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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyar állami támogatással épült orvoslakásokat avattak Borszéken 
2021. május 14. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Magyar állami támogatással épült orvoslakásokat avattak péntek délután a székelyföldi 

Borszéken. A budapesti kormány az orvos- és művészlakások építésének programjára idén 

300 millió forintot juttat. Az erdélyi orvos- és művészlakás-építő programot koordináló 

Studium-Prospero Alapítvány közölte, a borszéki Kárpátok utca 1700 négyzetméteres telkén 

kétszintes ingatlant építettek, amelynek az alsó szintjén egy háromszobás, felső szintjén pedig 

egy négyszobás lakást alakítottak ki. Utóbbi szükség esetén két kétszobás lakássá alakítható. 

A két lakás beépített felülete 331 négyzetméter, a telek bekerítése, a területrendezés és a ház 

felépítése 87,39 millió forintba került. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az 

esemény után az MTI-nek elmondta: a lakásépítési programmal a nemzetpolitikai 

államtitkárság a szülőföldön maradást és boldogulást támogatja, és az orvoshiány 

leküzdéséhez is hozzájárul.  

 

Potápi Árpád Gyergyószárhegyen: ha mindent megteszünk, a magyar 

feltámadás nem marad el  
2021. május 15. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, PestiSrácok, maszol.ro, Krónika, 

szekelyhon.ro, Felvidék Ma, Körkép, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Ha mindent megteszünk érte, a magyar feltámadás nem marad el - jelentette ki Potápi Árpád 

János államtitkár. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára Gyergyószárhegyen 

beszélt erről, ahol cserkészemlékmű avatásán vett részt, és a Romániai Magyar 

Cserkészszövetség (RMCSSZ) Szent György kitüntetését vette át. Az államtitkár ünnepi 

beszédében kifejtette: 2021-ben, a nemzeti újrakezdés évében erősödő magyar nemzetről 

beszélhetünk. Leszögezte: minden nehéz helyzetből talpra lehet állni, ehhez azonban munka, 

hit és remény kell. "Ha ez megvan a szívünkben, ha tudunk dolgozni, ha mindent 

megteszünk, a magyar feltámadás nem marad el" - fogalmazott az államtitkár.  

 

Felszentelték a magyar állami támogatással megújított sepsiszentgyörgyi 

vártemplomot 
2021. május 16. – MTI, Híradó, PestiSrácok, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Felvidék Ma, 

Pannon RTV 

Hálaadó istentiszteleten felszentelték vasárnap a magyar állam támogatásával megújított 

sepsiszentgyörgyi református vártemplomot. A 15-16. század fordulóján épült késő gótikus 

templomot az Európai Unió forrásait felhasználva szerette volna felújítani 2015-ben a 

gyülekezet, de pályázatát elutasították az illetékes román hatóságok. Három év pereskedés 

után a román legfelsőbb bíróság kimondta, hogy jogellenes volt a finanszírozás elutasítása. A 
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gyülekezet a magyar állam támogatásával épített közben gyülekezeti házat, parókiát, és végül 

a magyar állam, valamint a helyi és megyei önkormányzat támogatásával valósult meg a 

templomfelújítás is. Kató Béla erdélyi református püspök a hálaadó istentiszteleten mondott 

prédikációjában megköszönte a segítséget. Potápi Árpád János államtitkár köszöntésében 

kiemelte: a templom a magyar nemzet összefogásával újult meg, de megújulásához kellett a 

cselekvőképes helyi közösség is. „Kívánom, hogy ennek a templomnak a falai között és itt 

Sepsiszentgyörgyön mindig legyen olyan közösség, amely képes cselekedni önmagáért, 

szűkebb és tágabb hazájáért, képes tenni nemzetéért. Mert azon mindig ott lesz az Isten 

áldása is!” – fogalmazott az államtitkár. 

 

Átadták a magyar állam támogatásával épült első romániai evangélikus óvodát 
Nagyváradon 
2021. május 16. – MTI, Krónika, PestiSrácok, M1   

Átadták a magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében épült első 

romániai evangélikus óvodát vasárnap délután Nagyváradon. Az újonnan épült intézmény 

négy csoportban 120 gyereknek biztosít magas színvonalú óvodai napközis foglalkozást. A 

beruházás összege 120 millió forint volt. Grezsa István, az óvodafejlesztési programért is 

felelős miniszteri biztos az avatóünnepség után az MTI-nek elmondta: az óvodaprogram a 

magyar önépítési folyamat része, de a Kárpát-medence népeinek megértését is szolgálja. 

"Tudomásul kell vennünk, hogy ez a páratlan geopolitikai történelmi és földrajzi hely több 

nép otthonául szolgál. Harminc évvel a rendszerváltás után kirajzolódik, hogy egymásra 

vagyunk utalva. Karöltve kell megfogalmaznunk elvárásainkat a jövendő Európájával és a 

világban látható geopolitikai kihívásokkal kapcsolatban. Csak együttműködésben lehet jövőt 

építeni ebben a térségben" - jelentette ki a miniszteri biztos. 

 

Identitás és mobilizáció a székely zászló „alatt” 
2021. május 14. – Krónika 

A székely zászlón keresztül felépülő székelyföldi identitást és politikai mobilizációt bemutatni 

hivatott könyvet is ismertettek az online megrendezett 11. Szociológus Napok egyik csütörtöki 

eseményén. A Szociológus Napok a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és 

Szociális Munka Intézet, illetve a Max Weber Szakkollégium rendezvénye, melyet immár 

tizenegyedik alkalommal szerveznek meg a kar és az intézet diákjai és oktatói. Idén a 

Kolozsvári Akadémiai Bizottság Szociológia és Demográfia Szakbizottságával és a Romániai 

Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetségével (RODOSZ) társszervezésben zajlott 

az előadássorozat. Az egyik csütörtöki eseményen Toró Tibor kolozsvári politológus, 

szociológus beszélgetett Patakfalvi-Czirják Ágnessel a nemrég megjelent, A székely zászló a 

politikától a hétköznapig című kötetéről. A témában való kutatás huszonhárom, terepen 

készített interjúból, különböző fókuszcsoportokból és diskurzusokból állt össze. 
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Ismertették a csíksomlyói búcsú keretszámait: 22 ezer zarándokot várnak más 

településről 
2021. május 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A csíkszeredai lakosokon kívül mintegy 22 ezer személy vehet részt idén a csíksomlyói 

pünkösdi zarándoklaton – közölte a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye. Kovács 

Gergely érsek körlevelét a Romkat.ro portál ismertette. A körlevél szerint 22 110 távolról 

érkező zarándok vehet részt a búcsún. Valamennyien kitűzőt kell, hogy viseljenek, amelyet a 

plébániákon keresztül szerezhetnek meg. A csíkszeredaiak számára további 15 ezer kitűzőt 

készítenek, őket azonban a lakcímüket igazoló személyi igazolvány felmutatásával kitűző 

nélkül is felengedik a csíksomlyói hegynyeregbe. Amint az érsek közölte: idén nem lesz 

lehetőség az autóbuszos zarándoklatra, s be kell tartani a szájmaszk viselésére és a 

távolságtartásra vonatkozó szabályokat. 

 

A Magyar Teátrumi Társaság is kiáll a nagyváradi Szigligeti Színház önállóságáért 
2021. május 14. – MTI, Krónika 

A Magyar Teátrumi Társaság (MTT) kezdeményezte a párbeszédet a román és magyar 

kulturális tárca között annak érdekében, hogy a nagyváradi Szigligeti Színház továbbra is 

önálló intézményként működhessen és elfoglalhassa méltó helyét a román nemzeti kulturális 

intézmények között – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel. Az összegzés felidézi, hogy az 

MTT a napokban értesült a romániai Bihar megyei önkormányzat azon tervéről, amely 

szerint egyetlen közös intézménnyé kívánják összeolvasztani a Szigligeti Színházat, a Regina 

Maria Színházat és a Nagyváradi Állami Filharmóniát. A legnagyobb hazai előadóművészeti 

érdekképviseleti szervezetként magunkáénak érezzük a nagyváradi magyar nyelvű színház 

ügyét és osztjuk azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a tervezett változtatások 

következtében megszűnhet az önálló magyar színház Nagyváradon. Ezzel pedig a határon túli 

magyar nyelvű színjátszás egyik pótolhatatlan bázisa semmisülhet meg” – olvasható a 

közleményben.  

 

Alapfokon elvesztette a pert a Várad folyóirat Ilie Bolojannal szemben  
2021. május 14. – transindex.ro 

Miközben Bihar Megye Tanácsa már a következő kulturális intézménycsomag ledarálásán 

dolgozik – a Szigligeti, a Regina Maria Színház és a nagyváradi filharmónia jogi 

személyiségének összevonásával –, addig a december 15. határozat ügyében is határozott a 

közigazgatósági bíróság. A közigazgatósági bíróság már elejétől fogva zűrzavarosan kezelte a 

pert. Alapfokon pedig – a váradi kulturális életet csüggesztő módon – nem a felperesnek 

adott igazat, hanem a megyei tanácsnak. Az indoklásban azt írták, a bíróság alaptalannak 

találta Szűcs László, a Várad volt főszerkesztő-igazgatójának, Moldovan Ioan, a Familia volt 

vezetőjének, Boda Gergely és Borsi Imre Loránt megyei tanácsosok indítványát és 

érdekellentétet állapított meg az RMDSZ-es megyei tanácsosok esetében. Ezzel gyakorlatilag 

a bíróság érvényben hagyta a megyei önkormányzat vezetőségének javaslatára decemberben 
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megszavazott két határozatot, amelyek előírják a folyóiratok intézményi önállóságának 

megszüntetését és beolvasztását a megyei könyvtárba, valamint a drasztikus létszámleépítést. 

 

Románoktatás: nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket az alternatív 

tanterv? 
2021. május 14. – maszol.ro 

Először mérték fel az alternatív tanterv hatékonyságát a gimnáziumban, és az eredmények 

aggodalomra adnak okot: főként a nyelvi szempontból izolált környezetben, tömbmegyékben 

vagy a többségében magyar lakosságú vidékeken működő tanintézményekben regisztráltak 

40 százaléknál is alacsonyabb átmenési arányt a nyolcadikosok próba-képességvizsgáján. 

Mivel magyarázható a gyenge teljesítmény? Mi csúszott el az elmúlt években, és érdemes-e 

hosszú távú következtetéseket levonni? Min lehet még javítani a 24. órában? Ezekre a 

kérdésekre keresték a választ a pedagógusszövetség egyik regionális alalenökével és a 

kisebbségi oktatásért felelős államtitkárral.  

 

Sikerrel zárult az első Erdélyi Vállalkozói Iskola  
2021. május 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sikerrel zárult le az elmúlt két hónap négy hétvégéjén, négy helyszínen megtartott Erdélyi 

Vállalkozói Iskola képzéssorozat, mely a fiatal vállalkozók felkarolását célozta meg, az 

előadások révén használható tudás átadásával. A szervezők pénteken sajtótájékoztató 

keretében értékelték az első alkalommal életre hívott kezdeményezést.  

 

Lovas és kerékpáros zarándokok viszik az imaszalagokat a csíksomlyói búcsúra 
2021. május 14. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Mária út szervezői lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Maros megyei magyarság 

lélekben és imáikon keresztül ott legyen a csíksomlyói búcsún, éppen ezért gyalogos, 

kerékpáros és lovas stafétás zarándoklatot szerveznek, akik az imaszalagokat juttatják el a 

kegyhelyre. 

 

Nyelvi fókuszú a magyarellenesség Romániában 
2021. május 14. – szekelyhon.ro 

Miközben egyre kisebb a magyarok közvetlen diszkriminációjának a támogatottsága a román 

többség körében, látványosan növekszik a nyelvi intolerancia – derül ki a Székelyhon TV 

legújabb adásából. „Nyelvi fókuszú Romániában a magyarellenesség” – állapítja meg a 

Nézőpontban Kiss Tamás szociológus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója. 
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Pert nyert Gálfi a nemzeti színű zászlók és kokárdák miatt kapott 

pénzbüntetése ügyében 
2021. május 15. – transindex.ro 

Alapfokon érvénytelenítette a bíróság a Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármesterre tavaly 

március 15-i ünnepi városdíszítés miatt kirótt 5000 lejes bírságot - jelentette ki a városvezető 

Facebook-oldalán. A prefektusi hivatal által kiállított tavalyi jegyzőkönyvet a bíróság mostani 

(május 13-i) döntése megsemmisítette. Ez még nem jogerős ítélet, a közléstől számított 30 

napon belül megfellebbezhető a döntés. "Reménykedem benne, hogy jogerős döntés is fog 

születni arról, amit évek óta mondunk: A piros-fehér-zöld színű szalag, vagy kokárda nem egy 

ország nemzeti lobogója, hanem magyar nemzeti jelkép, amelynek használatát nem tiltja a 

törvény" - írja Gálfi.  

 

 

Tisztújítás előtt áll a nagybányai RMDSZ: a közösségépítés és az átláthatóság a 

legfőbb célkitűzései az új elnöknek  
2021. május 15. – transindex.ro 

Bár az Apjok-ügy kapcsán kialakult jelentős méretű érdeklődést nem tudták kihasználni, de a 

végéhez közeledik Székely István ideiglenesen kinevezett területi elnök munkája a nagybányai 

RMDSZ-nél, akit a területi és helyi szervezet ráncfelvarrásával bízott meg a szövetség állandó 

tanácsa még decemberben. A városi szervezet ugyanis úgy döntött, szakít az eddigi 

hagyományokkal, és közgyűlés helyett – a nagyobb legitimitást biztosító és a nyitottság 

üzenetét közvetítő – állóurnás választást szervez május 16-ra. A nagybányai választás 

újraértelmezése viszont – Székely István szerint – számos kérdést felvetett, amelyekre 

választ, csak másfél hónap után adott a szövetség alapszabályzat felügyelő bizottsága. A 

diplomabotrányba keveredett képviselő ügyét övező felfokozott hangulat és indulatok – a 

választási hajlandósággal együtt – lecsengőben vannak (ami miatt a szövetség is kevesebb 

résztvevőre számít, de még így is többre, mint amennyit egy közgyűlés lehetővé tett volna). 

 

„Tegnap még lehetett, ma már nem” - nem fogadják el a román határon a 

védettségi igazolványt  
2021. május 15. – maszol.ro 

Annak ellenére, hogy pénteken a román határrendészet és a közegészségügyi igazgatóság 

illetékesei azt nyilatkozták portálunknak, hogy elismerik a magyar védettségi igazolványt, a 

Telex szerint szombaton a román határőrök nem engedték be Romániába az egyik -beoltott - 

olvasójukat. "A román határőr jelezte, hogy mától új szabályozás lépett életbe Romániában, 

csak negatív PCR-teszttel lehetséges a belépés, vagy vállaljuk a 2 hét karantént. Tegnap még 

lehetett, ma már nem – volt a rövid válasza. A magyar határőr is értetlenül állt az eset előtt, 

mert erről ő sem értesült" - mondta a magyarországi portálnak a póruljárt személy.  
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Turisztikai célponttá nőné ki magát Nagyenyed – Lőrincz Helga alpolgármester 

a kisváros vonzóvá tételéről 
2021. május 15. – Krónika 

„Kulturális-turisztikai látványossággá szeretnénk kiépíteni Enyedet, mert nagy a potenciál a 

városban, sok minden találkozik itt” – jelentette ki a Krónikának Lőrincz Helga nagyenyedi 

alpolgármester. Az RMDSZ tavaly újabb mandátumot szerzett elöljárója a Fehér megyei 

városban zajló, infrastruktúra-fejlesztést, bölcsőde, idősgondozó, sportlétesítmények 

létesítését felölelő projekteket, valamint a terveket vázolta a lapnak. 

 

Sokszínű, mindenevő, globalizált erdélyi fiatalság és egyre mélyülő 

egyenlőtlenségek 
2021. május 15. – Krónika 

Könyvbemutatóval egybekötött beszélgetéssel zárult a kétnapos, online térben megtartott 11. 

Szociológus napok. Az Erdélyi magyar ifjúság – Szociológiai jellegzetességek és változások 

2001 és 2016 között című, 2020-ban megjelent kötet kapcsán Csata Zsombor az MTA 

Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa és Székely Levente szociológus beszélgetett 

a szerzőkkel. 

 

A lelki műveltség fellegvárai a felekezeti tanintézetek 
2021. május 15. – szekelyhon.ro 

A székelyföldi felekezeti oktatásban az a közös – függetlenül attól, hogy református vagy 

katolikus tanintézetről beszélünk –, hogy a kötelező ismeretanyag átadása mellett 

intézményes szinten foglalkoznak diákjaik lelki életével. Székelyföldi felekezeti tanintézetekbe 

„kopogtattak be”, hogy megnézzék, mi az a többlet, amivel szolgálnak a többi iskolához 

képest.  

 

Minimális a vasúti utasforgalom Székelyföld és Budapest között 
2021. május 16. – szekelyhon.ro 

A világjárvány kitörése óta drasztikusan visszaesett a Székelyföldről Magyarországra, illetve 

ellenkező irányba vonattal utazók száma. A korábbi két nemzetközi vasúti szerelvényből csak 

egyik közlekedik, és ez bőven fedezi az igényeket, mert alig van utas, aki így lépi át az 

országhatárokat. 

 

Az oktatás a roma integráció kulcsa – Szatmár első cigány nemzetiségű megyei 

tanácsosa közössége felzárkóztatásáról  
2021. május 16. – Krónika 

Szatmár első cigány nemzetiségű megyei tanácsosa, a Roma Párt ifjúsági szervezetének 

megyei elnöke változást szeretne előidézni a roma közösség életében. Godzsa Zsolt korábbi 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/turisztikai-celpontta-none-ki-magat-nagyenyed-n-lorinc-helga-alpolgarmester-a-feher-megyei-kisvaros-fejleszteserol-vonzova-tete
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/turisztikai-celpontta-none-ki-magat-nagyenyed-n-lorinc-helga-alpolgarmester-a-feher-megyei-kisvaros-fejleszteserol-vonzova-tete
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sokszinu-mindenevo-globalizalt-erdelyi-fiatalsag-es-egyre-melyulo-egyenlotlensegek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sokszinu-mindenevo-globalizalt-erdelyi-fiatalsag-es-egyre-melyulo-egyenlotlensegek
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-lelki-muveltseg-fellegvarai-a-felekezeti-tanintezetek
https://szekelyhon.ro/aktualis/minimalis-a-vasuti-utasforgalom-szekelyfold-es-budapest-kozott
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-oktatas-a-roma-integracio-kulcsa-n-szatmar-elso-cigany-nemzetisegu-megyei-tanacsosa-kozossege-felzarkoztatasarol
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romaügyi referens április végén azok után lépett elő önkormányzati képviselővé, hogy az 

RMDSZ eredetileg tanácsosi mandátumot szerző tagjai közül ketten más tisztséget vállaltak, ő 

pedig a „vonal alatt” szerepelt a tulipános listán, így elfoglalhatta az egyik megüresedett 

helyet.  

 

Szövetség: Káosz mindenütt – Mi lesz a nemzeti kisebbségek kultúrájával? 
2021. május 14. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Pénteken, 11 órától sajtótájékoztatót tartott a magyar pártok – MKP, Híd, Összefogás – 

alkotta Szövetség. Az újonnan megalakult párt képviselői a Híd pozsonyi székházában 

fogadták a sajtó képviselőit. A sajtótájékoztató témája: „A kulturális tárcánál uralkodó káosz 

leginkább a nemzeti kisebbségeket veszélyezteti“. Az MKP képviseletében Őry Péter (a párt 

elnökségi tagja, Csallóközcsütörtök polgármestere), a Híd képviseletében Rigó Konrád (a párt 

elnökségi tagja, volt kulturális államtitkár), az Összefogás képviseletében pedig Orosz Örs, a 

mozgalom alelnöke voltak jelen. 

 

A szlovák-magyar határon még mindig tesztet kérnek, oltási igazolvány nem 

elég! 
2021. május 14. – Ma7.sk 

Hiába javulnak mindkét országban a járványügyi adatok, a szlovák-magyar határon egyelőre 

a helyzet változatlan, ugyanúgy kérhetik az átkelőktől a személyi igazolvány mellett a 

munkáltatóit is, a friss tesztelési eredményt, esetleg a lakcímkártyát vagy az útiparancsot is. 

Amennyiben kötözködő kedvében van a rend őre, vagy túl komolyan végzi a munkáját…Aki 

már unja, elintézi egy kézlegyintéssel… 

 

Érti-e a politikai elit a felvidéki választót? 
2021. május 14. – Ma7.sk 

A szlovákiai magyar politikai elit és a választópolgárok rendszerváltás utáni politikai 

identitásának formálódását vizsgálja Lampl Zsuzsanna szociológus legújabb könyve. A 

politikai elit és a választók 1989-et követő fokozatos eltávolodása tanulságos párhuzamokat 

kínál a jelenlegi helyzetben, amikor 1990 óta először nincs szervezett képviselete a felvidéki 

magyarságnak a pozsonyi parlamentben. 

 

Etnikai feszültségkeltéssel vádolják Nagykapos város egyik közalkalmazottját - 

úgy tűnik, jogosan 
2021. május 15. – Ma7.sk 

Nagykapos és a régió számos jeles magyar személyisége tiltakozik nyílt levélben amiatt, hogy 

a város alkalmazásában álló (egy nagykaposi informátorunk szerint városi rendőr), a helyi 

szlovák-magyar gimnázium iskolatanácsának elnöke, Gabriela Fedičová egy álnéven írt 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/05/14/szovetseg-kaosz-mindenutt-mi-lesz-a-nemzetisegi-kisebbsegek-kulturajaval
https://ma7.sk/aktualis/a-szlovak-magyar-hataron-meg-mindig-tesztet-kernek-oltasi-igazolvany-nem-eleg
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cikkében többek között azt írja, "haladó gondolkodású szüleinek köszönhetően járt szlovák 

iskolába, illetve, hogy a Magyarországról hazatérő itteni fiatalok elveszettek, ezért érzik 

magukat elárulva a többségi nemzet által.” 

 

A magyar kormány támogatja a Szent Korona híd megépítését 
2021. május 15. – Ma7.sk 

2021. április 4-én fontos lépést tettek az Ipolybalog és Ipolyvece között megépítendő Szent 

Korona híd létrehozásának ügyében, amikor Bálint Péter és Molnár János polgármesterek – a 

települések képviselő-testületeinek felhatalmazásával – aláírták az együttműködési 

szándéknyilatkozatot, egyben megállapodást, amiben egyúttal országaik minisztériumainak 

hozzájárulását is kérték a határátkelő megépítéséhez. 

 

Emléktáblát avattak Esterházy János tiszteletére Szímőn 
2021. május 15. – Felvidék Ma 

Szentmisével vette kezdetét az az emléktábla avatás, amelyet Szímőn tartottak a Csemadok 

alapszervezetének szervezésében május 15-én, a Helytállás napján. Az ünnepi szentmisén 

elhangzott az Esterházy János boldoggá avatásáért írt ima is: „Vértanúként szenvedett ő s 

halt meg a börtönben, mert kiállt az üldözöttek jogos védelmében.” 

 

Újabb lépés a magyar jövőért 
2021. május 16. – Ma7.sk 

Pár héten belül megnyitja kapuit a perbetei Napraforgó Bölcsőde és Óvoda, amelynek 

alapkőletételénél médiacsaládunk is jelen volt. A magyar kormány Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programja bőkezű támogatásának köszönhetően a 2019 nyarán elkezdődött 

munkálatok nemrég véget értek. A részletekről Erdélyi Zoltán református lelkipásztorral 

beszélgettek. 

 
Szabadka a jövőben is támogatja a Vöröskereszt idén jubiláló városi szervezetét 
2021. május 14. – Vajdaság Ma 

Megtartotta éves közgyűlését a Vöröskereszt Szabadkai Szervezete, amelyen átadták a 

Szerbiai Vöröskereszt és szabadkai szervezet rangos elismeréseit azoknak az egyéneknek és 

intézményeknek, melyek jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az emberbaráti 

szervezet sikeresen teljesíthesse küldetését. A Szerbiai Vöröskereszt arany díszérmét vehette 

át dr. Nada Kosić Bibić, dr. Marija Stević Major, Ivan Ivandekić és a szabadkai Ivašped Kft., 

míg ezüst díszérmével tüntették ki Peđa Ivovićot, Aleksa Petrićet, a szabadkai SMB 

betonjerka Kft.-t és az Office Shoes Kft.-t. 
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https://ma7.sk/tajaink/a-magyar-kormany-tamogatja-a-szent-korona-hid-megepiteset
https://felvidek.ma/2021/05/emlektablat-avattak-esterhazy-janos-tiszteletere-szimon/
https://ma7.sk/tajaink/ujabb-lepes-a-magyar-jovoert
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26530/Szabadka-a-jovoben-is-tamogatja-a-Voroskereszt-iden-jubilalo-varosi-szervezetet.html
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Iskolai évfordulót ünnepeltek Pacséron: Mindent a gyermekekért 
2021. május 15. – Vajdaság Ma 

Tegnap a felnőttek, ma a diákok ünnepelték meg a pacséri Moša Pijade Általános Iskola 

épületének 50. évfordulóját. Tanáraik vezetésével sportnapot, játékos vetélkedőket tartottak, 

melyhez a tartományi oktatási titkárság támogatásával egyforma pólókat ölthettek magukra. 

Mint az intézmény igazgatónőjétől, Méhészkei Kiss Gizellától megtudtuk, ügyességi 

játékokon, poligonokon mérték össze ügyességüket a gyermekek. 

 

Konfirmáció és kopjafa-koszorúzás 
2021. május 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Hét gyermek konfirmált a vasárnapi református istentisztelet keretében Pacséron. A két 

korosztályhoz tartozó négy lányt és hét fiút Csányi Erzsébet lelkipásztor részesítette áldásban. 

A lelkésznő elmondta, hogy a faluban tavaly elmaradt a konfirmáció a járványügyi helyzet 

miatt, és az idén is az egészségbiztonsági előírások betartásával tudták megtartani az 

ünnepséget, korlátozott létszámú családtag részvételével. A falu református közössége 

hagyományosan május első vasárnapján, az anyák napi istentiszteleten emlékezik az ősök 

Kisújszállásról történő letelepedésére. 

 

Citeraoktatás Magyarkanizsán 
2021. május 16. – Vajdaság Ma 

Közel 15 résztvevővel citeraoktatást tartanak a magyarkanizsai Ozoray Árpád Magyar 

Művelődési Egyesületen belül. A több hetes oktatás ideje alatt az egyesület tagjai mellett más 

érdekeltek is bekapcsolódhatnak a programba. Fiatalok és idősebbek egyaránt részt vettek a 

citeraoktatáson, köztük a magyarkanizsai Lőrincz Erzsébet is, aki már régóta vágyott arra, 

hogy megtanuljon citerázni. 

 

XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia a Rákóczi-főiskolán 
2021. május 15. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány („GENIUS” JA) közös szervezésében tizenötödik alkalommal szervezték meg a 

Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (KTDK) május 14-én a főiskolán. A 

konferencia hét szekcióban zajlott összesen 38 előadóval. A rendezvény a HTDK–TDK 

Határok Nélkül szakmai partnerségével valósult meg. Az esemény hivatalos megnyitójára az 

Apáczai Csere János Könyvtár központi olvasótermében került sor, amelyen elsőként Váradi 

Natália, a „GENIUS” JA irodaigazgatója köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd 

bemutatta a zsűritagokat, akik meghatározó szerepet játszanak a mai magyar 

tudományosságban. 
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Ismét tanfolyammegnyitó volt a Rákóczi-főiskolán 
2021. május 15. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Idén hetedik alkalommal vette kezdetét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. 

RF KMF) által szervezett magyar és ukrán mint idegennyelv-tanfolyam. A 2002/2003-as 

tanévtől kezdődően a főiskola minden évben meghirdeti nyelvtanfolyamait – angol, ukrán, 

magyar, német, francia mint idegen nyelv – alap, közép és haladó szinten. Az utóbbi években 

a legtöbb nyelvtanuló az ukrán és a magyar mint idegen nyelvet választja. Idén március 8. és 

április 8. között lehetett jelentkezni a nyelvtanfolyamra, melynek hivatalos megnyitójára 

május 15-én került sor főiskola átriumában. A II. RF KMF 2016 óta a nyelvtanulás lehetőségét 

számos kárpátaljai településre is kiterjesztette, hogy minél több ember számára biztosítson 

lehetőséget a különböző nyelvek elsajátítására. 2016 és 2021 között több mint 15 000 fő 

kapott tanúsítványt magyar és ukrán mint idegennyelv-tanfolyam elvégzéséről. 

 

Megkezdődött a Magyar Konyha Hete Kárpátalján 
2021. május 15. – karpat.in.ua 

Megkezdődött a Magyar Konyha Hete Kárpátalján a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács 

szervezésében. A Torkos Csütörtök magyarországi mintájára meghonosított eseményre idén 

kilencedik alkalommal, május 14-16. között kerül sor. A programhoz húsz vendéglátóipari 

egység csatlakozott: borászatok, éttermek és vendégházak. A résztvevő vendéglátóhelyek 

jelentős árengedménnyel kínálják a magyar tradicionális ételek remekeit, pénteken 50%-os, 

szombaton és vasárnap pedig 25%-os kedvezménnyel fogyaszthatnak a vendégek. 

 

A KMKSZ segítségével újulhat meg a nagybégányi kultúrház tetőszerkezete 
2021. május 15. – karpat.in.ua 

Az elmúlt évek során a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség segítségével megyeszerte 

megújultak az oktatási és egészségügyi intézmények. A különböző magyarországi források 

bevonásával létrejött projektekben az óvodák, iskolák, majd a család orvosi rendelők 

felújítását célozta meg a szövetség, a következő időszakban pedig a kultúrházak is bekerülnek 

a felújítandó objektumok közzé. Első lépésben a Gáti kultúrház tetőszerkezetét hozták rendbe 

és megkezdték az egyeztetéseket a Nagybégányi kistérség vezetésével. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 14. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák kulturális miniszter azzal vette át a kultúra irányítását bő egy évvel ezelőtt, hogy 

felemeli a kultúrát a politikusok szemmagasságába. A Szövetségbe tömörülő magyar pártok 

szerint ez olyannyira nem sikerült, hogy még a korábbiaknál is rosszabb állapotokat 

teremtett. A kisebbségi részleget leépítette a minisztériumnál, és legújabb javaslata pedig a 

nemzeti kisebbségek kulturális életét finanszírozó pénzügyi alap teljes átalakításának a 

tervezete. Rigó Konrádot, a Most-Híd korábbi kulturális államtitkárát kérdeztük. 

 

Múlt hét végén jelent meg  a helyi sajtóban, hogy a Bihar megyei tanács vezetősége 

megszüntetheti a Szigligeti Színház, a román Regina Maria Színház és a Nagyváradi Állami 

Filharmónia önállóságát azzal, hogy hármukat összevonnák, illetve a művészek szerződését 

egy évesre módosítanák. Ilie Bolojan tanácselnök erről a tervéről tájékoztatta a Szigligeti 

Színház főigazgatóját is.  

 

Mai fejlemény, hogy nyílt levélben tiltakozik a nagyváradi kulturális intézmények 

összevonása és az előadóművészek szerződésének határozott idejűre módosítása ellen a 

Szigligeti Színház három társulata. A Szigligeti Társulat, a Lilliput Társulat és a Nagyvárad 

Táncegyüttes tagjai azt írják, egyáltalán nem nyugodtak meg, miután a Bihar Megyei Tanács 

alelnöke sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a sajtóban megjelentekkel ellentétben, jelenleg 

nincs napirenden a kulturális intézmények összevonása és átszervezése. Véleményük szerint 

ez „előkészítése egy olyan tervnek, amely Nagyvárad és Bihar megye kulturális életét rossz 

irányba változtatná meg". 

 

Marosvásárhelyen 18. alkalommal tartják meg a civil szervezetek vásárát, "Együtt a 

közösségért" címmel. 

Közel 30 Maros megyei non-profit szervezet mutatkozik be szombaton a város főtéren. A 

csütörtöki nyitórendezvényén a civil szervezetek vezetői, képviselői találkoztak, beszámoltak 

az elmúlt évi munkájukról, és díjazták a legkiválóbb önkénteseket. 

Összeállításunkban elsőként a marosvásárhelyi Ügyes Kezek Alapítvány igazgatóját, Magdó 

Orsolyát halljuk.   

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-05-14_18-02-00&enddate=2021-05-14_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-05-14_18-02-00&enddate=2021-05-14_18-40-00&ch=mr1
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A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete „Önellátó Nagycsalád” programjában a 

tagok  haszonállatokat kaptak tápszerrel és vitaminokkal kiegészítve. Kárpátalja szerte több 

mint 210 családot tudtak így segíteni.  

 

Hétfőn kezdődött és közel két hónapig tart a mezőgazdasági összeírás Romániában. A 

legalább 15 ár kerttel rendelkező kisgazdáktól a nagy agráripari vállalatokig számba veszik a 

földterületet, a gépparkot, az állatállományt. Az Arad megyei kormánymegbízott, Tóth Csaba 

arra kérte a gazdálkodókat, hogy legyenek bizalommal a számlálóbiztosok iránt.  

 

Uniós támogatással kerékpárúttal kapcsolják össze Szegedet és a délvidéki Magyarkanizsát.  

A projektet csütörtökön mutatták be Magyarkanizsán. Sindel Jánost, Szeged 

önkormányzatának projektmenedzserét és Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester 

kérdeztük a tervekről.   

 

A Temesvári Magyar Diákszervezet szervezésében  az elmúlt hét végén zajlott a 22. Műszaki 

Tudományos Diákköri Konferencia a tavalyihoz hasonlóan az online térben. A diákok 

számára a koronavírus-járvány nemcsak a konferencián való személyes jelenlétet akadályozta 

meg, hanem sok esetben magát a kutatást is, ezért az idén mindössze 14 dolgozat érkezett.  

Közvetlenül a díjkiosztó ünnepség után kérdeztünk szervezőket, díjazottat, zsűritagot. 

 

Határok nélkül 

2021. május 15. – Kossuth Rádió 

Mindenek előtt arról szólunk, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsú előtt immár hagyományos a 

Hargitai megyenapok rendezvénysorozat, amely kulturális események, rendezvények bőségét 

kínálja a Székelyföldre látogatóknak. Ezekről a programokról beszélt a szervező kulturális 

központ vezetője, Ferenc Angéla munkatársunknak. 

 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezte meg Muzslyán a XXI. Vajdasági 

Suliszínház Fesztivált. A rendezvény idén is szolgált különlegességgel. Most először történt 

meg, hogy a csoportok részekre bontva egy darabot adtak elő, amely a helyszínen állt össze 

egy előadássá. A részvevő anyanyelvápoló csoportok 16 településről, zömében a szórványból 

érkeztek. Az összeállításban elsőként a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének 

elnökét, Lukács Gabriellát halljuk.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-05-15_18-30-00&enddate=2021-05-15_19-10-00&ch=mr1
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A járványhelyzet kedvező alakulásának köszönhetően, több, mint féléves szünet után, a 

temesvári Csiky Gergely Színház május elején bemutatóval indította újra az évadot, és a 

közeljövőben további 2 új produkcióval várja a közönséget. A társulat a színház által 

használatba kapott egykori Művész mozi kerthelyiségét is előkészítette az előadások 

befogadására. A bemutatókról, az évad hátralevő részéről és a további tervekről a színház 

igazgatója, Balázs Attila beszélt. 

 

Petíció indult az oroszvári kastély megmentéséért. A kezdeményezők helyi lakosok, az 

Oroszvárért Polgári Egyesület tagjai, akik arra kérik a miniszterelnököt és a tulajdonost, 

vagyis a szlovák kormányhivatalt, hogy haladéktalanul kezdje meg a nemzeti örökségként 

bejegyzett kastély és a hozzá tartozó park felújítását. 

 

A vajdasági magyar népzene is olyan színes és értékes, mint az ismertebb tájegységek 

muzsikája, mondta Juhász Gábor, a szabadkai Juhász zenekar vezetője, a 8. Vajdasági 

Népzenész Találkozó egyik szervezője. A múlt hétvégén, Óbecsén megtartott rendezvény célja 

a közös zenélésen, az ismerkedésen túl az is volt, hogy a népzene továbbadásának 

lehetőségeiről is megosszák tapasztalataikat egymással a résztvevők. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. május 16. – M1 

Kötözik a szőlőt a délvidéki Topolya mellett egy tanyán. A Brindza család egyik legifjabb tagja 

ellenőrzi a tőkéket. Több mint egy évszázada építi, szépíti a család ezt a tanyát, ami mára már 

három generációnak is megélhetést biztosít. 

 

A Huszttól mindössze 15 km-re fekvő Herincse község volt a Kárpátaljai Hazajáró Egylet 

buszos kirándulásának első helyszíne. Itt található a „Kárpáti Bivaly” nevű birtok, amely 

jelenleg Kárpátalja legnagyobb bivalytenyésztő farmja. Bár az egyesület főleg a több 

kilométeres gyalogtúráiról híres, de valljuk be: a távolságok Kárpátalján is elég nagyok. 

Emellett azért is döntöttek a buszos honismereti túra mellett, mert a járványhelyzet 

enyhülése mindezt már lehetővé teszi. 

 

Természetközeliség, kitartás, a munka, a termőföld és egyben a szülőföld szeretete - ez 

jellemzi a Leleszen élő Ilko családot, akik a felvidéki Bodrogközben egyedüliként 

tenyésztenek mangalicát a családi házukhoz tartozó farmon. A portáról nem hiányozhat az 

aprójószág sem, a tudatos étkezéshez pedig a saját termesztésű zöldség és gyümölcs is 

hozzátartozik. Anna, Ilkoék elsőszülött gyermeke, Linda nevű lovát futtatja. Húgával, Júliával 

mindketten szeretnek lovagolni. A lovastáborokban szerzett tudásukat kamatoztatják otthon, 

a családi gazdaság területén. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-05-16-i-adas-3/
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A Kárpát-kanyar legfontosabb gyógytelepülésén, az ezer forrás városaként is emlegetett 

Kovásznán a gyógyulni vágyókat nemcsak az ásványvizek, vagy a tiszta levegő vonzza 

mágnesként, hanem a lépten-nyomon felbukkanó szén-dioxid is, amely a város különleges 

földrajzi helyzetének köszönhető. 


