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Nyomtatott és online sajtó 
 

Elfogadták Tőkés fellebbezését, elölről kezdődik a pereskedés a Iohannis által 
megvont érdemrend ügyében 
2021. május 12. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A román legfelsőbb bíróság szerdán elfogadta Tőkés László fellebbezését, és arra kötelezte a 

Bukaresti Táblabíróságot, hogy tárgyalja újra a volt lelkész román állami kitüntetése 

megvonásának ügyét. Tőkés László a Ceaușescu-diktatúra bukásához vezető 1989-es 

temesvári forradalom kirobbantásában játszott szerepéért kapta meg a Románia Csillaga 

érdemrend lovagi fokozatát a huszadik évfordulón. Ezt a kitüntetést azonban Klaus Iohannis 

államfő 2016 márciusában visszavonta. A kitüntetés visszavonását Victor Ponta kormányfő 

kezdeményezte 2013-ban, miután Tőkés László felvetette, hogy Magyarország vállaljon 

„védhatalmi” szerepet Erdély érdekében, ahogyan Ausztria tette Dél-Tirol esetében. 

 

„Ha nincs magyarságtudatunk, nincs mire építeni” – Kötetben az újrahonosítási 
folyamat elmúlt 10 éve 
2021. május 12. – Krónika 

Rengeteg gyakorlati és szimbolikus következménye volt annak, hogy a 2010. május 26-án 

megjelent határozat elindította a magyar nemzet közjogi egyesítését – hangzott el szerdán 

Kolozsváron, a Magyarnak lenni jó! – Az EMNT Demokrácia-központok 10 éve című kötet 

bemutatóján. Az újrahonosítás nem egy új jelenséget generált, hanem egy már létező ténynek 

a közjogi kereteit alakította ki – jelentette ki Mile Lajos főkonzul az eseményen. Rámutatott, 

ez a tény az összetartozás érzése, amely egy sokkal régebbi és összetettebb dolog, lelki és 

szellemi tartalom. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke 

komoly dokumentumgyűjteményként jellemezte a kötetet. Rámutatott, a könyv célja, hogy 

köszönetet mondjanak azoknak a nemes cél érdekében elkötelezett embereknek, akik az 

elmúlt 10 évben részt vettek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) demokrácia-

központjainak munkájában. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kassán 
2021. május 12. – Ma7.sk 

Szerdán adták át Kassán, Magyarország kassai főkonzulátusán azokat a magyar állami 

kitüntetéseket, amelyeket a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Áder 

János köztársasági elnök, de a járványügyi helyzet miatt nem vehettek át a díjazottak. Magyar 

Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vett át Köteles László, a Csemadok országos 

alelnöke és Dudás Péter színművész, rendező. 
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Tomos Endre: támogatjuk az erdélyi magyarok autonómiáját nemcsak 
Bukaresttel, hanem Budapesttel szemben is –  
2021. május 12. – transindex.ro 

Mi tesz alkalmassá egy elvándorolt politikust a szülőföldön való megmaradásért küzdeni? 

Hogyan tervezi meggyőzni az erdélyi magyarokat úgy, hogy közben Gyurcsánnyal vannak 

szövetségben? A Momentum frissen bejelentett erdélyi magyar parlamenti képviselőjelöltjét 

kérdezték. 

 

Felújítás alatt a Bolyai Farkas Gimnázium főépületének negyven százaléka 
2021. május 12. – szekelyhon.ro 

Jó ütemben halad a felújítás a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium főépületében. Már 

a teljes külső vakolatot  leverték, hogy helyére új kerüljön. A sárga forgatókönyv szerinti 

tanrendnek köszönhetően még nem kényszerült egy osztály sem – az elemiseken kívül – más 

épületbe a munkálatok miatt, de még kérdéses, hogy hol folyatják a diákok, ha majd 

mindenki mehet iskolába.  

 

Az RMDSZ kiáll a váradi magyar színház mellett, a megyei tanács szerint még 
nem téma az átszervezés  
2021. május 12. – maszol.ro 

Az RMDSZ bejelentette: kiáll a nagyváradi Szigligeti Színház mellett, mint ahogyan annak 

idején is harcolt a létrehozása érdekében. A megyei tanács alelnöke szerint azonban nem is 

téma a színházi átszervezés, mert nincsen napirenden ilyet előíró határozat. Korábban 

azonban maga a tanácselnök mondta el, hogyan képzeli el a kulturális intézetek 

egybeolvasztását, amellyel gyakorlatilag megszűnik az önálló magyar színjátszás 

Nagyváradon. „Az RMDSZ érzékenyen kezeli mindazt, ami kultúrával kapcsolatos 

Nagyváradon és Bihar megyében. Az RMDSZ volt az, amelyik kiharcolta az önálló magyar 

színházat, ezért az természetes, hogy a szövetség ki fog állni a kulturális intézmények mellett” 

– fogalmazott a Maszol kérdésére szerdai sajtótájékoztatóján Borsi Imre Lóránt, a Bihar 

megyei RMDSZ ügyvezető elnöke és megyei tanácsi frakcióvezetője.  

 

Nem tudták, hány réteg aszfalt elterítése szükséges a megyei utak felújításához 
2021. május 12. – szekelyhon.ro 

Újabb három tanút hallgattak meg a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen 2013-ban 

indult büntetőper szerdai tárgyalásán a Maros Megyei Törvényszéken. A tanúk egyike sem 

ismerte azt az előírást, amely a megyei utakra szükséges aszfaltrétegekre vonatkozik. 
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A Csemadok állami támogatása közös ügy. Várható-e előrelépés? 
2021. május 12. – Ma7.sk 

Forró Krisztián, az MKP elnöke és Gyimesi György parlamenti képviselő szerdán a készülő 

Csemadok-törvény kapcsán egyeztettek. A felvidéki magyarság legnagyobb kulturális 

szervezete 1996 óta alanyi jogon nem kap állami támogatást, amikor a harmadik Mečiar-

kormány egy tollvonással megszüntette azt – hangsúlyozta megkeresésünkre Forró Krisztián, 

az MKP elnöke. Forró arra emlékeztetett, tavaly nyáron Igor Matovič még kormányfőként 

ígéretet tett arra, hogy a Csemadok - a Matica slovenskához hasonlóan - állami támogatáshoz 

juthat a jövőben. 

 

A kormánybiztos útmutatója segíti a kisebbségi nyelvtörvény betartását 
2021. május 12. – Ma7.sk 

Az utóbbi időben megnőtt azoknak a panaszbeadványoknak a száma, melyeket a kisebbségi 

kormánybiztosi hivatal kap az etnikailag vegyes régiókban élő állampolgároktól amiatt, hogy 

nem tüntetik fel az adott kisebbség nyelvén az élet és az egészség védelméről szóló, valamint a 

biztonságot és a vagyonvédelmet érintő információkat. Erre Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos hívta fel a figyelmet a közösségi hálón. 

 

Tematikus szabadtéri játszóparkok épülnek Komárom környékén 
2021. május 12. – Ma7.sk 

A Pons Danubii Területi Együttműködési Csoportosulás sikerrel pályázott és egy interreg-es, 

Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programnak köszönhetően lehetőséget kapott arra, 

hogy szabadtéri játszóparkokat létesítsen a tagvárosainak forgalmas pontjain. Egy feltételt 

azonban szigorúan be kellett tartani: egy-egy ilyen játszópark küllemében egy olyan 

látványosságot jelenít meg, amely egy másik tagváros jellemző jegye. Így Komáromban a dél-

komáromi Csillag erődöt mintázza majd az új gyerekparadicsom. 

 

Szövetség: Diszkriminatív a kormány által elfogadott útfejlesztési ütemterv 
2021. május 12. – Felvidék Ma, bumm.sk 

A kormány által ma jóváhagyott ütemterv is azt bizonyítja, hogy Eduard Heger kabinetje nem 

veszi figyelembe a legnehezebb helyzetben lévő régiók igényeit. A leszakadó régiók magas 

munkanélküliséggel küzdő járásai megfelelő úthálózat nélkül, önerőből képtelenek kitörni 

abból a helyzetből, amelybe az előző rendszer, illetve Vladimír Mečiar helytelen politikai 

döntései miatt kerültek. A korábban összeállított ambiciózus százas listát a kormányzó pártok 

politikai érdekei jelentősen megnyirbálták – olvasható a Szövetség szerkesztőségünknek 

eljuttatott sajtóközleményében. 
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Népszámlálás: Sok magyar még nem teljesítette kötelességét, ami nem kedvez 
a nemzetiségi jogoknak – A Körkép.sk Jasmína Staudert, a népszámlálás 
szóvivőjét kérdezte 
2021. május 12. – Körkép 

Javában zajlik a népszámlálás második, asszisztált szakasza. Aki március végéig nem töltötte 

ki a népszámlálási ívet, az június 13-ig felkeresheti az egyes kapcsolati pontokat (például a 

város, vagy községházán), ahol segítenek a kitöltésben. A népszámláláson való részvétel 

kötelező.   Szlovákiában az első fázis során a lakosság 86 százaléka megszámoltatott, ami 

nagyfokú digitális fejlettségről tanúskodik. Ugyanakkor a roma közösségekben, az idősebbek 

körében, és Dél-Szlovákia több területén még sokan nem teljesítették kötelességüket. 

 

Elballagtak a nagybecskereki leánykollégium végzősei 
2021. május 12. – Vajdasag.ma 

Hálaadó szentmisével, majd egy közös vacsorával zárult a nagybecskereki Szathmáry 

Karolina Kollégium végzős növendékeinek ballagási ünnepsége. A szentmisét dr. Német 

László nagybecskereki megyéspüspök mutatta be a székesegyházban. "Legyetek hűségesek az 

értékekhez, amit kaptatok, a hithez, a családhoz, a barátokhoz! Legyetek büszkék arra, amit 

megtettetek! Higgyetek önmagatokban, másokban és a Jóistenben! Ne felejtsétek el a 

hiteteket és ne felejtsétek el Nagybecskereket!" - mondta homíliájában a főpásztor. 

 

Folyamatosak a fejlesztések a magyarkanizsai Művészetek Házában 
2021. május 12. – Vajdasag.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. 

 

Ismét lefestették Drea magyar nevét a településnévtáblán 
2021. május 12. – Pannon RTV 

Ismét átfestették Drea, azaz Mileševo település magyar nevét a települést jelző táblán - áll a 

VMDK közleményében. A tettesek ismeretlenek és nem ez az első eset a táblarongálásra. A 

közelmúltban a VMDK már többször jelezte az esetet, és felszólította az ügyészséget és a 

rendőrséget az azonnali cselekvésre. Az esetek után eddig letakarították a festéket, vagy új 

táblát helyeztek ki, de ez nem volt megoldás a problémára. 

 

Több mint 170 elsős vált a Vöröskereszt tagjává Magyarkanizsán 
2021. május 12. – Pannon RTV 
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Tart a Nemzetközi Vöröskereszt Hét. Ennek részeként az elsősök a Vöröskereszt tagjaivá 

válnak. Magyarkanizsa községben 174 elsős lett taggá avatva. A magyarkanizsai Vöröskereszt 

is már évekkel ezelőtt csatlakozott az eseményhez, régi hagyományuk az elsősök befogadása a 

Vöröskereszt tagságába. A héten a község általános iskoláinak első osztályos tanulóit 

látogatták meg, ahol előadás formájában igyekeztek bemutatni a szervezet munkáját és 

történetét. 

 

Közösségépítő ereje van a csókai templom felújításának 
2021. május 12. – Pannon RTV 

A kerítés felújításával folytatódott a Szentháromság templom rekonstrukciója Csókán. Az 

idén 208 éves fennállását ünneplő római katolikus épületet körülvevő kovácsoltvasból készült 

kerítés felső szerkezetét adták át. A csókai istenháza egykoron téglaalapon nyugvó 

kovácsoltvas kerítésének eredeti állapotába való visszaállításának első fázisa, vagyis a talapzat 

felújítása tavaly mintegy 6 millió dináros összköltségből készült el. Kedden átadásra került a 

kovácsoltvasból készült felső szerkezet is, amelynek összértéke nem egész 4 millió dinárt tett 

ki. 

  

Mirotvorec – az NBU ajánlásával? 
2021. május 12. – Kárpátalja 

A Mirotvorec honlap fű alatti alkalmazására derült fény néhány napja. A strana.ua közölte, 

hogy a portál az első helyen áll azoknak a forrásoknak a listájában, amelyet az Ukrán Nemzeti 

Bank (NBU) levele javasol az ukrajnai bankoknak ügyfeleik hátterének ellenőrzése céljából. 

 

VI. Scientia Denique Tudományos Diákköri Konferencia Ungváron 
2021. május 12. – Kárpátalja 

Immár hatodik alkalommal rendezte meg a Scientia Denique Tudományos Diákköri 

Konferenciát (SD TDK) a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 

(KMDFKSZ) május 7-én. A magas színvonalú eseménynek az Ungvári Nemzeti Egyetem 

(UNE), azon belül pedig az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete (UMOTI) adott 

otthont. A KMDFKSZ történetének ez volt a tizenötödik tudományos diákköri konferenciája. 

 

Sokszínűek vagyunk 
2021. május 12. – Népújság 

Megalakulásának 50. évfordulóját ünnepli a 2. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, 

önálló intézményként ugyanis 1971 májusában kezdett el működni öt osztállyal, s az 

intézmény már a kezdetek óta minden figyelmét a sajátos nevelési igényű gyermekekre 

fordítja, s az iskola az első lépéstől fogva hozzájárult az előítéletek oldásához, a másság 

elfogadásához és a másságon belüli egyenlőséggel kapcsolatos vélemények alakításához. A 
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jeles jubileum előtt kiadvánnyal és a járványhelyzet miatt virtuális rendezvénnyel 

tisztelegnek.  

 

Bicikliút Tornisáig és Kebeléig 
2021. május 12. – Népújság 

Támogatást hagyott jóvá a szlovén kormány fejlesztési és európai kohéziós politikáért felelős 

hivatala újabb két kerékpárút kiépítésére környékünkön. Ennek nyomán uniós keretből 

valósulhat meg a Lendva–Dobronak–Tornisa és a Lendva–Dobronak–Kebele kerékpárút 

egy-egy szakasza. 

 

Német nyelven írtak, első helyen végeztek 
2021. május 12. – Népújság 

A „Légy író, írónő” országos idegennyelvi fogalmazási versenyre októbertől április végéig 

lehetett jelentkezni az általános és a középiskolás diákoknak. A megmérettetésen a Lendvai 

Kétnyelvű Középiskola két gimnazistája, Koša Dora (képünkön balról) és Abraham Sarah 

német nyelvi fogalmazásukkal első helyezettek lett. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 12. – Kossuth Rádió 

 

A kárpátaljai emberek nem érdekeltek a magyar gazdaság megkárosításában, és nem 

szolgálnak politikai eszközként sem - mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Ifjúsági Szervezetének elnöke, Dobsa István.  A kárpátaljai magyarságot az háborítja fel, hogy  

egy magyarországi stáb által készített film jelent meg és terjed az elmúlt napokban a 

közösségi médiákban, amely ellentétet szít az külhoni magyarok és az anyaország között.  

 

A hit erősítése a magyarság megőrzését is szolgálja, mert ahol a hit megmarad, ott a közösség 

is megmarad - erről beszélt Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkár Révkomáromban, ahol bejelentette: Felvidéken 100 plusz egy templom újul meg a 

magyar kormány támogatásával.  

A délvidéki magyar kultúra egyik jelentős központjává nőtte ki magát a magyarkanizsai Cnesa 

Oktatási és Művelődési Központ.  31 éves épületük az egyik legkorszerűbb, amit folyamatosan 
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https://www.nepujsag.net/muravidek/10493-bicikli%C3%BAt-tornis%C3%A1ig-%C3%A9s-kebel%C3%A9ig.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/10496-n%C3%A9met-nyelven-%C3%ADrtak,-els%C5%91-helyen-v%C3%A9geztek.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-12_18-02-00&enddate=2021-05-12_18-40-00&ch=mr1
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fejlesztenek, hiszen szerbiai, magyarországi és uniós pályázatokon egyaránt részt vesznek. 

Most éppen a színházteremben a tűzvédelmi vasfüggönyt cserélik korszerűbbre. Sarnyai 

Károlyt, az intézmény igazgatóját kérdeztük. 

 

Egy elöregedő Homoród menti kis faluban, Homoródalmáson korszerű nappali foglalkoztató 

központot építenek időseknek.  Römi, kötögetés, társalgás vagy ebéd jó társaságban, esetleg 

mosás miatt is felkereshetik majd a közösségi házat  a homoródalmásiak, akik napról napra 

követik az építkezést, amelyre mintegy 300 ezer eurót nyert egy Európai Uniós pályázaton az 

önkormányzat.  Tikosi László, polgármesterrel beszélgettünk.  

 

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

jobban ellátottak számítástechnikai eszközökkel, mint az ország többi régiójának iskolái – 

mutat rá az Erdélystat friss elemzése, amely az Iskolai infrastruktúra Erdélyben és a magyar 

iskolahálózatban címmel jelent meg a napokban. A részletekről László Deák Attila 

szociológust, a statisztikai portál munkatársát kérdeztük. 

 

Marosvásárhely és Zalaegerszeg között 25 éve létesült testvér települési kapcsolat és 20 éve 

alakultak meg mindkét városban a baráti körök, egyesületek, amelyek  közös programokat, 

rendszeres találkozókat szerveztek. 

A két várost több mint 800 kilométer választja el egymástól, de a most megjelent emlékkötet 

címe Összetartozunk, amely az elmúlt két évtized közös rendezvényeit, azok hangulatát idézi 

fel - mondta Cseh Gábor, a Marosvásárhely-Zalaegerszeg Baráti Kör-Egyesület  elnöke, a 

kiadvány keddi, marosvásárhelyi bemutatóján. 

 

Minden könyv- és irodalombarát nagy örömére idén megtartják a 10. Kolozsvári Ünnepi 

Könyvhetet június 3-6 között. A tervek szerint a Bánffy palotában lesz könyvvásár, de 

közönségtalálkozókat  és kerekasztal beszélgetéseket is szeretnének tartani.   

 


