
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 19. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: közzétették a kárpátaljai szociális programcsomag idei felhívásait 
2021. május 18. – MTI, Demokrata, PestiSrácok, Magyar Nemzet, Index, hirafo.hu, M1, 

Kossuth Rádió, karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Több mint 2,5 milliárd forint keretösszeggel közzétették a kárpátaljai szociális 

programcsomag idei felhívásait - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János kiemelte: a határon 

túli magyar közösségek közül a kárpátaljai nemzetrész van a legnehezebb helyzetben a 2010-

es évek közepe óta. Ezért a támogatásoknál Kárpátaljának kivételezett szerepe van - tette 

hozzá. A szociális csomag megpályázható éves keretösszege 2015 óta folyamatosan nő: hat 

éve 791 millió forintra, tavaly már 2,36 milliárd forintra lehetett pályázni - ismertette. Az 

államtitkár hangsúlyozta, hogy idén két új alkategóriával bővül a szociális csomag, így azt már 

a kórházi kisegítő dolgozók, valamint a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatást vagy a 

fogyatékossággal élők ellátását biztosító intézményben feladataikat magyar nyelven ellátók is 

igényelhetik. László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a támogatást 

megköszönve a többi között arról beszélt, hogy Ukrajnában a 2010-es évek közepén olyan 

helyzet alakult ki, amely "súlyos helyzetbe sodorta az amúgy sem könnyű körülmények között 

élő magyarságot". 

 

Potápi: a magyarok büszkék lehetnek a nemzet egységére 
2021. május 18. – MTI, Ma7.sk, Demokrata, haon, beol, kemma, bama, szoljon, teol 

A magyarok méltán lehetnek büszkék arra, hogy egyre inkább egységesnek tekinthető a 

nemzet - hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 

Magyarország Barátai Alapítvány kétnapos online konferenciájának keddi, második napján. 

Potápi Árpád János azt mondta, ez még akkor is így van, ha bizonyos politikai erők próbálják 

úgy beállítani a kabinet eredményeit, mint hogyha azok a pénzek "elherdálását" jelentenék. 

"Mindannyian büszkék lehetünk" arra, amit a magyar kormány az elmúlt 11 évben elért - 

hangoztatta. A hazaszeretet, a nemzeti önbecsülés nem idejétmúlt fogalmak - vélekedett az 

államtitkár, kiemelve: úgy gondolják, a társadalom családokból áll. Próbálnak a fiatalok elé 

példaképeket állítani - tette hozzá. 

 

Nem elég a magyar plasztikkártya – Nincsenek információk az oltási 
igazolásokkal kapcsolatos államközi megállapodásról 
2021. május 18. – Krónika 

Késik az oltási igazolásokat kölcsönösen elismerő magyar–román megállapodás, így továbbra 

is akadályokba ütközik a két ország közötti átjárás. Egyes korábbi beszámolókkal ellentétben 
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ugyanakkor a román hatóságok csak az oltóhelyeken kapott igazolást fogadják el a 

Magyarországról érkező magyar állampolgároktól, a védettségről szóló kártyát nem.  
 

Bár a színház önállóságát megszüntetnék, Szigligeti Ede szobrát felújítják 
Nagyváradon 
2021. május 18. – Krónika, Bihari Napló 

Felújítja Szigligeti Ede mellszobrát a nagyváradi önkormányzat. A városban született 

drámaíró büsztje a Bémer tér korszerűsítését koronázná meg. A nagyváradi önkormányzat 

városrendezési bizottsága a napokban hagyta jóvá a Szigligeti-szobor restaurálását. A 

bronzból készült büszt a színház előtt áll, melynek önállóvá vált magyar tagozatát – mely a 

neves drámaíró nevét viseli – most készül újraegyesíteni a román társulattal Ilie Bolojan 

Bihar megyei tanácselnök. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a bronzból készült 

mellszobor teljes restauráláson esik át, kő- és fémelemeit egyaránt helyreállítják – erre már 

kérte is az engedélyt a Bihar megyei műemlékvédelmi alapítvány. Amint ezt megkapják, 

kiírják a közbeszerzési eljárást az emlékmű és a talapzat restaurálására. A munkálatok során 

a bronz mellszobor díszkivilágítást is kap. 

 

A szószékről a községházára: lelkészből lett polgármester irányítja a 
lendületesen fejlődő Krasznát  
2021. május 18. – maszol.ro 

Lendületesen fejlődik Kraszna, a szilágysági magyar nagyközség. A településen fedett 

piaccsarnok, tanuszoda, új óvoda épül, rendbeteszik az utakat, és a környező falvakat sem 

hanyagolják el. A község egyik érdekessége, hogy a helyi lelkészt választotta meg 

polgármesternek.  

 

A közösségé lehetett volna, de magánkézbe került Erdély egyik legszebb barokk 
épülete 
2021. május 18. – maszol.ro 

Meglepetésként érte a Szilágy Megyei Tanácsot, hogy nem élhetett elővásárlási jogával, mert 

a zsibói Wesselényi-kastély tulajdonosa már eladta az Erdély egyik legszebb barokk 

épületeként számon tartott ingatlant. Az önkormányzat eredetileg mintegy négymillió lejt 

különített el erre a célra, ezért az ügyet bíróságra viszik.    

 

A zsibói kastély örököse szerint a megyei tanács kifutott a határidőből 
2021. május 18. – Krónika, maszol.ro, hirado.hu 

Janicskó András, a zsibói Wesselényi-kastély örököse szerint a Szilágy megyei önkormányzat 

kifutott a törvényes határidőből az elővásárlási jog érvényesítésével, ezért adta el másnak az 

impozáns barokk épületet, amelyet egy Kolozsváron bejegyzett társaság vásárolt meg 800 

ezer euróért. Szilágyi Róbert István, a megyei képviselő-testület RMDSZ-es alelnöke egy 

nappal korábban bejelentette, hogy az önkormányzat jogi úton fogja kérni elővásárlási 

jogának gyakorlatba ültetését. 
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Pintér Zsolt: „menő” nagybányai RMDSZ-szervezetet szeretnék  
2021. május 18. – maszol.ro 

A civil szférára jellemző attitűdöt, a közösségi szellemet szeretné átültetni a helyi RMDSZ-re 

is Pintér Zsolt, a magyar érdekvédelmi szövetség nagybányai szervezetének vasárnap 

megválaszott új elnöke. A tavalyi helyhatósági választások után önkormányzati képviselői 

mandátumhoz jutott közösségszervezőt, akinek a nevéhez fűződik a Főtér Fesztivál 

elnevezésű programsorozat életre hívása a máramarosi megyeszékhelyen, az RMDSZ 

központi vezetése által előírt tisztújítás után kérdezték terveiről.  

 

Szolgálni szeretne az RMDSZ által ombudsmannak jelölt kolozsvári jogász 
2021. május 18. – Krónika 

Fábián Gyula személyében kolozsvári ügyészt, egyetemi tanárt jelöl ombudsmannak az 

RMDSZ. Fábián Gyula kedden a Krónika megkeresésére elmondta: bár elvileg elfogadta a 

jelöltséget, ez jelenleg még nem aktuális, hiszen Renate Webert 2019-ben választották meg, 

mandátuma pedig öt évre szól. Ha azonban a parlamenti többség úgy dönt, hogy meneszti a 

jelenlegi állampolgári jogi biztost, akkor áll a megmérettetés elé. Kérdésünkre, mit tekint az 

ombudsman legfőbb feladatának, és megválasztása esetén mit tartana saját maga számára 

prioritásnak, kifejtette: meglátása szerint az állampolgári jogok biztosának elsősorban 

szolgálnia kell. „Van egy illetékességi listája, amelytől nem nagyon tud eltávolodni. A 

legfontosabb a reakció: az, hogy mire reagál az ombudsman. Az a szerepe, hogy a hatóságok 

és a természetes személyek között egyfajta ütközőzónaként működjön, azoknak az 

állampolgároknak segítsen, akikkel esetleg arrogáns, elutasító módon viselkedik a hatóság. Ez 

a petíciókkal kapcsolatos része a dolognak”– mutatott rá. Ezenkívül vannak további 

illetékességi területek, amelyek a gyermekjogokat vagy a kínzás megelőzését, szankcionálását, 

a börtönviszonyok ellenőrzését illetik. 

 

Nem elég egy nyár a medvekérdés megoldására – Tánczos Barna a Krónika Live-
ban 
2021. május 18. – Krónika 

A romániai medvekérdés lehetséges megoldásainak listája hosszú, nem lehet a kilövésre 

korlátozódni, mert csupán ezzel nem lehet megoldani ezt a problémát – szögezte le a Krónika 

Live-ban Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi minisztere. A tárcavezető az Erdélyi 

Médiatér Egyesület videó podcastjében kifejtette, minden környezetvédelmi miniszternek az 

lett volna a dolga az elmúlt öt évben, hogy az emberi élet megvédését, biztonságát, javait 

helyezze első helyre, ez legyen az első számú prioritása. „Megoldást kell találni arra, hogy ott, 

ahol nagy a medvelétszám, miként tudják kezelni az állományt, áthelyezéssel vagy 

beavatkozással. A mezőgazdasági tevékenységet folytató embereknek mindenképp 

támogatást kell nyújtani arra, hogy megvédjék a gazdaságukat, akár villanypásztorral. Ezek a 

megoldási formák egymást kiegészítve tudnak működni” – hangoztatta Románia 

környezetvédelmi minisztere. Tánczos közölte, az biztos, hogy egy öt évvel ezelőtt elrontott 
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helyzetet nem lehetséges egyetlen nyár alatt megoldani, és ahhoz, hogy a medvepopuláció 

optimális létszámhoz jusson, éveknek kell eltelniük. 

 

Szövetség: ez a beruházókat, pénzügyi csoportokat, a korrupciót fogja 
támogatni, és ez megengedhetetlen 
2021. május 18. – Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

A Szövetség a keddi sajtótájékoztatóján a készülőben lévő területfejlesztési és építési 

törvénytervezet vitatott pontjairól esett szó. A párt képviselői szerint a tervezet miatt jelentős 

mértékben megdrágulnak az építési engedélyek, ezen felül kedvez a korrupciónak is. 

Hangsúlyozták, a tervezett építési és területrendezési törvény, amely a napokban került 

tárcaközi egyeztetésre, az önkormányzati jogok megvonásával jár és az államosítás, 

központosítás jellemzi. A Most-Híd pozsonyi székházában tartott tájékoztatón részt vett Tóth 

Marián, a Híd párt alelnöke, Tardoskedd polgármestere, Farkas Iván, az MKP szakmai 

alelnöke, Muzsla polgármestere, valamint Mózes Szabolcs, az Összefogás mozgalom elnöke. 

 

Áldását adta a pápa a felvidéki magyarokra 
2021. május 18. – Ma7.sk 

Tavaly, a XXXI. Komáromi Imanap s az év folyamán megrendezett Imakilencedek kapcsán a 

Pázmaneum Társulás az elmúlt évekhez hasonlóan ismét üdvözlő nyilatkozatot fogalmazott 

meg Ferenc pápának, kérve áldását a felvidéki magyar katolikusokra és magyar főpásztor 

kinevezését részükre. Nem végeztek ugyan széleskörű aláírásgyűjtést a veszélyhelyzet miatt, 

de az imanapokon résztvevők köréből néhány száz aláírás így is összegyűlt s az interneten is 

csatlakoztak kezdeményezésükhöz.  
 

Továbbra is maximális kapacitással működik a losonci Kármán József Óvoda 
2021. május 18. – Ma7.sk 

A losonci Kármán József Alapiskola és Óvoda közös igazgatás alatt működik. Az intézmény 

igazgatója Csúsz Péter, az óvodáért felelős helyettes Gyetvai Judit. Az intézmény nem 

küszködik gyermekhiánnyal. 37 gyermek számára biztosít férőhelyet, amelyet minden évben 

teljes mértékben betöltenek. Az intézmény az elmúlt évek során 100%-os létszámmal 

működött, nincs ez másként idén sem. A tavalyi évben 9 gyermeket tudtak felvenni az 

óvodába, ennyi volt ugyanis a szabad férőhely. A jövő iskolaévtől 11 új gyermeknek tudnak 

helyet biztosítani. 

 

Magyarkanizsa: Önkormányzati támogatás a helyi civilszervezeteknek 
2021. május 18. – Vajdasag.ma 

A helyi civilszervezetek támogatásáról szóló szerződéseket írta ma alá Magyarkanizsán 

Fejsztámer Róbert polgármester. A magyarkanizsai önkormányzat az idei évben első ízben 30 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://felvidek.ma/2021/05/szovetseg-ez-a-beruhazokat-penzugyi-csoportokat-a-korrupciot-fogja-tamogatni-es-ez-megengedhetetlen/
https://felvidek.ma/2021/05/szovetseg-ez-a-beruhazokat-penzugyi-csoportokat-a-korrupciot-fogja-tamogatni-es-ez-megengedhetetlen/
https://ma7.sk/hitelet/aldasat-adta-a-papa-a-felvideki-magyarokra
https://ma7.sk/tajaink/tovabbra-maximalis-kapacitassal-mukodik-a-losonci-karman-jozsef-ovoda
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26548/Magyarkanizsa-Onkormanyzati-tamogatas-a-helyi-civilszervezeteknek.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 19. 

 

helyi civilszervezetet támogatott 6,5 millió dinár értékben. Első körös kiírásról van szó, 

jelenleg a működésre, eszközbeszerzésre irányultak a támogatások. Fejsztámer Róbert 

magyarkanizsai polgármester elmondta, hogy a továbbiakban szeretnének egy olyan 

pályázatot is meghirdetni, amelyben a civilszervezetek által szervezett rendezvényeket 

támogatják majd. 

 

Együttműködés Vajdaság és a romániai megyék között 
2021. május 18. – Pannon RTV 

Románia szerbiai nagykövetét fogadta Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke. A 

találkozó középpontjában a partnerségi viszonyok és a pályázati együttműködés erősítése állt 

Vajdaság és a különböző romániai határ menti megyék között. A cél, hogy minél sikeresebben 

vegyenek részt közösen az uniós források lehívásában. Erről ősszel egy konferenciát is 

szerveznének Újvidéken, ha a járványhelyzet megengedi. A felek azt is megállapították, hogy 

az Újvidék-Temesvár-Szeged háromszög fejlesztése fontos lenne, főleg kulturális, 

idegenforgalmi és a gazdasági szempontból. 

 

15 millió dináros tartományi támogatás a menekült családoknak 
2021. május 18. – Pannon RTV 

15 millió dinárral támogatja a tartomány a délszláv háborúk következtében menekültté vált és 

a lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok lakhatását Vajdaság területén. A mostani 

nyilvános pályázaton 15 család jogosult támogatásra, melyből falusi házakat vásárolhatnak. A 

szerződéseket Aleksandar Sofić, a regionális fejlesztésért, régióközi együttműködésért és helyi 

önkormányzatért felelős titkár és Duško Ćutilo, a kérdésben illetékes alapítvány igazgatója 

adták át. 

 

Potápi: Mától lehet pályázni a kárpátaljai szociális támogatásokra!  
2021. május 18. – Kárpáti Igaz Szó 

Két alkategóriával bővül a kárpátaljai szociális programcsomag, ezentúl pályázhatnak a 

Covid-elleni védekezésben részt vevő kórházi kisegítők is, valamint a speciális 

intézményekben dolgozók. Emellett nő a gyermekétkeztetésre szánt támogatási fejezet, 

hangzott el ma azon a budapesti sajtótájékoztatón, amin Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Brenzovics László, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke számolt be a kárpátaljai szociális 

programcsomag idei felhívásáról és új elemeiről, valamint a program eddigi eredményeiről. 

 

Potápi Árpád János: A kárpátaljai magyarság van a legnehezebb helyzetben a 
magyar nemzetrészek között 
2021. május 18. – Hír TV 

Jelentős támogatásra pályázhatnak a kárpátaljai magyarok, a kormány két és félmilliárd 

forintot szán az ott élő és dolgozó honfitársainknak. A Magyarország élőben vendége volt 
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Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Brenzovics László a KMKSZ 

elnöke.  
 

Brenzovics: köszönet a magyar kormánynak az oltási lehetőségért 
2021. május 18. – karpat.in.ua 

Köszönetet mondott a KMKSZ elnöke a magyar kormánynak azért, hogy az lehetőséget 

biztosított a kárpátaljai magyaroknak a regisztrációra a koronavírus elleni oltáshoz. 

Hangsúlyozta: a kárpátaljai magyaroknak nagy szükségük van erre. 

 

A beregszászi konzulátuson Harangozó Miklós képeiből nyílt kiállítás 
2021. május 19. – karpat.in.ua 

A Kárpátalján jeles és ismert Harangozó Miklós festőművész képeiből nyílt kiállítás május 18-

án Magyarország Beregszászi Konzulátusán. A művész nemcsak Ugocsa megye tájfestője, 

hanem Kárpát-medence-szerte népszerűségnek örvend. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 18. – Kossuth Rádió 

 

Mától lehet pályázni a kárpátaljai szociális támogatásokra! A keretösszeg több mint 2,5 

milliárd forint. Két alkategóriával bővül a kárpátaljai szociális programcsomag – a többi 

pályázati lehetőségen túl erről is beszélt ma délelőtti budapesti sajtótájékoztatón Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Utána Brenzovics László a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség elnöke számolt be a program eddigi eredményeiről.  

 

Két új törvénytervezet korbácsolta fel az indulatokat Szlovákiában. Készül a régóta várt új 

építési törvény, amely a 1976-ban elfogadott, s azóta számos alkalommal módosított normát 

váltaná fel, ezenkívül módosítanák a területrendezési jogszabályt is. Tiltakoznak a városok és 

falvak, függetlenül attól, hogy magyar vagy szlovák többségűek, mert szűkítenék az 

önkormányzatok és a lakosság beleszólási jogát abba, hogy a területükön mi épülhet meg. 

Összeállításunkban először Mózes Szabolcsot, az Összefogás elnökét hallják. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=56934&lang=hu&fbclid=IwAR3wXyWUWFN08LTOR93f2NvdVk1r-BnlMdLtFN16qGl0YySuQmhVHFghk8Y
http://life.karpat.in.ua/?p=56936&fbclid=IwAR3zYp6Pgm_5e0VOYfyRfmSdzdno3xYjVd98u7wm9h3fDwRcgA288ItSGG8&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-18_18-02-00&enddate=2021-05-18_18-40-00&ch=mr1
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Általában nem akarunk tudomást venni róla, viszont a félrenézés nagyon megnehezítheti az 

utánunk következő generációk életét – hangsúlyozzák a szakemberek, akik a 

mélyszegénységben élők helyzetét vizsgálják.  Meghúzták a vészharangot, hiszen úgy vélik, 

jelenleg 20 ezren élnek a létminimum alatt Hargita megyében, de ez a szám 2050-re óriásit 

változhat. A csíksomlyói tűzeset világított rá arra, hogy a periférián élők problémáit kezelni 

kell – mondták el a Székelyudvarhelyen tartott sajtótájékoztatón a Hargita megyei 

Önkormányzat munkatársai.  

 

Szilágyi nyugat-bácskai magyar település, Apatintól hét kilométerre délre fekszik. 1899-ben 

alapították. Az 1990-es években a  délszláv háborúban a falu magyar lakosságának száma 

jelentősen csökkent, több mint 150-en vándoroltak külföldre, ugyanakkor több száz szerb 

menekült talált új otthonra a korábban majdnem teljesen magyarlakta településen.  A Magyar 

Nemzeti Tanács vezetői a napokban ellátogattak Szilágyiba, hogy támogatásokkal segítsék a 

maroknyi magyar megmaradását.  

 

Szólj síp, szólj! Idén 36. alkalommal, de csak online.  

 A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete meghirdette az általános iskolások népzenei 

vetélkedőjének, valamint az általános iskolások és a nagycsoportos óvodások énekes népi 

játék- és néptánc-vetélkedőjét. A részleteket Szabó Gabriella főszervezőtől kérdeztük.     

 

Maros megyéből lovas zarándokok indultak útnak a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, ahová 

magukkal viszik több település, önkormányzat imaszalagját. A zarándokok köszöntésére és az 

imaszalagok átadására Ákosfalva községben, a többségében reformátusok lakta 

Harasztkeréken került sor. 

Az ünnepségen jelen volt a csíksomlyói zarándoklat világi fővédnöke: Molnár Levente, erdélyi 

származású, világhírű előadóművész is. 


