horváth Péter közismert musicaljének bemutatója a 

Csíki Játékszín történetének a legnagyobb szabású produkciója, hiszen ebből az alkalomból a 

társulat mellé 31 gyerekszereplő is csatlakozott.    Az előadás a magyar kormány, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával 

valósult meg. 

 

Pásztor István: Minden fontos kérdésben Orbán és Vučić szövetségese vagyok 
2021. május 10. – Vajdaság Ma 

Pásztor Istvánnal, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével 

készített interjút a Politika napilap, melynek magyar fordítását a VMSZ közölte a párt 

internetes oldalán. A politikussal készült interjút teljes terjedelmében közzétették magyar 

nyelven is. „Régen azt mondták, hogy a bajban mutatkozik meg, ki az igazi barát. Ma ez azt 

jelenti, hogy ilyen helyzetekben derül ki, hogy a kimondott szó hordoz-e kellő komolyságot, és 

cselekvésre való hajlandóságot. Igaz, hogy a két ország kapcsolata megerősödött. Mindketten 
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https://maszol.ro/belfold/Hivatalos-engedelyezik-a-zarandoklatokat-az-immunizaltak-sport-es-kulturalis-rendezvenyeken-is-reszt-vehetnek
https://magyarnemzet.hu/kultura/a-valahol-europaban-cimu-musicalt-mutatja-be-a-csiki-jatekszin-9778607/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26516/Pasztor-Istvan-Minden-fontos-kerdesben-Orban-es-Vucic-szovetsegese-vagyok.html
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egyedül maradtak a vírus elleni harcban, csak magukra számíthattak. Nem nyugodtak bele 

abba, hogy várniuk kell, amíg bebizonyosodik, hogy az európai szolidaritás nem közhely, 

hanem valóság.” – nyilatkozta a politikus.  

 

 „A Makovecz-stílus kötelez” – Gazda István lelkész a temesvári Új Ezredév 

Református Központ elkészült orgonájáról 
2021. május 10. – Krónika 

Makovecz Imre építészete kötelezett egy gyönyörű, grandiózus orgona megépítésére – idézte 

fel a Krónikának Gazda István lelkipásztor annak kapcsán, hogy elkészült a temesvári Új 

Ezredév Református Központ szűk másfél éve felavatott templomának csodálatos hangszere. 

A lelkész a még zajló munkálatok állásáról is beszámolt lapunknak. 

 

Ismét veszélyben a nagyváradi magyar színjátszás, újabb átszervezés van 

kilátásban 
2021. május 10. – maszol.ro 

Bár a Bihar megyei önkormányzat mint fő illetékes még semmit sem közölt hivatalosan, a hét 

végén a megyei román sajtóban megjelent, illetve kiszivárogtatott információk szerint újabb 

jelentős karcsúsítás, sőt érvágás várható a megyei kulturális életben. A napvilágra került 

elképzelés szerint a fenntartó megyei tanács vezetősége összevonja a nagyváradi román és 

magyar színházat és a filharmóniát, ismét költséghatékonyságra hivatkozva.  

 

Várhatóan a hét második felében születik döntés a csíksomlyói búcsún való 

részvétel feltételeiről  
2021. május 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezése még mindig folyamatban van. Ennek jegyében 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalában találkoztak hétfőn az érintett felek. Az egyeztetésen 

Korodi Attila polgármester, Sógor Enikő és Bors Béla alpolgármester, Kovács Gergely 

gyulafehérvári római katolikus érseket és a somlyói ferenceseket fogadta. A megbeszélésen 

jelen volt Borboly Csaba megyeitanács-elnök is. „Az együttműködést az elhivatottság vezérli, 

valamennyi fél elkötelezett abban, hogy a járványhelyzet nyújtotta maximális lehetőségek 

kihasználásával megszervezzék a búcsút” – jegyzik meg a közleményben. Hozzáteszik, hogy a 

pünkösdi búcsú szervezésének jogszabályi kereteit várhatóan a hét második felére 

pontosítják, és a szervezők – a hatóságokkal egyeztetve – ennek szellemében készülnek. 

Amint kiderülnek a pontos részletek, azonnal tájékoztatják az esperesi hivatalokat és a 

nyilvánosságot.  
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Felmérés: a válaszadók egyharmada szerint meg vannak számlálva a 

kormánykoalíció napjai  
2021. május 10. – maszol.ro, transindex.ro 

Az Avangarde közvéleménykutató intézet május elején végzett felmérésében résztvevők közel 

egyharmada szerint már csak néhány hónapja van hátra a kormánykoalíciónak, míg alig több 

mint egyötödük vélte úgy, hogy a kabinet kitölti a mandátumát 2024-ig. A válaszadók 

majdnem fele szerint Florin Cîțu miniszterelnök nem érdemel „átmenő jegyet”.  

 

A végsőkig harcolnak a magyar osztályokért 
2021. május 10. – Bihari Napló 

A Bihar Megyei Tanfelügyelőség 35 magyar nyelvű kilencedik osztály indítására kapott 

jóváhagyást a Tanügyminisztériumtól a következő tanévre. Az RMDSZ szerint ez a döntés 

nem is végleges és szakmailag sem megalapozott, ezért a beiskolázási terv módosítását akarja 

elérni.  

 

A székelyföldi óvodák is megérzik a születések számának csökkenését 
2021. május 10. – szekelyhon.ro 

A születések száma évről évre fokozatosan csökken Romániában. Bár Székelyföldön nem 

nagy a visszaesés, de van, ahol az óvodáskorú gyerekek létszámváltozásai is alátámasztják ezt 

a tendenciát. Kovászna megyében például ezer óvodással van kevesebb idén, mint öt évvel 

ezelőtt. 

 
A magyar kormány támogatja és szorgalmazza a Szent Korona híd megépítését 
2021. május 10. – Felvidék Ma 

A magyar kormány támogatja és szorgalmazza az Ipolybalog és Ipolyvece közt létesítendő 

Szent Korona híd megépítését. Mint az ipolybalogi polgármesternek küldött levélben 

olvasható: a társadalmi összetartozás mellett a gazdasági fejlődést is szolgálná a gyalogos és 

kerékpáros forgalomra tervezendő Ipoly-híd. Húsvétvasárnap az Ipoly két pártján írták alá a 

települések polgármesterei a szándéknyilatkozatot a határátkelőként is funkcionáló leendő 

Ipoly-hídról. Mint a dokumentumban megfogalmazták: A meghatalmazottak eme 

szándéknyilatkozatukkal kérvényezik, hogy Szlovákia és Magyarország külügymisztériumai 

megállapodásukkal engedélyezzék a Szent Korona híd megépülését. 

 

A határon túli magyar területek tárlatai mutatkoztak be a Virtuális Mozaik 

Múzeumtúrán 
2021. május 10. – Felvidék Ma 

Egyre népszerűbbek a múzeumpedagógiai foglalkozások, ismét több mint 10 ezer diák 

regisztrált a DEMÓ 4 – Virtuális Mozaik Múzeumtúra határon túl és innen programjára. 
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Május 6-án negyedik alkalommal tartották meg az online múzeumtúrát, mely ezúttal a 

határon túli magyar területek kiállításait, gyűjteményét vette górcső alá. Több mint 10 000 

diák, több száz pedagógus vezetésével dolgozta fel a nemzeti összetartozás éve kapcsán 

magyarságunk irodalmi, történelmi és művészeti tematikáját. 

 

Felvidéki települések is jelentkezhetnek a Virágos Magyarország versenyre 
2021. május 10. – Felvidék Ma 

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 2021-ben 28. alkalommal indítja útjára a Virágos 

Magyarország versenyt, amelyre a települések önkormányzatai nevezhetnek. A 

kezdeményezés 1994 óta változatlan népszerűségnek örvend, évente több mint 300 települést 

mozgat meg. A jelentkezők köre évről évre bővül, és idén már nemcsak Erdély, hanem 

minden határon túli magyarlakta település csatlakozhat. 

 
VMSZ-es siker Magyarcsernyén és Tóbán 
2021. május 10. – Pannon RTV 

Magyarcsernye Község öt helyi közösségében tanácsválasztást tartottak vasárnap. 

Az első, nem hivatalos adatok szerint a két magyar többségű településen a Vajdasági Magyar 

Szövetség által támogatott jelöltek kapták a legtöbb szavazatot. A részvételi arány több mint 

50 százalékos volt. Magyarcsernyén a kilenctagú Helyi Közösség Tanácsának új tagjai: Juhász 

Attila, Tóth László, Hódi Judit, Darusi Renáta, Tanók Tamás, Vastag Attila, Bacsik Attila, 

Deák István és Bugyi Zsolti. Mindannyian a VMSZ jelöltjei voltak. 

 

Keresztszentelés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc zentai 

áldozatainak emlékére 
2021. május 10. – Vajdaság Ma 

Az eseményen Tari László, történész az 1848/49-es zentai attrocitások kapcsán elmondta, 

hogy több mint 2000 áldozatot követeltek. A vérengzés áldozatainak egy részét -akiket a régi 

katonai raktár környékén végeztek ki- a már kiásott lövészárkokba temettek, amelyek déli 

védvonala innen nem messze húzódott. A történész kiemelte a zentai Szegfű György honvéd 

hadnagyot, aki 1889 tavaszán indítványozta, hogy a magyar szabadságharc ideje alatt a 

Zentán ártatlanul kivégzett és a vasútállomás helyén lévő sáncokba temetett áldozatok 

földimaradványait a város exhumáltassa és illő módon temesse el a Felsővárosi 

köztemetőben, közköltségen. 

 

Koszorúzással emlékeztek a verbásziak 
2021. május 10. – Magyar Szó 

Az általános járványügyi helyzet miatt (idén is) elmaradt az ilyenkor szokásos ünnepi műsor, 

ehelyett koszorúzással emlékeztek a győzelem napjára. A verbászi önkormányzat 
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képviseletében Predrag Rojević polgármester, Sanja Žigić, a képviselő-testület elnöke és 

Milan Glušac polgármester-helyettes a városi temetőben a második világháborúban elesett 

harcosok emlékművénél, a Vörös hadsereg elesett katonáinak emlékművénél, valamint az 

1991 és 1999 között elesett harcosok tiszteletére emelt emlékműnél koszorúzott. 

 

Tudományos konferencia az ungvári magyar diákok szervezésében 
2021. május 10. – karpat.in.ua 

Több mint 20 fiatal kutató részvételével szervezte meg XV. Tudományos Diákköri 

Konferenciáját a Kárpátaljai Magyar Diákok És Fiatal Kutatók Szövetsége. A szervezet 

tevékenységében fontos szerepet töltenek be a tudománnyal foglalkozó rendezvények. 

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet felhívása 
2021. május 10. – Kárpátalja 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2021-ben immár tizedik alkalommal rendezi meg a 

Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet, idén – a tekintettel járványhelyzetre – 

ismételten online formában. A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, 

doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai 

tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog- és érdeksérelmeivel 

foglalkozni. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 10. – Kossuth Rádió 

 

Május végétől Magyarország lesz az emberi jogok és a demokrácia védelmét elsődleges 

feladatának tekintő Európa Tanács soros elnöke. Ugyanakkor Németh Zsolt, az Országgyűlés 

Külügyi Bizottságának elnöke a strasbourgi székhelyű Európa Tanács parlamenti 

közgyűlésének egyik alelnöki tisztségét tölti be január óta. Vasárnap, május kilencedikén volt 

Európa Napja, az európai béke és egység ünnepe. Ebből az alkalomból hívtuk fel telefonon 

Németh Zsoltot.  

 

A járvány okozta gazdasági válságot sikeresen vészelik át a Délvidéken a Prosperitati 

Alapítvány által támogatott vállalkozások. Ez talán részben annak is köszönhető, hogy az 
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alapítvány a vállalkozók képzésére is nagy figyelmet fordít. „Előttem az utódom” elnevezéssel 

egy újabb képzés indul hamarosan. Erről is kérdeztük Juhász Bálintot, az alapítvány 

ügyvezetőjét.  

 

A Munkács melletti Csongoron több mint 700 gazdának segített a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség földprivatizációs ügyintézésükben. A helyi lakosok az elmúlt napokban 

vehették át dokumentumaikat. A KMKSZ a Magyar Kormány támogatásával Kárpátalja szerte 

több ezer ilyen ügyintézést támogatott már.  

 

A székelyföldi falugazdász-hálózat ott segít a gazdáknak, ahol éppen szükség van rá. A 

székelyföldi gazdaszervezetek próbálják előnnyé változtatni a járvány okozta hátrányokat, és 

különösen a pályázatok segítségével fejleszteni a mezőgazdasági vállalkozásokat. Erről 

beszélgettünk a gazdaszervezetek szövetségének elnökével. 

 

Nőtt a magyar iskolába beíratott gyerekek száma a Komáromi, a Dunaszerdahelyi és a 

Galántai járásban. Ugyancsak jó eredmény, hogy több elsős mutatkozik Léván és a kelet-

szlovákiai magyarok lakta városokban, Füleken ugyanakkor kissé csökkent a magyar elsősök 

száma.  

 

A járvány miatt Csíksomlyóra idén sem mehetnek tömegesen zarándokok, ezért a nagyváradi 

egyházmegye plébániái összegyűjtötték imaszándékaikat. Ezeket kerékpáros zarándokok 

Nagykárolyig vitték. Onnan ismét zarándokok viszik felváltva a csíksomlyói búcsúra. A kis 

csapat ünnepélyes áldás után indult a száz kilométeres útra. 


