
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 20. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Potápi: a magyar program nélkül tömeges elvándorlás kezdődhetett volna 
Kárpátalján 
2021. május 19. – PestiSrácok 

Miközben Kárpátalja történelmünk szempontjából az egyik legfontosabb elcsatolt terület, ott 

boldogul legnehezebben a kisebbségi létbe szorult magyarság, olyannyira, hogy ha a 2014-es 

ukrán gazdasági válságra válaszul nem indul el egy támogatási rendszer Magyarországról, az 

tömeges elvándorláshoz is vezethetett volna – tudta meg portálunk Potápi Árpád Jánostól, a 

hetedik éve, idén május 18-ától induló pályázati program kapcsán. A nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár szerint kézzel fogható a programcsomag helyben maradást segítő hatása, 

ugyanakkor megjegyezte: a külhoni magyarok támogatása miatt folyamatosan támadások 

érik a kormányt baloldali, liberális irányból, és azon sem lepődne meg, ha az emberi 

irigységet felkorbácsoló hangok hamarosan a határon túliak oltási lehetőségét is kritizálni 

kezdenék. 

 

Szili Katalin: a nemzeti kisebbségek kérdésköre az Európa tanácsi magyar 
elnökség első prioritása 
2021. május 19. – MTI, Délmagyar, Kisalföld, Krónika, Székelyhon 

A nemzeti kisebbségek és a kisebbségvédelem kérdésköre a május 21-től kezdődő, féléves 

Európa tanácsi magyar elnökség első prioritása – közölte Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott Strasbourgban, a magyar elnökség előkészítő tárgyalásait követően az MTI-nek 

telefonon nyilatkozva szerdán. Szili Katalin elmondta, a magyar elnökség kisebbségvédelem 

tárgyában tervezett négy konferenciáján az Európa Tanács vonatkozó szabályozásainak, 

illetve a területen működő civil szervezetek és különböző intézetek tapasztalatainak 

áttekintése szerepel. A konferenciák résztvevői továbbá körbe fogják járni az autonómia és az 

önigazgatás kérdéskörét gyakorlati szempontból, valamint jövőképet kívánnak felvázolni az 

Európa Tanács számára a kisebbségvédelem tárgyában. A magyar elnökség azt kívánja, hogy 

a téma a tanács asztalán maradjon a későbbiekben is – tette hozzá. Kalmár Ferenc rendkívüli 

és meghatalmazott nagykövet, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős 

miniszteri biztos elmondta, a magyar elnökség konferenciái át kívánják tekinteni a 

kisebbségvédelem lehetőségeit és nehézségeit az Európa Tanácson belül. 

 

Közétették, hogyan kaphatnak Magyaroszágon védettségi igazolványt azok az 
erdélyi magyarok, akik itthon lettek beoltva  
2021. május 19. – transindex.ro 

Megjelent a részletes szabályozása annak, hogyan kaphatnak Magyarországon védettségi 

igazolványt azok, akik külföldön lettek beoltva, tehát adott esetben azok az erdélyi magyarok, 
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https://pestisracok.hu/potapi-a-magyar-program-nelkul-tomeges-elvandorlas-kezdodhetett-volna-karpataljan/?fbclid=IwAR27St8odzBNBn4mvNGVlBk2oDW0e4BFI7nyZUJflboSer5-KdQWok6k9KM
https://pestisracok.hu/potapi-a-magyar-program-nelkul-tomeges-elvandorlas-kezdodhetett-volna-karpataljan/?fbclid=IwAR27St8odzBNBn4mvNGVlBk2oDW0e4BFI7nyZUJflboSer5-KdQWok6k9KM
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/szili-katalin-a-nemzeti-kisebbsegek-kerdeskore-az-europa-tanacsi-magyar-elnokseg-elso-prioritasa-7547200/
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/szili-katalin-a-nemzeti-kisebbsegek-kerdeskore-az-europa-tanacsi-magyar-elnokseg-elso-prioritasa-7547200/
https://vilag.transindex.ro/?hir=37674&kozetettek_hogyan_kaphatnak_magyaroszagon_vedettsegi_igazolvanyt_azok_az_erdelyi_magyarok_akik_itthon_lettek_beoltva
https://vilag.transindex.ro/?hir=37674&kozetettek_hogyan_kaphatnak_magyaroszagon_vedettsegi_igazolvanyt_azok_az_erdelyi_magyarok_akik_itthon_lettek_beoltva


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 20. 

 

akik Romániában kapták meg a Covid-19 elleni oltásukat - tájékoztat a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság a Facebook-oldalán. Magyar védettségi igazolványt csak személyesen a 

magyarországi kormányablakban vagy ügyfélkapun keresztül lehet igényelni. A védettségi 

igazolványt a hatóság díjmentesen, a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül állítja ki.  

 

Huszonöt templom újul meg magyar támogatásból a Vajdaságban 
2021. május 19. – MTI, Vajdasag.ma, Pannon RTV, vasarnap.hu 

Magyarország kormánya támogatásával folytatódik a Kárpát-medence egyházi épített 

örökségének megújulása. A Magyar Templom-felújítási Program keretében Vajdaságban 25 

templomot restaurálnak. Erről szerdán a szabadkai püspökségen egyeztetett Soltész Miklós, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az egyházak 

vezetőivel és Pásztor Istvánnal, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnökével. Magyarország kormánya a magyarországi nemzeti közösségek, köztük az ottani 

szerbek és a külhoni magyarok identitás-megőrzése szempontjából is kimagasló teljesítményt 

tud felmutatni, mondta Pásztor István, aki méltatta Soltész Miklós államtitkár közvetítő 

tevékenységét is, akivel szavai szerint nagyon jó volt az együttműködése az elmúlt tíz évben. 

 

Rákóczi Szövetség: több mint 10 ezer diák utazik történelmi emlékhelyekre 
2021. május 19. – MTI, Promenad, Felvidék Ma, Ma7.sk, Vajdaság Ma 

Közel 300 Kárpát-medencei középiskola több mint 10 ezer diákja utazik csaknem 100 

történelmi emlékhelyre a nemzeti újrakezdés és összetartozás jegyében, a Rákóczi Szövetség 

rendhagyó diákutaztatási programjának keretén belül. A Rákóczi Szövetség a június 4-i 

nemzeti összetartozás napjához és a nemzeti újrakezdés évéhez kapcsolódóan rendhagyó 

diákutaztatási pályázatot hirdetett magyarországi és külhoni középiskolai osztályközösségek 

részére. A program célja, hogy a járványügyi szabályokhoz igazodva minél több középiskolai 

osztályközösség keressen fel belföldi honismereti kirándulások keretében olyan helyszíneket, 

amelyek a magyar történelem meghatározó eseményeihez kapcsolódnak. 

 

Jövő évre halasztották a 2021. évi romániai népszámlálást 
2021. május 19. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu 

A koronavírus-járvány miatt jövő évre halasztották Romániában a 2021. évi népszámlálás 

megrendezését, az erről szóló sürgősségi rendeletet szerdai ülésén fogadta el a bukaresti 

kormány. A nép- és lakásszámlálás során a 2021. december elsején fennálló állapotot veszik 

alapul. Az eredeti referenciadátum 2021. május elseje volt. Az adatfelvételt a 2022. február-

július időszakban bonyolítják le. Romániában a népszámláláson megállapított 

lakosságaránytól függ, hogy egy adott településen joga van-e valamely nemzeti kisebbségnek 

az anyanyelvű tájékoztatásra, feliratozásra, joga van-e anyanyelvét használni a hivatalokban. 

A jelenlegi jogszabályok szerint a nyelvi jogok húsz százalékos lakosságarány felett illetik meg 

a nemzeti kisebbségeket. 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26550/Huszonot-templom-ujul-meg-magyar-tamogatasbol-a-Vajdasagban.html
https://felvidek.ma/2021/05/mintegy-haromszaz-karpat-medencei-kozepiskola-vesz-reszt-a-rakoczi-szovetseg-diakutaztatasi-programjaban/
https://kronikaonline.ro/belfold/jovo-evre-halasztottak-a-2021-evi-romaniai-nepszamlalast
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A magyar állam körözte le a Szilágy megyei önkormányzatot a zsibói 
Wesselényi-kastély megvásárlásában 
2021. május 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. portfóliójába tartozó Manevi Zrt. tulajdonába került a 

zsibói Wesselényi-kastély. Az impozáns műemlék épület jelenlegi tulajdonosát jelző, szerdán 

kiállított telekkönyvi kivonatot a kastélyt eladó örökös juttatta el az MTI tudósítójának. 

Janicskó András, a kastély örököse korábban az MTI-nek elmondta: a kolozsvári Micro 

Vision Consult Kft. üzleti tanácsadó cég – mely április 20-án tőle vásárolta meg a 

műemléképületet – azonnal túl is adott a kastélyon. Ezt igazolja a friss telekkönyvi kivonat. A 

Manevi Zrt korábban Szatmár megyében vásárolt meg két történelmi jelentőségű 

műemléképületet: a Szatmárnémeti központjában álló egykori Pannónia szállót, és azt a 

nagykárolyi épületet, amelyből 2014-ben költözött ki a város polgármesteri hivatala. Amint az 

erdélyi magyar sajtó korábban írta: a Manevi Zrt. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

portfóliójába tartozó állami vállalat. 

 

Elkezdődtek a válaszúti Bánffy-kastély felújítási munkálatai 
2021. május 19. – Krónika 

Megkezdődtek a válaszúti Bánffy-kastély épületegyüttesének és parkjának felújítási 

munkálatai, amelyeket a Kolozs Megyei Tanács európai alapokból finanszíroz. A Kolozsvártól 

26 kilométerre található, neoklasszikus eklektikus stílusban épült kastély felújítása több éve 

húzódott, kivitelezői érdektelenség és óvások akadályozták. Több mint három évvel az 

európai uniós pályázat megnyerése után állhat neki most végre a Kolozs megyei 

önkormányzat által kiválasztott kivitelező a kastély és a hozzá tartozó park helyreállításához. 

„Hosszúra nyúló előkészületek és többszöri sikertelen közbeszerzési eljárás nyomán végre 

elkezdődhettek a válaszúti Bánffy-kastély tényleges felújítási munkálatai. A kastély épített 

örökségünk része és történelmi jelentősége révén identitásunk és kultúránk fontos sarokköve, 

ezért kötelességünk megóvni és megőrizni azt. A beruházás nyomán a Mezőség egy újabb 

kulturális központtal fog gazdagodni, amely növeli a térség turisztikai vonzerejét hiszen két év 

múlva újra eredeti pompájában lesz látogatható.” ‒ nyilatkozta Vákár István, a Kolozs Megyei 

Tanács alelnöke. 

 

Az RMDSZ nép ügyvédje jelöltje azt ígéri, ha megválasztják, független marad 
2021. május 19. – transindex.ro 

Fábián Gyula nem tart a támadásoktól, azt mondja, már így is kapott hideget-meleget a 

karrierje során. Most tényleg valós esély van arra, hogy először legyen magyar ombudsman 

Romániában.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-allam-korozte-le-a-szilagy-megyei-onkormanyzatot-a-zsiboi-wesselenyi-kastely-megvasarlasaban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-allam-korozte-le-a-szilagy-megyei-onkormanyzatot-a-zsiboi-wesselenyi-kastely-megvasarlasaban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elkezdodtek-a-valaszuti-banffy-kastely-felujitasi-munkalatai
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29043&az_rmdsz_nep_ugyvedje_jeloltje_azt_igeri_ha_megvalasztjak_fuggetlen_marad
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„Ne blamáljuk az orvosok munkáját” – Böjte atya a búcsú napján kapja meg a 
vakcinát Csíksomlyón  
2021. május 19. – maszol.ro, transidnex.ro 

Böjte Csaba atya vállalta, hogy a sajtónyilvánosság előtt beoltatja magát koronavírus ellen a 

búcsú napján a csíksomlyói kórház udvarán tartott oltásmaratonon. A ferences szerzetes a 

Maszolnak elmondta: a búcsús szentmise végén menne át az oltópontra és kérné a vakcinát.   

 

Idén is lesznek Hunyad Megyei Magyar Napok! 
2021. május 19. – Nyugati Jelen 

Több helyszínen tartandó kisebb lélegzetű rendezvényekre építené az idei, XII. Hunyad 

Megyei Magyar Napokat a szervezőbizottság. „Május elején az RMDSZ Hunyad megyei 

küldötteinek a tanácsán is egyeztettünk az idei Magyar Napokról. Ott vetődött fel az ötlet, 

hogy amennyiben a világjárvány esetleges újabb hulláma okán még korlátozott lesz a 

résztvevők száma egy-egy rendezvényen, akkor lemondunk a hagyományos, nagy szabadtéri 

megmozdulásokról és minden településen több helyszínben gondolkodunk, szűkebb körű 

rendezvényekkel, két-három tucatnyi résztvevővel. A programok sokszínűsége azonban 

marad. Minden bizonnyal lesz könyvbemutató, zenei előadás, gyermek- és ifjúsági 

programok, kirándulás. Egyszóval igyekszünk idén is minden korosztályhoz szólni” – közölte 

Kocsis Attila-Levente főszervező. 

 

Lovas zarándoklat Háromszékről Csíksomlyóra 
2021. május 19. – szekelyhon.ro 

A romániai Mária Út Egyesület kezdeményezéséhez csatlakozva, Háromszékről is lovas 

zarándokok viszik az otthon maradó közösségek fohászait a csíksomlyói nyeregbe. 

Csütörtökön, 10 órakor, a kézdiszentléleki Perkőn Tamás Sándor, Kovászna Megye 

Tanácsának elnöke, Ráduly István, Kovászna megye prefektusa, valamint a kézdi- és 

orbaiszéki polgármesterek tűzik fel a háromszéki magyarok imaszalagjait a kézdiszéki lovas 

zarándokok zászlójára. Ezt követően a lovasok Pál Ferenc helyi plébános áldásával indulnak 

el. 

 

Fontos tudnivalók a Magyarországról Csíksomlyóra érkező zarándokok számára 
2021. május 19. – szekelyhon.ro 

Noha a határon túlról érkező zarándokok részvétele is lehetséges az idei szigorú járványügyi 

szabályokhoz kötött Csíksomlyói búcsún, a szakértők nem javasolják azt. Akik mégis a 

részvétel mellett döntenének, azok számára fontos tudnivalókat közölt Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusa. 

 

Demokráciaközpontot nyitottak Székelykeresztúron 
2021. május 19. – szekelyhon.ro 

Nem kell már Székelyudvarhelyre utazniuk azoknak a székelykeresztúriaknak és 

környékbelieknek, akik igényelnék a magyar állampolgárságot, hiszen szerdán új 
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https://maszol.ro/belfold/FRISSITVE-Ne-blamaljuk-az-orvosok-munkajat-Bojte-atya-a-bucsu-napjan-kapja-meg-a-vakcinat-Csiksomlyon
https://maszol.ro/belfold/FRISSITVE-Ne-blamaljuk-az-orvosok-munkajat-Bojte-atya-a-bucsu-napjan-kapja-meg-a-vakcinat-Csiksomlyon
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_sokszinu_program_marad_a_helyszinek_valtozhatnak.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/lovas-zarandoklat-haromszekrol-csiksomlyora
https://szekelyhon.ro/aktualis/fontos-tudnivalok-a-magyarorszagrol-csiksomlyora-erkezo-zarandokok-szamara
https://szekelyhon.ro/aktualis/demokraciakozpontot-nyitottak-szekelykereszturon
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demokráciaközpontot nyitott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) a kisvárosban. A 

központnál az eskütételhez szükséges iratcsomó összeállításában segítenek. 

 

Ismertek a Baross-pályázatok legutóbbi körének nyertesei 
2021. május 19. – Ma7.sk 

Ismertek a Baross-pályázatok legutolsó köre, a 2019 decemberében meghirdetett Baross–19-

KKV/KMG kiírás nyertesei, amely elsősorban a kis- és középvállalkozókat (kkv) célozta meg, 

beleértve a mezőgazdászokat is. 2017-ben indult útjára a Felvidéki Gazdaságfejlesztési 

Program, az MKP és a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság által kidolgozott Baross Gábor 

Terv alapján. A program szakmai hátteréért és kommunikációjáért a Baross Alapítvány, a 

koordinálásáért pedig a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 

felelős. 

 

Gútán előzetesen több gyermeket írattak magyar óvodába, mint szlovákba 
2021. május 19. – Ma7.sk 

Gútán a Brünni téren önkormányzati fenntartású magyar, az Erdei utca 10. szám alatt pedig 

szlovák óvoda működik, s mindkét intézmény kihelyezett részleggel rendelkezik az Erdei utca 

8. szám alatt, továbbá a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontban is foglalkoznak 

ovisokkal. Az aktuális beíratási helyzetről Takács Imrétől, a gútai Közös Tanügyi Hivatal 

vezetőjétől érdeklődtünk. 

 

„Az ő élete maga a helytállás” 
2021. május 19. – Felvidék Ma 

Az Esterházy-emlékév kapcsán a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC), az Esterházy 

Akadémia, valamint az alsóbodoki Esterházy Zarándokközpont május 15-én, szombaton 

közösen szervezte meg emlékműsorát a Helytállás napja alkalmából. Ezen a napon 1942-ben 

gróf Esterházy János a szlovák parlamentben elutasította a zsidók deportálására vonatkozó 

törvény megszavazását. Ennek apropóján volt a vendége a Mirjam Rádió Napindító 

műsorának ma reggel Gubík László, a SZAKC elnöke, egyben az Esterházy Akadémia alapító 

igazgatója, akivel Berta Péter és Lépes Lóránt atya beszélgetett. 

 

Átadták a Comenius-emlékplaketteket Füleken 
2021. május 19. – Ma7.sk 

Május 19-én Fülek város vezetősége Comenius-emlékplakettel jutalmazta két kiváló 

pedagógusát. A díjak ünnepélyes átadását a járványhelyzet miatt márciusban elhalasztották, a 

járványügyi óvintézkedések enyhítése most tette lehetővé a rendezvény megvalósítását. Az 

idei kitüntetettek Bodor Angelika, a Művészeti Alapiskola tanárnője, és Mgr. Ferenc Izolda, a 

II. Koháry István Alapiskola tanárnője. 
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https://ma7.sk/tajaink/ismertek-a-baross-palyazatok-legutobbi-korenek-nyertesei
https://ma7.sk/tajaink/gutan-elozetesen-tobb-gyermeket-irattak-magyar-ovodaba-mint-szlovakba
https://felvidek.ma/2021/05/az-o-elete-maga-a-helytallas/
https://ma7.sk/tajaink/atadtak-a-comenius-emlekplaketteket-fuleken
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A beoltottak szombattól kétnyelvű tanústíványt kapnak 
2021. május 19. – Ma7.sk, Körkép 

A beoltott személyek szombattól új, kétnyelvű oltási tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány 

kiállítását legkésőbb hétfőtől lehet kérvényezni a korona.gov.sk honlapon, az igazolást pedig 

e-mailben küldik el. Ez a rendszer június 26-ig, az uniós tanúsítványok életbe lépéséig lesz 

érvényben – tájékoztatott a szerdai kormányülés után Vladimír Lengvarský egészségügyi 

miniszter. 

 

Kishegyes: Nem ázik már be az iskola Galériája 
2021. május 19. – Vajdasag.ma 

Felkerült az új tetőszerkezet a kishegyesi általános úgynevezett 56-os épületére. Hamarosan 

az egész épületrész felújítása is befejeződik, illetve a nyilászárók cseréjére is sor kerülhet. 

Rossz állapotban volt a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola 1956-ban épült 

részlegének a tetőszerkezon RTVete, az utóbbi időben már sajnos be is ázott. Fülöp Valentin 

iskolaigazgató arról számolt be, hogy a tetőszerkezet teljes cseréjét a kivitelező be is fejezte. 

Egy tartományi pályázaton nyert eszközökből, 2,8 millió dinárból sikerült megoldani ezt a 

gondot. 

 

Magyarkanizsa: Önkormányzati támogatás a helyi civilszervezeteknek 
2021. május 19. – Vajdasag.ma 

A helyi civilszervezetek támogatásáról szóló szerződéseket írta ma alá Magyarkanizsán 

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

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. 

 

Vissza a gyökerekhez - Magyarul tanulnak gyerekek és felnőttek Szerémségben 
2021. május 19. – Pannon RTV 

A szerémségi Mitrovicán elenyésző a magyarok lakossági számaránya. 2003-ban alakult meg 

a Szerémségi Magyar Művelődési Egyesület, amely a népszokások, néptánc- és népdaloktatás 

felélesztése mellett célul tűzte ki a nyelvoktatást is. A gyerekek a Szent Száva Általános 

Iskolában tanulnak magyarul. Jelenleg 17 tanuló van a csoportban, három iskolából. Van, aki 

pusztán a nyelvek iránti érdeklődésből tanul, de vannak, akik a gyökerekhez szeretnének 

kicsit visszanyúlni.  
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/05/19/a-beoltottak-szombattol-ketnyelvu-tanustivanyt-kapnak/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26549/Kishegyes-Nem-azik-mar-be-az-iskola-Galeriaja.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26548/Magyarkanizsa-Onkormanyzati-tamogatas-a-helyi-civilszervezeteknek.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vissza-gyokerekhez-magyarul-tanulnak-gyerekek-es-felnottek-szeremsegben
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Potápi: A védőoltásra valószínűleg a határ menti régiókban kerül sor 
2021. május 19. – Kiszó, Kárpáthír, Hír TV 

Amint arról hírt adtunk, május 18-tól lehet pályázni a kárpátaljai szociális támogatásokra. A 

programcsomag két és félmilliárd forintot szán a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Brenzovics László, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a hirTV élő műsorában beszélt a 

részletekről, melyen többek között arról is szó esett, milyen körülmények között kerülhet sor 

a kárpátaljai magyarok koronavírus elleni oltására. 

 

Padokkal támogatta Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a szolyvai magyar 
iskolát 
2021. május 19. – Kárpátalja 

A Szolyvai 10. Számú Oktatási-Nevelési Intézmény még márciusban megkapta az ukrán 

oktatásügyi előírásoknak megfelelő 30 új iskolapadot, ám a járványhelyzet miatt akkor 

sajtónyilvános átadásra nem kerülhetett sor. Most, a pandémia enyhülését követően végre 

erre is alkalom nyílt. Szerdán, május 19-én ünnepélyesen átadták az új padokat, amelyeket a 

magyar tannyelvű elemi iskola tanulói már örömmel birtokukba vettek. 

 

Ingyenes jogi szaktanácsadás termőföldet igénylők számára 
2021. május 19. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kezdeményezésére a jövőben ingyenes 

jogi szaktanácsadót kereshetnek fel azok az érdeklődők, akik szeretnének ingyenesen 

igényelni 2 hektár termőföldet. Minden ukrán állampolgárnak joga van 2 hektár termőföldet 

igényelni. Ám a rendkívül bürokratikus ügyintézés miatt nagyon sokan nem kezdenek bele az 

igénylési folyamatba. A KMKSZ törekvéseinek köszönhetően a jövőben azok, akik élni 

szeretnének ezen jogukkal, ingyenesen kérhetnek jogi szaktanácsadást. 

 

18.500 euró az egyesületi programokra 
2021. május 19. – Népújság.net 

Dobronak Község Tanácsa május 12-i ülésén megerősítette a 2021-es támogatási programot a 

kulturális, idegenforgalmi, sport- és egyéb közéleti programokat megvalósító egyesületek 

részére. A költségvetésben összesen 18.500 eurót biztosítottak erre a célra, éspedig a sport- és 

rekreációs jellegű programokra 9.000 ezer eurót, a turisztikai programokra és rendezvények 

megvalósítására 3.500 eurót, a művelődési egyesületek programjaira, valamint az egyéb 

egyesületi (nyugdíjas, ifjúsági stb.) tevékenységekre pedig 3.000–3.000 eurót. A község a 

támogatások elnyerésére pályázatot hirdet. 
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https://kiszo.net/2021/05/19/potapi-a-vedooltasra-valoszinuleg-a-hatar-menti-regiokban-kerul-sor/
https://karpataljalap.net/2021/05/19/padokkal-tamogatta-magyarorszag-ungvari-fokonzulatusa-szolyvai-magyar-iskolat
https://karpataljalap.net/2021/05/19/padokkal-tamogatta-magyarorszag-ungvari-fokonzulatusa-szolyvai-magyar-iskolat
https://karpataljalap.net/2021/05/19/ingyenes-jogi-szaktanacsadas-termofoldet-igenylok-szamara
https://www.nepujsag.net/muravidek/10520-18-500-eur%C3%B3-az-egyes%C3%BCleti-programokra.html
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3.500 környezetbarát tasak a Muravidékre 
2021. május 19. – Népújság.net 

Papp Bálint, a Muraba Európai Területi Társulás igazgatója 2.000 darab többször 

használatos vászontasakot adott át május 18-án a muravidéki magyar közösségnek 

(MMÖNK) és az ifjúsági szervezetnek (MMISZ), az ajándékot Horváth Ferenc és Varga 

Teodor, a két elnök vette át Lendván. További 1.500 tasakot Lendva Községnek is 

ajándékoztak. A tárolótasakok készítését a Muraba 2020-ban, a fenntarthatóság évében 

indította el közösségi varrodákban, önkéntesen, a Muravidékről is ajándékozott anyagokból. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 19. – Kossuth Rádió 

 

Folytatódik a Kárpát-medence egyházi épített örökségeinek megújulása.  A Magyar 

Templom-felújítási Programban 25 templomot restaurálnak Vajdaságban. Erről ma, a 

szabadkai püspökségen egyeztetett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az egyházak vezetőivel és Pásztor Istvánnal, a 

Vajdasági Parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével. 

 

A Romániai Magyar Cserkész Szövetség fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Az ünnepi 

megemlékezést a tavalyi évre tervezték, de a járvány miatt erre nem került sor. A hét végén 

emlékművet avattak a megalakulás helyszínén, Gyergyószárhegyen. 

 

Akár az Árpád-vonal bunkerei, a szolyvai emlékpark vagy a recski munkatábor is szerepelhet 

az úti célok között, amelyek a magyar történelem meghatározó eseményeihez kapcsolódnak, 

és amelyeket a Rákóczi Szövetség által meghirdetett Rendhagyó Diákutaztatási Programban 

kereshetnek fel az osztályközösségek. Milyen feltételekkel és kiknek írta ki a pályázatot a 

Nemzeti Újrakezdés évében a Rákóczi Szövetség? A részletekről Csáky Csongort, a szövetség 

elnökét kérdeztük. 
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Magyarország Ungvári Főkonzulátusa 30 darab, az ukrán oktatásügyi előírásoknak megfelelő, 

új iskolai paddal támogatta a szolyvai magyar iskolát. Buhajla József főkonzul az átadáson 

elmondta: a kárpátaljai magyar külképviseletek mindig fontosnak tartották az oktatás 

támogatását és fejlesztését. Szolyva már a magyar nyelvhatárnak számít, a szórványban élő 

magyarok támogatása különös jelentőséggel bír. A szolyvai 10. sz. iskolában jelenleg csaknem 

60 gyermek tanul magyarul.  Az érdeklődés a magyar osztályok iránt folyamatos. 

 

Július 14-én startol a felvidéki nyár! - hirdetik a Gombaszögi Nyári Tábor szervezői. A javuló 

járványhelyzet és a szigor enyhülése miatt látják úgy a szervezők, hogy idén már 

megtarthatják a tábort, igaz kisebb méretekben, korlátozott számú résztvevővel, de mégis 

megvalósulhat a felvidéki magyar fiatalok találkozója. A Sine Metu polgári társulás elnökét, 

Orosz Őrs főszervezőt kérdezte munkatársunk. 

 

Csak egy űrlapot kell kitölteni és máris fel lehet pattanni egy kölcsön bringára a bonchidai 

Bánffy-kastélynál, s elindulni az öt, frissen kijelölt útvonal valamelyikén. Gyalogos változatuk 

is van a túráknak. A Kulturális ökoturizmus fejlesztése jegyében, az Erdély Szamos 

Kistérségben, Bonchida, Kolozsborsa, Szék és Borsaújfalu községekben lehet tekerni vagy 

gyalogolni. 

 

Az aracsi pusztatemplommal nagyjából egyidős a kishorgosi templomrom, amit a 60-as 

években tártak fel, majd a 90-es évek elején konzerválták és tették látogathatóvá. 30 év után a 

romok újabb állagmegőrzésére van szükség. A cél, hogy zarándokhely jöhessen létre a 

délvidéki Kishorgoson. Tervben van az is, hogy a templom környékét modern eszközökkel 

feltérképezik, hogy megtudják, az egykori, középkori Horgas halászfalu mely részén lenne 

érdemes ásatásokat végezni. 

 


