
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 12. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Pályázati felhívás a hétvégi magyar iskolák pedagógusai számára a 2021-es 

Széchenyi-év alkalmából 
2021. május 11. – MTI, Külhonimagyarok.hu, Ma7, Felvidék Ma, Vajdaság Ma, karpat.in.ua, 

Kárpátalja, AzÜzlet 

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara és a nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárság projektíró versenyt hirdet a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolákban 

tanítók számára. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága keddi, az 

MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a verseny célja, hogy a diaszpórában oktatók 

megmutathassák kreativitásukat és a diákokkal való együttműködésüket a projektoktatás 

során, az elkészült munkákkal tisztelegve a 230 éve született Széchenyi István életműve előtt. 

A felhívásra bárki jelentkezhet, aki kreatívnak érzi magát és a diaszpórában működő hétvégi 

magyar iskolákban tanít. A hagyományos formában működő iskolák mellett online működő 

magyar iskolák is nevezhetnek. 

 

A KMKSZ nyilatkozatban üdvözölte a magyarellenes falragaszok terjesztőinek 

elfogását 
2021. május 11. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatban üdvözölte a rendvédelmi szervek és 

a biztonsági szolgálat operatív fellépését, mely során sikerült elfogni a legutóbbi beregszászi 

magyarellenes akció gyanúsítottjait. A Szövetség reményét fejezte ki, hogy a korábbi 

magyarellenes cselekmények elkövetőit, valamint a felbujtókat is kézre kerítik és a 

törvényeknek megfelelően megbüntetik, áll a nyilatkozatban.  Barta József, a KMKSZ 

alelnöke a TV 21 Ungvár híradójának adott kommentárjában kiemelte: a kárpátaljai 

magyarság békében szeretne élni szülőföldjén. Az elmúlt időszakban több magyarellenes 

akció is volt Ukrajnában, a folyamatot akkor lehet megállítani, ha a provokátorokat elfogják 

és a törvény szigorával megbüntetik, mondja Barta József. 

 

Magyar Templom-felújítási Program a Felvidéken: 101 templom újul meg 96 

településen 
2021. május 11. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép, bumm.sk, Új Szó 

A magyar kormány támogatásával folytatódik az anyaország és a Kárpát-medence egyházi 

épített örökségének megújulása. A Magyar Templom-felújítási Program keretében a 

Felvidéken is több templom újítanak fel. A részletekről a komáromi katolikus plébánián 

május 11-én megtartott sajtótájékoztatón számolt be Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 

egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Forró Krisztián, a Magyar 
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https://karpataljalap.net/2021/05/11/palyazati-felhivas-hetvegi-magyar-iskolak-pedagogusai-szamara-2021-es-szechenyi-ev
https://karpataljalap.net/2021/05/11/palyazati-felhivas-hetvegi-magyar-iskolak-pedagogusai-szamara-2021-es-szechenyi-ev
http://politic.karpat.in.ua/?p=23265&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=23265&lang=hu
https://ma7.sk/tajaink/magyar-templom-felujitasi-program-karpat-medence-szerte-1800-a-felvideken-101-szentelyt
https://ma7.sk/tajaink/magyar-templom-felujitasi-program-karpat-medence-szerte-1800-a-felvideken-101-szentelyt
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Közösség Pártja elnöke és Kiss Róbert kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye általános 

helynöke. Előzetesen az egyházi vezetőkkel egyeztettek ez ügyben. A találkozón egyebek 

mellett elhangzott, hogy Kárpát-medence-szerte 1800 templomot újítanak fel. A Felvidékre 

juttatott 1,5 milliárd forintnyi támogatásból 96 településen 69 római katolikus, 25 

református, 6 görögkatolikus, és 1 zsidó szentély többnyire állagmentő javítására és 

szépítésére kerülhet sor. 

 

Kiemelkedő teljesítményű fiatalokat díjaztak a csíkszeredai megyeházán 
2021. május 11. – maszol.ro 

Európa-napi programokkal, üzenetekkel és a megyében tevékenykedő tehetséges fiatalok 

díjazásával zárult Hargita Megye Tanácsának ifjúsági programsorozata hétfőn. Az 

eseménynek a csíkszeredai Megyeháza Galéria adott otthont, az érdeklődők egyúttal 

megtekinthették azokat az óriásvásznakat is, amelyeken Csík-, Gyergyó- és Udvarhely-

térségének ifjúsága fogalmazta meg üzeneteit.  

 

Méltatlan kísérlet lenne a váradi „kultúrmix” – Színházigazgató a magyar és 

román társulat összevonási tervéről 
2021. május 11. – Krónika 

Költséghatékonyságra hivatkozva átalakítaná a nagyváradi kulturális intézmények működését 

fenntartóként a Bihar megyei önkormányzat: többek között összevonná a magyar és román 

társulatot, valamint a filharmóniát. Czvikker Katalin, a Szigligeti Színház főigazgatója úgy 

véli, alapos kutatások, tanulmányok híján az intézmények nívójához, múltjához és 

missziójához méltatlan kísérlet lenne egy ilyen „kultúrmix” létrehozása. 

 

Pénz van, csak tudni kell bánni vele: a következő költségvetési ciklus EU-

forrásait ismertető kisokost adtak ki 
2021. május 11. – Krónika, Nyugati Jelen 

A 2021–2027-es európai uniós költségvetési ciklusban rendelkezésre álló forrásokat 

ismerhetik meg a pályázni vágyók a Startoljunk rá! EU-s pályázatok erdélyieknek című 

kiadványból. A kötet marosvásárhelyi bemutatóján önkormányzati vezetők beszéltek többek 

között arról is, hogy milyen nehézségekbe ütközik a pályázás. 

 

Magyar nyelvű üzletkötői szakot indít ősztől a Szent László Líceum 
2021. május 11. – Bihari Napló 

A Nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum már tíz éve kínál gazdasági 

képzést középiskolai diákok számára. Ősztől kibővítik kínálatukat, és Bihar megyében 

egyedüliként indítanak üzletkötői képesítést biztosító szakot. Ez líceumi végzettséget kínál, 
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https://maszol.ro/belfold/Kiemelkedo-teljesitmenyu-fiatalokat-dijaztak-a-csikszeredai-megyehazan
https://kronikaonline.ro/kultura/meltatlan-kiserlet-lenne-a-varadi-bkulturmixr-n-szinhazigazgato-a-magyar-es-roman-tarsulat-osszevonasi-terverol
https://kronikaonline.ro/kultura/meltatlan-kiserlet-lenne-a-varadi-bkulturmixr-n-szinhazigazgato-a-magyar-es-roman-tarsulat-osszevonasi-terverol
https://kronikaonline.ro/gazdasag/penz-van-csak-tudni-kell-banni-vele-a-kovetkezo-koltsegvetesi-ciklus-eu-forrasait-ismerteto-kisokost-adtak-ki
https://kronikaonline.ro/gazdasag/penz-van-csak-tudni-kell-banni-vele-a-kovetkezo-koltsegvetesi-ciklus-eu-forrasait-ismerteto-kisokost-adtak-ki
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/magyar-nyelvu-uzletkotoi-szakot-indit-osztol-a-szent-laszlo-liceum-3655876/
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érettségi előtt pedig szakvizsgát lehet tenni. Ennek eredményeként szakképzett üzletkötő lesz, 

aki sikeresen vizsgázik. Az üzletkötői oklevél az érettségitől függetlenül is megszerezhető. 

 

Felújítják a váradi Sonnenfeld-palotát és a pszichiátria épületét 
2021. május 11. – Bihari Napló 

A nagyváradi önkormányzat urbanisztikai és területrendezési bizottsága május 6-i ülésén 

hagyta jóvá a Szilágyi Dezső (Moscovei) utca 8. szám alatti Sonnenfeld palotának és az 

ideggyógyászat Louis Pasteur utca 26. szám alatti főépületének felújítására vonatkozó 

terveket. Az Iskola Alapítvány által kért jóváhagyás értelmében felújítják a Sonnenfeld palota 

homlokzatát, belső átalakításokat végeznek, melynek nyomán az ottani lakásokból irodákat, 

kereskedelmi és kulturális tevékenységek befogadására alkalmas tereket alakítanak ki.  

 

Etnikai konfliktusszítás dák leletekkel 
2021. május 11. – Bihari Napló 

Amatőr régészek azzal vádolják Alsólugos magyar polgármesterét, hogy tönkretette a község 

területén található egykori dák erődítmény és település maradványait. A helyszínt 

megvizsgáló szakemberek azonban megállapították, hogy a most kialakítandó régészeti 

lelőhelyen semmiféle káros beavatkozás nem történt. 

 

Megmarad az osztály 
2021. május 11. – Bihari Napló 

A Tanügyminisztérium elfogadta az RMDSZ érvelését a jövő évi beiskolázási tervre 

vonatkozóan. Ennek köszönhetően beindulhat az Ady Endre Líceumban a matematika-

informatika, illetve az intenzív angol szakos kilencedik osztály, amelyet a Bihar Megyei 

Tanfelügyelőség diákhiányra hivatkozva megszüntetett volna. Az RMDSZ úgy érvelt, hogy a 

kisebbségi oktatás nem régiókra van lebontva, hanem az egész megyét figyelembe véve kell 

eldönteni azt, hogy hány osztály induljon. Illetve annak az alapelvnek is érvényt kell szerezni, 

hogy egyedi profilú osztályokat nem szüntetnek meg. Márpedig a magyar tagozatos matek-

info, intenzív angol szakos osztály az egyetlen Bihar megyében, amely az Ady Endre 

Líceumban működik. 

 

Beszélgetéssorozat indul a nők közéleti szerepvállalásáról 
2021. május 11. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Miután az elmúlt években a „saját bőrén tapasztalta meg”, hogy szükség van a nők érdekeit 

felvállaló hálózatra, a Székelyföldi nők közéleti műhelye című online beszélgetéssorozatot 

kezdeményezett Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője. A kezdeményezést 

az RMDSZ sepsiszentgyörgyi és háromszéki nőszervezetei karolták fel, az első kiadásra 

csütörtökön, május 13-án kerül sor, a nőszervezet Facebook-oldalán követhető. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/felujitjak-a-varadi-sonnenfeld-palotat-es-a-pszichiatria-epuletet-3655819/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/etnikai-konfliktusszitas-dak-leletekkel-3655846/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/megmarad-az-osztaly-3655867/
https://szekelyhon.ro/aktualis/beszelgetessorozat-indul-a-nok-kozeleti-szerepvallalasarol
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Forró Krisztián: Tárgyalni fogunk Szijjártó Péter külügyminiszterrel az oltási 

igazolások kölcsönös elismeréséről 
2021. május 11. – Ma7.sk 

A lehető leghamarabb tárgyalásokat kell kezdeményezni az oltási, illetve védettségi 

igazolványok kölcsönös elismeréséről – nyilatkozta Forró Krisztián a Ma7 portálnak annak 

kapcsán, hogy a nap folyamán Szijjártó Péter és cseh kollégája között a témában eredményes 

egyeztetésre került sor. Forró Krisztián, az MKP elnöke portálunknak elmondta, üdvözli a 

mai cseh-magyar kétoldalú tárgyalásokat. Ahogy azt korábban megírtuk, Szijjártó Péter 

magyar és Jakub Kulhánek cseh külügyminiszter ma arról tárgyaltak, hogy a két ország 

kölcsönösen ismerje el az általuk kiadott oltási vagy védettségi igazolásokat. 

 

SZMPSZ Alkotópályázat: Az aranysávos műveket a Limes Galériában június 11-

én nyíló tárlaton mutatják be 
2021. május 11. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége - SZMPSZ e tanévben először hirdette meg 

alkotópályázatát Alkotni is engedd... címmel, öt kategóriában olyan pedagógusok részére, 

akik a hivatásuk gyakorlása mellett valamelyik művészeti ágban is kreatívan tevékenykednek. 

 

Ahol Ti vagytok, ott van Magyarország 
2021. május 11. – Ma7.sk 

Szép és értékes, a magyarságba vetett hitet szimbolizáló és identitástudatot erősítő 

ajándékcsomagokat kapnak az idei tanév végzős középiskolásai Kárpát-medence szerte. A 

Trianon Múzeum Alapítványtól érkező ajándékokat ünnepélyes keretek közt adják át a 

magyarlakta vidékeken. Az első ceremóniának a felvidéki Galántai Kodály Zoltán Gimnázium 

adott otthont. 

 

Beíratási körkép a felvidéki református alapiskolákban 
2021. május 11. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg hat református alapiskola 

működik, egy az alsó tagozatosok számára, öt pedig teljes szervezettségű. Az elmúlt év 

szeptemberében két elsős, egy második és egy ötödik osztállyal megnyitotta kapuját 

Rimaszombatban a Református Alapiskola is. A beíratási eredmények alapján 78 első 

osztályos kezdheti meg szeptemberben a 2021/22-es tanévet református alapiskolákban. 
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https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-targyalni-fogunk-szijjarto-peter-kulugyminiszterrel-az-oltasi-igazolasok
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-targyalni-fogunk-szijjarto-peter-kulugyminiszterrel-az-oltasi-igazolasok
https://ma7.sk/tajaink/szmpsz-alkotopalyazat-az-aranysavos-muveket-a-limes-galeriaban-junius-11-en-nyilo-tarlaton
https://ma7.sk/tajaink/szmpsz-alkotopalyazat-az-aranysavos-muveket-a-limes-galeriaban-junius-11-en-nyilo-tarlaton
https://ma7.sk/aktualis/ahol-ti-vagytok-ott-van-magyarorszag
https://felvidek.ma/2021/05/beiratasi-korkep-a-felvideki-reformatus-alapiskolakban/
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A VMSZ támogatja a vasúti közlekedéssel kapcsolatos szerződésekről szóló 

törvény módosítását  
2021. május 11. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség üdvözli és támogatni fogja a vasúti közlekedéssel kapcsolatos 

szerződésekről szóló törvény módosítását – mondta felszólalásában Gyivánovity Dániel, a 

VMSZ köztársasági parlamenti képviselője. Kiemelt néhány fontos dolgot a dokumentumból: 

például, hogy a vonat késése esetén vissza kell téríteni a jegy árát az utasoknak, alternatívát 

biztosítani ilyen esetben, egyforma feltételeket kell biztosítani a fogyatékkal élő utasoknak, és 

segítséget nyújtani nekik fel- és leszálláskor. Gyivánovity hangsúlyozta, a Belgrád-Budapesti 

korszerű vasút megépítésével, remélhetőleg sokan választják majd a vonattal való utazást a 

buszozás vagy autózás helyett, ami a környezetünk védelméhez is hozzájárul. 

 

Pásztor István: Csakis az átoltottsággal lehet visszaszorítani a vírus terjedését 
2021. május 11. – Pannon RTV 

A koronavírus elleni harcról és fontos vajdasági fejlesztésekről is beszélt a Szabadkai Magyar 

Rádió reggeli műsorában Pásztor István. A VMSZ elnöke elmondta, hogy az a cél, hogy minél 

több ember felvegye a védőoltást, mert csak így térhet vissza az életünk a megszokott 

mederbe. A Szeged-Szabadka vasútvonal modernizálásáról is beszélt. Azt mondta, hogy jövő 

év júliusában fejeződhet be a szakasz kiépítése. 

 

Mától javítások az autópálya Szabadka-Újvidék szakaszán 
2021. május 11. – Vajdaság Ma 

A munkálatok miatt mától, május 11-étől Vajdaságban több útvonalon is változik a forgalom. 

Július 23-áig, 7 és 17 óra között mintegy öt kilométeres szakaszon újítják fel az autópályát a 

szabadkai déli letérőnél, a Szabadkától Újvidék felé vezető szakaszon. A munkálatok ideje 

alatt a forgalom kétirányú lesz az Újvidékről Szabadka felé vezető sávban. Május 13-áig 

kihelyezik az intelligens közlekedési rendszerek felszereléseit a rumai és a szávaszentdemeteri 

(Sremska Mitrovica) elágazásnál, a béskai hídnál, valamint az ingyiai és batajnica 

elágazásnál. 

 

Folyamatosak a fejlesztések a magyarkanizsai Művészetek Házában 

2021. május 11. – Vajdaság Ma 

Egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően folytatódhat a magyarkanizsai Művészetek Háza 

műszaki fejlesztése. A 7 millió dináros beruházás révén - melynek 85%-át a művelődési 

minisztérium biztosítja - elkészül a tervdokumentáció és új tűzvédelmi függöny kerül 

beszerzésre az elhasználódott és korszerűtlen vasfüggöny helyett. A hírt maga Fejsztámer 

Róbert polgármester jelentette be közösségi oldalán. A mostani felújításról és a tervezett 

további fejlesztésekről Sarnyai Károlyt, a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatóját 

kérdezte a Vajdaság Ma hírportál. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmsz-tamogatja-vasuti-kozlekedessel-kapcsolatos-szerzodesekrol-szolo-torveny
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmsz-tamogatja-vasuti-kozlekedessel-kapcsolatos-szerzodesekrol-szolo-torveny
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-csakis-az-atoltottsaggal-lehet-visszaszoritani-virus-terjedeset
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-csakis-az-atoltottsaggal-lehet-visszaszoritani-virus-terjedeset
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26518/Matol-javitasok-az-autopalya-Szabadka-Ujvidek-szakaszan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26520/Folyamatosak-a-fejlesztesek-a-magyarkanizsai-Muveszetek-Hazaban.html
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Az anyanyelvi oktatásról egyeztettek a magyar kisebbség vezetői az ukrán 

oktatási minisztériummal 
2021. május 11. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma Vira Rohova miniszterhelyettes vezetésével 

megbeszélést tartott a magyar kisebbség szervezeteinek képviselőivel május 6-án online 

térben. A megbeszélésen az anyanyelvi oktatáshoz való jogok biztosításának feltételeiről és a 

következő, május 12-ei magyar-ukrán oktatási munkacsoport üléséről volt szó. A II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a 

Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Fiókintézete közösen 

kidolgozott és előterjesztett egy olyan alaptantervet és óratervet, amely megfelel az ukrán 

követelményrendszernek és emellett segíti a magyar indentitás megőrzését. 

 

Tisztújító közgyűlést tartott a KMTT 
2021. május 11. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Vidékünk turisztikai vállalkozásait és az ágazatból élőket összefogó Kárpátaljai Magyar 

Turisztikai Tanács (KMTT) május 10-én tartotta tisztújító közgyűlését. Jánosiban a Helikon 

Hotelbe összehívott közgyűlés újabb két évre szavazott bizalmat Mester András elnöknek, 

valamint a szervezet három alelnökének. Továbbra is dr. Berghauer Sándor főiskolai tanár 

látja el a szakmai szervezet általános alelnöki teendőit, Csizmár Sarolta maradt az Ukrajnán 

belüli kapcsolatokért felelős alelnök, míg dr. Tarpai József alapító elnököt a 

külkapcsolatokért felelős alelnökké választották. A közgyűlés megválasztotta a szervezet 

elnökségének tagjait közigazgatási régiónként, illetve szakbizottságainak vezetőit is. 

 

Tiscsenko: szívélyes üdvözletem magyar barátainknak 
2021. május 11. – karpat.in.ua 

Múlt heti magyarbarát kijelentései után ismét hallatott magáról az ukrán kormánypárt 

parlamenti frakcióvezető-helyettese. Mikola Tiscsenko a Telegram-csatornáján közzétett 

videójában számolt be arról, hogy az ukrán hatóságok elfogták a legutóbbi beregszászi 

magyarellenes falragaszok készítőit, három 25 éves kelet-ukrajnai férfit. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/az-anyanyelvi-oktatasrol-egyeztettek-a-magyar-kisebbseg-vezetoi-az-ukran-oktatasi-miniszteriummal/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/az-anyanyelvi-oktatasrol-egyeztettek-a-magyar-kisebbseg-vezetoi-az-ukran-oktatasi-miniszteriummal/
https://karpataljalap.net/2021/05/11/tisztujito-kozgyulest-tartott-kmtt
http://life.karpat.in.ua/?p=56034&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 11. – Kossuth Rádió 

 

Most már bizonyos, hogy meglesz a csíksomlyói nyeregben a pünkösdszombati búcsús 

szentmise, és lesz zarándoklat, de a részvételi feltételek részletei még nem ismertek.  

 

A tömegélmény hozzátartozik a búcsújáráshoz, egyik lényeges eleme, hogy nem egyedül 

megyek, hanem közösséggel - mondta Urbán Erik, az erdélyi ferences rendtartomány 

elöljárója. A búcsú megrendezésével kapcsolatos további részletekről Hegedűs Csilla, az 

RMDSZ szóvivője beszélt. 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli, hogy az ukrán rendőrség elfogta a 

beregszászi magyarellenes falragaszok feltételezett terjesztőit, nyilatkozta a Határok 

Nélkülnek Barta József, a KMKSZ alelnöke.  Mint ismeretes az ortodox húsvét napján, 

Beregszászon olyan magyarellenes plakátok jelentek meg, amelyek a helyi magyar közösség 

kiirtásával fenyegettek. Az ukrán hatóságok három gyanúsítottat fogtak el, akik a nyomozás 

jelenlegi állása szerint orosz megrendelésre cselekedtek. 

 

A győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara és a Nemzetpolitikáért Felelős 

Államtitkárság pályázatot hirdet a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolákban tanítók 

számára a Széchenyi év alkalmából.  A verseny célja, hogy a diaszpórában oktatók 

megmutathassák kreativitásukat és a diákokkal való együttműködésüket a projektoktatás 

során úgy, hogy az elkészült munkákkal tisztelegnek a 230 éve született Széchenyi István 

életműve előtt.  A részletekről Potápi Árpád Jánostól nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

beszélt. 

 

A napokban a szerb parlament módosította a kultúráról szóló törvényt. Eszerint változik az 

igazgatóbizottsági tagok száma azon kulturális intézményekben, amelyeket kiemelt 

jelentőségűvé nyilvánítottak az egyes kisebbségi nemzeti tanácsok. A döntés jelentőségéről 

Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét kérdezte munkatársunk. 

 

Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte a napokban a Romániai Magyar 

Kereszténydemokrata Mozgalom, amely külön pártként indult 1990-ben, majd betagozódott 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-11_18-02-00&enddate=2021-05-11_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-11_18-02-00&enddate=2021-05-11_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 12. 

 

az RMDSZ-be és annak egyik platformjaként működik. A mozgalom legfőbb célja a 

keresztény értékrend, a családcentrikus szemlélet képviselete a politizálásban és az élet 

minden területén- mondja Derzsi Ákos, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom 

alelnöke. 

 

Tisztújító közgyűlést tartott a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács. A küldöttek ismét 

Mester Andrásnak szavaztak bizalmat, aki folytathatja munkáját, hiszen a koronavírus 

járvány intenzitásának csökkenése után újjá kell építeni és megerősíteni a kárpátaljai magyar 

turisztikai rendszert, amely több száz család megélhetését biztosítja. 

 

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének közreműködésével a Magyar Házak, a Felvidéki 

Ház és a Kárpát-medence Intézet minden felvidéki magyar gimnáziumban érettségiző 

diáknak ajándékcsomagot ad, melyben könyvek, egy film, oklevél és egy érdekes, történelmi 

magyar kártya van. A Galántai Kodály Zoltán Gimnáziumban zajlott ünnepélyes átadón 

készült az összeállítás. 


