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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Semjén: a magyar állam célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon 
2021. május 17. – MTI, Hír Tv, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Szóljon 

A magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és a magyar emberek 

életminősége javuljon - közölte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyarország 

Barátai Alapítvány online konferenciáján hétfőn. Semjén Zsolt szerint a magyar nemzet csak 

akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad. Ha eltűnne egy része, például a 

felvidéki vagy az erdélyi magyarság, megcsonkulna az egyetemes magyarság, ezért kérdésessé 

válna a magyar nemzet fennmaradása - mondta. Hozzátette: "minden nemzet egyszeri és 

megismételhetetlen érték, olyan sajátos értékgazdaság, amelyet csak az adott nemzet adhat az 

egyetemes emberiségnek," ezért minden, ami csonkítja a nemzeti létet, az egyetemes 

értékgazdagságot csonkítja. 

 

Óvodaépítéssel a jövőért: magyar állami támogatásból bővítik a nagyváradi 
Szent László Óvodát 
2021. május 17. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Ünnepélyes keretek között helyezték el hétfőn a nagyváradi Szent László Óvoda új szárnyának 

alapkövét – a beruházást a magyar állam támogatja a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programja keretében. Grezsa István, az óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri 

biztos is azt hangsúlyozta, hogy „jövőt építünk”, és abbéli reményének adott hangot, hogy 

amikor egyszer, a távoli jövőben kiveszik az alapkővel együtt elhelyezett időkapszulát, lesz 

Nagyváradon, aki tud magyarul olvasni. Nem lehet más feladatunk, itt és most helyt kell 

állnunk, és meg kell tennünk azt, amit megtehetünk” – szögezte le a miniszteri biztos. 

 

Ahol a politika a hétköznapokkal találkozik: a székely zászló a magyar virtuális 
térben 
2021. május 17. – transindex.ro 

Patakfalvi-Czirják Ágnes a székely zászló történetének eredt nyomába, és a társadalomkutató 

szemével elemezte az elmúlt éveket, amikor olyan nagy szerephez jutott a kék-arany lobogó.  

 

Tisztújítás Máramarosban: Pintér Zsolt a nagybányai RMDSZ új elnöke 
2021. május 17. – maszol.ro 

Pintér Zsolt önkormányzati képviselő személyében új elnököt választottak vasárnap a 

nagybányai városi RMDSZ-szervezet élére. A tisztújítások folyamatban vannak még a magyar 

érdekvédelmi szövetség Nagybánya Területi és Történelmi Máramarosi szervezeteinek 

tagszervezeteiben.  
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/semjen-a-magyar-allam-celja-hogy-a-magyar-nemzet-fennmaradjon-2521868
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ovodaepitessel-a-jovoert-magyar-allami-tamogatasbol-bovitik-a-nagyvaradi-szent-laszlo-ovodat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ovodaepitessel-a-jovoert-magyar-allami-tamogatasbol-bovitik-a-nagyvaradi-szent-laszlo-ovodat
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29038
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29038
https://maszol.ro/belfold/Tisztujitas-Maramarosban-Pinter-Zsolt-a-nagybanyai-RMDSZ-uj-elnoke
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Háromszorosára bővítik a sepsiszentgyörgyi kórház sürgősségi osztályát 
2021. május 17. – maszol.ro 

Korszerűsítik és bővítik a sepsiszentgyörgyi kórház sürgősségi osztályát – jelentette be 

Kovászna Megye Tanácsa. A kórházat fenntartó önkormányzat 9,2 millió lej értékű építkezési 

szerződést írt alá a kivitelezővel, amely május végén kezdi el a munkálatokat, és jövő év 

júliusáig kell befejeznie.  

 

A Szilágyságba utazott tapasztalatszerző körútra a tusnádfürdői városvezetés  
2021. május 17. – maszol.ro 

Az elmúlt hétvégén néhány tanácsossal és turisztikai cégek vezetőjével Varsolcra látogatott 

tapasztalatszerzés céljából Butyka Zsolt, Tusndáfürdő polgármestere. Bréda Lajos, Varsolc 

polgármestere elmondta, a székelyföldi önkormányzati vezetőség szeretne fejleszteni, 

pályázatokat benyújtani, és mivel Szilágyság ilyen téren az élen jár, felkeresték településüket 

és Krasznát, ahol betekinthettek a helyi önkormányzat munkájába. Varsolcon már működik 

az afterschool, most újítják fel az óvodát, az orvosi rendelőt, Krasznán is óvoda épül, mindez 

azt bizonyítja, hogy lehet fejleszteni és fejlődni, ha megvan a megfelelő háttér, a 

támogatottság – véli a varsolci polgármester.  

 

Az újrakezdés költségvetései 
2021. május 17. – Geréb László – szekelyhon.ro 

Megvizsgálták „a székelyföldi városok 2021-es költségvetéseit. A 2020-as kedvező választási 

eredmény következtében Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, 

Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely mellett Marosvásárhelyt is bevettük az elemzett 

városok közé. Természetesen az elemzett városok nem ugyanabban a ligában fociznak, így 

nagyon nehéz korrekt és objektív összehasonlítást végezni. Épp emiatt az abszolút értékek 

helyett költségvetési mutatószámokra és az egy lakóra visszaosztott összegekre helyeztük a 

hangsúlyt”. 

 

Politikafüggő a partiumi gazdaságfejlesztés – Kozma Mónika, a Pro Economica 
Alapítvány vezetője a tervezett pályázatokról 
2021. május 17. – Krónika 

A román és a magyar kormány megállapodásától függ, hogy a marosvásárhelyi Pro 

Economica Alapítvány mikor indíthatja útjára a Bihar, Szatmár és Szilágy megyében 

meghirdetésre kerülő gazdaságfejlesztési pályázatait. Kozma Mónika, az alapítvány ügyvezető 

igazgatója az előkészületekről, illetve a székelyföldi pályázatok elszámolásának mérlegéről 

nyilatkozott a Krónikának. 

 

Eladták a zsibói Wesselényi-kastélyt a Szilágy megyei önkormányzat „orra elől”, 
per lesz a vége 
2021. május 17. – Krónika 
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https://maszol.ro/belfold/Haromszorosara-bovitik-a-sepsiszentgyorgyi-korhaz-surgossegi-osztalyat
https://maszol.ro/belfold/A-Szilagysagba-utazott-tapasztalatszerzo-korutra-a-tusnadfurdoi-varosvezetes
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-ujrakezdes-koltsegvetesei
https://kronikaonline.ro/gazdasag/politikai-akarat-kerdese-a-partiumi-gazdasagfejlesztes-n-kozma-monika-a-pro-economica-alapitvany-vezetoje-a-tervezett-palyazato
https://kronikaonline.ro/gazdasag/politikai-akarat-kerdese-a-partiumi-gazdasagfejlesztes-n-kozma-monika-a-pro-economica-alapitvany-vezetoje-a-tervezett-palyazato
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/eladtak-a-zsiboi-wesselenyi-kastelyt-a-szilagy-megyei-tanacs-elol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/eladtak-a-zsiboi-wesselenyi-kastelyt-a-szilagy-megyei-tanacs-elol
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Bár április végén még úgy tűnt, hogy Erdély egyik legszebb barokk kastélya közvagyonná 

válhat, váratlan fordulat történt az ügyben, az örökösök anélkül adták el a 800 ezer euróért 

meghirdetett ingatlant, hogy a Szilágy Megyei Tanács élhetett volna elővásárlási jogával. 

Szilágyi Róbert István hétfőn egy Facebook-bejegyzésben tudatta, hogy váratlan fordulat 

történt az ügyben, ugyanis a jelenlegi tulajdonosok eladták a kastélyt, megkerülve a hivatalos 

eljárást. „Sajnálattal értesültünk róla, hogy a zsibói Wesselényi-kastély örökösei nem 

tartották tiszteletben a megyei tanácsnak a törvény által biztosított elővásárlási jogát, ugyanis 

eladták a tulajdonukban lévő kastélyt, átlépve ezzel a törvényes kereteket” – írta a megyei 

tanács alelnöke. 

 

Fábián Gyula volt kolozsvári főügyész-helyettest jelöli ombudsmannak az 
RMDSZ  
2021. május 17. – maszol.ro 

Dr. Fábián Gyula egyetemi oktatót, volt ügyészt jelöli az RMDSZ a nép ügyvédje hivatalának 

élére – tájékoztatta a Maszolt Csoma Botond képviselőházi frakcióvezető. A politikus 

elmondta, a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) is van egy jelöltje a tisztségre, és arról még nem 

született döntés a koalícióban, hogy ki legyen az új ombudsman. Dr. Fábián Gyulát a 

frakcióvezető párton kívüli, "kifogástalan CV-jű" szakemberként jellemezte. A 

kézdiszárazpataki születésű Fábián Gyula a jogtudományok doktora, a kolozsvári Babeș-

Bolyai Tudományegyetem Jogi Karának előadótanára. Nemzetközi jogot oktat román és 

magyar nyelven, de a kisebbségi jogokról is jelentek meg írásai. Ügyészi karrierjét 

Kézdivásárhelyen kezdte, majd fokozatosan lépett feljebb a ranglétrán. Tavaly decemberi 

nyugdíjazásakor a Kolozs megyei ítélőtáblai ügyészség főügyész-helyettese volt.  

 

Nekünk most ez a hétezer külhoni magyar a legfontosabb 
2021. május 17. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének közreműködésével a Trianon Múzeum, a Felvidék 

Ház és a Kárpát-medence Intézet a jelenleg folyó 2020-21-es tanév végeztével minden 

felvidéki magyar gimnáziumban érettségiző, az iskolát elhagyó diáknak egy ajándékcsomagot 

kíván útravalóul ajándékozni. Az ajándékcsomag első ünnepélyes felvidéki átadójára 

Galántán, a Kodály Zoltán Gimnáziumban került sor. 

 

Kezdetét vette a Szülőföldön magyarul támogatás kifizetésének a 4. köre 
2021. május 17. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesíti a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága szakmai irányításával működő 

„Szülőföldön magyarul” program keretében a tavalyi, 2019/2020-as tanévre szóló nevelési, 

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-, valamint hallgatói támogatást igénylő 

érintetteket, hogy megkezdődik a támogatás átutalása a jogosult pályázók számlájára. 
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https://maszol.ro/belfold/Fabian-Gyula-volt-kolozsvari-fougyesz-helyettest-jeloli-ombudsmannak-az-RMDSZ
https://maszol.ro/belfold/Fabian-Gyula-volt-kolozsvari-fougyesz-helyettest-jeloli-ombudsmannak-az-RMDSZ
https://ma7.sk/video/szobeszed/megvan-a-hetezer-legfontosabb-kulhoni-magyar-video
https://felvidek.ma/2021/05/kezdetet-vette-a-szulofoldon-magyarul-tamogatas-kifizetesenek-a-4-kore/
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Óvodai beíratások az Ung-vidéken és Bodrogközben 
2021. május 17. – Ma7.sk 

Köztudott, hogy április az iskolai beíratások hónapja, míg májusban az óvodai beíratások 

zajlanak. Arra voltak kíváncsiak, hogy a legtávolabbi magyarlakta vidéken milyen érdeklődés 

tapasztalható a magyar tannyelvű óvodák iránt. Ung-vidéken elsőként az egyetlen egyházi 

óvoda fenntartója nevében, a nagyszelmenci Szabó Zsolt görög katolikus parókust kérdezték 

ezzel kapcsolatosan. 

 

Dél, a fejlesztésektől méltatlanul elvágott régió 
2021. május 17. – Farkas Iván – Felvidék Ma 

Bő egy hónapja írtam Feltűnően hátrányos megkülönböztetés című jegyzetemben arról, hogy 

a közútfejlesztés terén mi készül, mire számíthatunk a jövőben. Akkor még a pénzügyi tárca 

egyik részlegének anyagát látva leírtam, az utak fejlesztését illetően mekkora diszkrimináció 

érheti régióinkat, szülőföldünket. Nos, a gyanú beteljesült. A szlovák kormány megvitatta a 

közútfejlesztés időbeosztását, majd eldöntötte, hogy Szlovákia déli járásait teljes egészében 

kisorolja a fejlesztésre szánt régiók közül. Mint amikor a sebész kikanyarítja a vakbelet az élő 

szervezetből. 

 

Közös szlovák-magyar kerékpárkölcsönzési projekt indult Komáromban 
2021. május 17. – Körkép 

A KOMBIbike nevű határon átnyúló Interreg projekt összértéke 981 ezer euró, és Szlovákiát 

köti össze Magyarországgal a közösségi kerékpározáson keresztül.   A komáromi átadón 

Andrej Doležal (Sme odina) közlekedésügyi miniszteren kívül jelen voltak az érintett térségek 

polgármesterei is. A miniszter közösségi oldalán elmondta, hogy a közösségi kerékpározás 

nemcsak a helyi lakosságnak, hanem a turistáknak is segíthet. A körgyűrű egyes pontjain 

összesen 13 kerékpárparkoló és 130 kerékpár, köztük 35 elektromos bicikli áll rendelkezésre. 

 

Igényelhetnek védettségi igazolványt a Szerbiában beoltott magyar 
állampogárok is 
2021. május 17. – Vajdasag.ma, Pannon RTV 

Május 21-től lehetőség lesz magyarországi védettségi igazolvány igénylésére, magyar 

állampolgárok számára, Szerbiában felvett oltás esetén is - olvasható Magyarország szabadkai 

főkonzulátusának Facebook-oldalán. Magyar védettségi igazolványt csak személyesen a 

magyarországi kormányablakban, vagy ügyfélkapun keresztül lehet igényelni. 

 

Ivica Dačićtyal tárgyalt Pásztor István Belgrádban 
2021. május 17. – Vajdasag.ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ma részt vett Belgrádban a Szerb 

Köztársaság Népképviselőházának Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülésén, 

amelynek napirendjén szerepelt a Karlóca kulturális és történelmi örökségének megújításáról 
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https://ma7.sk/oktatas/ovodai-beiratasok-az-ung-videken-es-bodrogkozben
https://felvidek.ma/2021/05/del-a-fejlesztesektol-meltatlanul-elvagott-regio/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/05/17/kozos-szlovak-magyar-kerekparkolcsonzesi-projekt-indult-komaromban/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26544/Igenyelhetnek-vedettsegi-igazolvanyt-a-Szerbiaban-beoltott-magyar-allampogarok-is.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26544/Igenyelhetnek-vedettsegi-igazolvanyt-a-Szerbiaban-beoltott-magyar-allampogarok-is.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26543/Ivica-Dacictyal-targyalt-Pasztor-Istvan-Belgradban.html
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és fejlesztésének ösztönzéséről szóló törvényjavaslat, amelyet a tartományi képviselőház 

állapított meg április 22-i ülésén. A bizottság ülése előtt Pásztor Ivica Dačić házelnökkel 

tárgyalt. 

 

Zarándokhellyé válhat a kishorgosi Templomdomb 

2021. május 17. – Vajdasag.ma 

Horgoson évszázadokon át öröklődött a szájhagyomány, hogy a közeli Templomdomb egy 

templom romjait rejti. A nyájat terelgető juhászok azt mesélték, hogy ha pontban délben 

lehajtja a fejét az ember a domb földjére, akkor meghallja a rég elsüllyedt templom 

harangjának a kongását. 

 

Szabadka Város negyedik hivatalos elnevezése: Varoš Subatica 
2021. május 18. – Vajdasag.ma 

Szabadka Város településeinek hivatalos bunyevác megnevezése volt az egyik témája a 

Bunyevác Nemzeti Tanács hétfői, ünnepi ülésének, amelyet abból az alkalomból tartottak, 

hogy a város negyedik hivatalos nyelve május 15-étől a bunyevác lett. Suzana Kujundžić 

Ostojić, a Bunyevác Nemzeti Tanács (BNT) elnöke elmondta, hogy méltán lehetnek büszkék a 

népcsoport tagjai arra, hogy szabadon beszélhetik nyelvüket, ugyanúgy, mint ahogyan mások 

is teszik azt. 

 

Az EU-csatlakozást elősegíteni hivatott társulási triót hozott létre Ukrajna, 
Grúzia és Moldva 
2021. május 17. – karpat.in.ua 

Az európai uniós csatlakozás elősegítését szolgáló trió létrehozásáról írt alá memorandumot 

hétfőn Kijevben Ukrajna, Grúzia és Moldva külügyminisztere – jelentette be Dmitro Kuleba, 

az ukrán diplomácia vezetője a találkozót követő sajtótájékoztatón, adta hírül az rbc.ua 

hírportál. 

 

Majd félmillió adag Pfizer-vakcina a pedagógusoknak? 
2021. május 17. – Kárpátalja 

Több mint 473 ezer adag Pfizer-vakcina érkezhet Ukrajnába a COVAX kezdeményezés 

keretében – jelentette az Ukrajinszka Pravda Denisz Smihal miniszterelnökre hivatkozva. 

„Több mint 473 000 adag Pfizer-vakcinának kell érkeznie Ukrajnába május végéig a COVAX 

kezdeményezés keretében. Ezeket az oktatási intézmények dolgozói kapják meg” – írta a 

kormányfő a Facebook közösségi oldalon. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26542/Zarandokhellye-valhat-a-kishorgosi-Templomdomb.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26546/Szabadka-Varos-negyedik-hivatalos-elnevezese-Varos-Subatica.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=23611&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=23611&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/05/17/majd-felmillio-adag-pfizer-vakcina-pedagogusoknak
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 14. – Kossuth Rádió 

 

Erdély egykor virágzó fürdővárosában, Borszéken két orvos-lakást adtak át a hétvégén, 

amelyek magyar állami támogatásból épültek. A magyar orvoshiány csökkentését remélik az 

erdélyi orvos-lakások létesítésétől - hangzott el az ünnepélyes megnyitón, ahol többek között 

Potápi Árpád Jánost, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát, Vass 

Levente egészségügyi államtitkárt, képviselőket és a csíkszerdai főkonzult fogadta Borszék 

polgármestere, Mik József.  

 

Átadták Nagyváradon az evangélikus-lutheránus óvoda multifunkcionális épületét, amely a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban épült fel 2 év alatt.  Ma délelőtt a nagyváradi 

római katolikus püspökség nagyváradi Szent László óvodája új épületszárnyának alapkövét 

tették le. Az összeállításban elsőként Mátyás Attila evangélikus lelkészt halljuk. 

 

Megtartják a hagyományos zarándoklatot a szombati csíksomlyói búcsún. A Magyarországról 

érkező zarándokokra a határátlépés szabályai érvényesek. A szervezők arra kérik a 

zarándokokat, hogy plébániai csoportokhoz, a külföldiek a testvértelepülések zarándokaihoz 

csatlakozzanak, vagy kapcsolódjanak az élő televíziós, rádiós vagy internetes közvetítésekhez. 

 

A múlt héten már szóltunk arról, hogy a magyar közösség szempontjából kedvezőtlen 

átalakításokra készül a szlovák kulturális tárca. Egyrészt a nemzeti kisebbségi kultúrák 

támogatási alapjába bevonnák a különböző szempontból hátrányos helyzetű kisebbségeket, 

másrészt nem oldanák meg a kisebbségi intézmények finanszírozásának évtizedek óta feszítő 

problémáját. Haják Szabó Mária összeállítása.  

 

A szabadkai Pannon Rádió az első, határon túli nyertese a magyar Médiatanács 

RÁDIÓÁLLANDÓ 2021 nevű támogatási programjának. A 2011 óta elnyerhető támogatásra 

tavaly óta pályázhattak azok a rádiós médiaszolgáltatók, amelyek magyar nemzetiségű 

kisebbség számára készítenek tartalmakat – olvasható az indoklásban.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-05-17_18-02-00&enddate=2021-05-17_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 18. 

 

A Mini Erdély park, Orbán Balázs sírja és emlékháza, a borvízkút, valamint mostanában az 

országúton kóborló medvebocsok mellett újabb turisztikai vonzerővel egészül ki a jövőben az 

udvarhelyszéki Szejkefürdő. A tervek szerint a gyógyhatású mofettákat és a kádas 

borvízfürdőket is újra használhatóvá akarják tenni egy nagy beruházással - derül ki a 

riportból. 

 

Tordán falunapot és templombúcsút ünnepeltek a hétvégén. A falu újratelepítésének 245. 

évfordulója sokkal csendesebb volt, mint ahogy eredetileg tervezték.  Ha nincs járvány 3 

napig tart a vigasság. Idén le kellett mondani az elszármazottak szokásos hazalátogatásáról is. 

 

 


