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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi Árpád János: Erősíteni kell a kapcsolati hálót 
2021. május 20. – MTI, Webrádió, Vajdaság Ma, Ma7.sk, Magyar Szó, KárpátHír 

Erősíteni kell a kapcsolati hálót annak érdekében, hogy "jöjjön bármilyen nehézség, ez meg 

tudjon maradni"- hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára csütörtökön Zentán, ahol a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési 

programját megvalósító Prosperitati Alapítvány Előttem az utódom címmel indított magyar 

vállalkozók számára generációváltást támogató képzéssorozatot. Az államtitkár szerint a 

generációváltást segítő program is jelentősen hozzájárul az utóbbi években kialakított 

kapcsolati háló erősítéséhez. "A célunk az, hogy összekapcsoljuk a magyar vállalkozásokat 

annak érdekében, hogy a gazdaság minél gyorsabban és minél teljesebben tudjon működni, 

és egyre inkább a Kárpát-medencei térben gondolkozva egységes Kárpát-medencei 

gazdaságot tudjunk kiépíteni" - magyarázta Potápi Árpád János. 

 

Zelenszkij: meg kell védeni az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségeket 
2021. május 20. – MTI, Mandiner, Index, 168, PestiSrácok, Webrádió, Felvidék Ma, Ma7. 

Körkép, Kárpátalja Ma, karpat.in.ua, KárpátHír, Kárpáti Igaz Szó 

Meg kell védeni az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségeket saját régióikban, beleértve a 

magyar kisebbséget, annak érdekében, hogy ne ismétlődjenek meg a Krím félszigeten és a 

Donyec-medencében történtek - szögezte le Volodimir Zelenszkij ukrán államfő csütörtökön 

Kijevben, a két éve tartó elnökségét értékelő sajtóértekezletén. "Szeretném, ha ukránok 

lennének, de nem felednék, hogy magyar nemzetiségűek, például azok, akik Beregszászban 

élnek" - emelte ki az UNIAN ukrán hírügynökség. Ugyanakkor Zelenszkij szerint ehhez arra 

van szükség, hogy ne vegyék fel a magyar útlevelet. Utalt arra, hogy a magyar útlevelek 

osztogatása Kárpátalján már évek óta zajlik. Az elnök hasonló különleges lehetőségeket ígért 

Kárpátaljának, mint a Donyec-medencének. Utalt arra, hogy "érzi más államok befolyását". 

 

Él és működik: három új magyar óvodát adtak át Kolozs megyében 
2021. május 20. – Krónika, maszol.ro 

Tordán, Kolozsváron és Désen is magyar óvodát avattak csütörtökön, az oktatási 

intézményeket az Erdélyi Református Egyházkerület építette a magyar állam Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programja keretében biztosított támogatásból. Grezsa István, a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos 

megköszönte, hogy jelen lehet „a blokkok közötti református zöld sziget” avatóünnepségén, 

valamint azt, hogy a gyerekek, a szülők, a jelenlevők élettel töltik meg az épületet. Kifejtette, 

hogy egy nagyvárosban, a szórványközösségekben, a „blokknegyedek” világában kiemelten 
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fontosak azok a közösségek, intézmények, amelyek arra nevelik, ösztönzik tagjaikat, hogy 

megtartsák nyelvüket, kultúrájukat. 

 

Péntektől nekünk is jár a magyarországi védettségi igazolvány – Minden, amit 

tudni kell a plasztikkártyáról 
2021. május 20. – Krónika 

Péntektől magyarországi védettségi igazolványt igényelhetnek azok a magyar állampolgárok 

is, akiket nem az anyaországban oltottak be – tájékoztatott szerdán este Facebook-oldalán a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság, amely a kérelmezés részleteit is közölte. A külföldön 

immunizált magyar állampolgárok karanténmentesen utazhatnak be Magyarországra a 

plasztikkártya igénylése céljából, amelyet ugyanakkor ügyfélkapun keresztül, azaz online is 

meg lehet tenni. 

 

Szilágyi Róbert: nem a vásárlót, hanem az örököst pereljük a zsibói kastély 

eladásáért 
2021. május 20. – Krónika, maszol.ro 

Szilágy Megye Tanácsának semmi kifogása a jóhiszemű vásárlókkal szemben, az 

önkormányzat az örökös ellen indít pert a zsibói Wesselényi-kastély eladása miatt, mivel nem 

tartotta tiszteletben a tizenöt napos elővásárlási jogról szóló törvénycikkelyt – nyilatkozta a 

Krónikának a nagy visszhangot kiváltott kastélyértékesítés kapcsán Szilágyi Róbert István, a 

képviselő-testület alelnöke. Az RMDSZ-es elöljáró felháborítónak nevezte a műemlék 

épületen túladó örökös, Janicskó András hozzáállását, akinek szerinte tájékoztatnia kellett 

volna az elővásárlási jogával élni kívánó önkormányzatot a szándékáról. 

 

Elhunyt Szabó Csaba kolozsvári televíziós újságíró, művelődésszervező 
2021. május 20. – Krónika 

Ötvenhat éves korában csütörtökre virradóra elhunyt Szabó Csaba erdélyi magyar újságíró, 

író, televíziós riporter, művelődésszervező. A Fehér Holló Médiaklub Egyesület alapítójaként 

a román–magyar párbeszédet szorgalmazta, Corbii albi néven román–magyar kontaktportált 

hozott létre, ahol a magyar irodalmat népszerűsítette a román olvasók körében. 2017-ben 

létrehozta a Fehér Holló Román–Magyar Küldőkönyvtárat, amelynek keretében el is küldte a 

románra fordított magyar szépirodalmi műveket az ezek iránt érdeklődő román anyanyelvű 

olvasóknak. Diákok számára „keresztolvasást” is szervezett, ahol a magyar fiatalok román 

költők verseit szavalták magyarul, míg román társaik magyar szerzők műveinek román 

fordítását adták elő. 
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Fogalmuk sincs a hatóságoknak, hány román választópolgár él külföldön  
2021. május 20. – maszol.ro 

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) május elején közzétette a választói jegyzékben szereplő 

személyek frissített névsorát. Az intézmény adatai szerint 754 882 romániai választópolgár él 

külföldön. Ez az érték már első ránézésre gyanúsan alacsony, hát még ha összevetjük más 

uniós tagországok hivatalos adataival. Az olasz statisztikai hivatal, az IStat 2020-ban 1,15 

millió, Itáliában letelepedett román állampolgárról tudott. Az AEP adatbázisában ezzel 

szemben mindössze 69 931 Olaszországban élő román állampolgár szerepel. Hogy ez utóbbi 

adat teljesen komolytalan, már abból kiderül, ha összevetjük az Országos Statisztikai Intézet 

(INS) számaival. Az INS 60 843 olyan román állampolgárról tud, aki a rendszerváltás óta 

véglegesen Olaszországba távozott.  

 

Bemutatták az aradi fejlesztési terveket Cseke Attila miniszternek  
2021. május 20. – maszol.ro, Nyugati Jelen, transindex.ro 

Eddig 84 bölcsőde megépítésére érkezett önkormányzati kérés a minisztérium 

bölcsődeépítési programjára – jelentette be a Faragó Péter parlamenti képviselővel közösen 

tartott aradi sajtótájékoztatóján, csütörtök délután Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és 

közmunkálatokért felelős miniszter. A szaktárcavezető elmondta: „A rövid idő alatt beérkezett 

kérések száma azt bizonyítja, szükség volt az RMDSZ által kezdeményezett intézkedésre, 

hiszen országszerte nagy a bölcsődehiány.” A minisztérium jelenleg a bölcsődék szakmai 

tervén dolgozik, várhatóan június végéig hagyja azokat jóvá a szakbizottság – mutatott rá a 

miniszter, aki hozzátette, így még idén nyáron jóváhagyja a szaktárca az első beruházásokat.  

 

Csíkszeredában tartják az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek 

Találkozóját 
2021. május 20. – szekelyhon.ro 

Csíkszereda ad otthont ebben az évben az erdélyi magyar hivatásos néptáncegyüttesek 

legszínvonalasabb rendezvényének, az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek 

Találkozójának. A rendezvény alkalmával hat néptáncegyüttes lép színpadra, öt előadását a 

közönség élőben vagy online közvetítés által tekintheti meg. A rendezvény támogatója az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Csíki Sör Manufaktúra. 

 

Online időpontfoglalás a csíkszeredai főkonzulátushoz 
2021. május 20. – szekelyhon.ro 

Interneten is lehet időpontot foglalni a magyar útlevél és személyazonosító igazolvány 

ügyintézésére Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusánál – tájékoztattak közleményben a 

főkonzulátustól. Az online időpontfoglalás a magyar konzuli szolgálat időpontfoglalási 

rendszerén keresztül lehetséges, ami elérhető a főkonzulátus oldalán, az időpontfoglalás 

gombra kattintva, vagy közvetlenül a konzinfoidopont.mfa.gov.hu címen. Emellett továbbra 
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is működik a telefonos időpontfoglalás, a 0366–087000-s számon fogadják az ügyfelek 

hívását hétfőtől csütörtökig reggel nyolc és délután fél öt között, illetve pénteken 8-tól 14 

óráig.  

 

Kétnyelvű performansszal tiltakoznak az intézmény-összevonás ellen a váradi 

művészek 
2021. május 20. – Krónika 

Támogatom a nagyváradi művészeket címmel szerveznek kétnyelvű flashmobot a nagyváradi 

művészek így tiltakozva a Szigligeti Színház és a Regina Maria Színház, illetve a Nagyváradi 

Filharmónia tervezett összevonása ellen. A villámakciót – mely az említett intézmények 

művészeinek egy rövid közös produkciója lesz – pénteken, május 21-én tartják a nagyváradi 

Szent László téren. „Művészeti kiáltvány * Egy egyre inkább irányvesztett világban a kultúrát 

nem szabad aláásni! Ha szeretnél támogatni minket, várunk pénteken 20:30-tól a Szent 

László (Unirii) téren” – áll a Facebook közösségi oldalon meghirdetett eseménynél, melyet a 

három intézmény művészei szerveznek. 

 

Több élelmiszeripari beruházás körvonalazódik Gyergyószéken 
2021. május 20. – szekelyhon.ro 

Gyergyószéken pár éven belül kiemelkedő élelmiszeripari beruházások valósulhatnak meg, a 

tervek szerint több feldolgozóüzem létesül. Ezek új lehetőségeket teremtenek a 

gazdálkodóknak, erre kell felkészülniük – hangzott el egy csütörtök délutáni sajtóeseményen, 

Gyergyószentmiklóson.  

 

Minisztériumi kézbe adná a váradi színházakat a Néppárt 
2021. május 20. – Krónika 

A művelődési minisztérium fennhatósága alá kellene tartóznia az összevonással fenyegetett 

nagyváradi színházaknak, így a megyei önkormányzatnak nem okozna anyagi terhet a 

fenntartásuk – vélik az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői, akik aláírásgyűjtést is 

kezdeményeznek az ügyben. Csomortányi István pártelnök, valamint Zatykó Gyula 

nagyváradi polgármesteri tanácsadó csütörtöki sajtótájékoztatóján rámutatott: a Szigligeti 

Színház intézményi önállósága minden körülmények között megőrzendő, ebben nem lehet 

vita. Csomortányi rámutatott: Romániában a kulturális intézmények tekintetében komoly 

visszásság, hogy míg a legnagyobb városok esetében jellemzően az állam, a művelődési 

minisztérium a színházak fenntartója, addig a kis és közepes városokban a megyei vagy városi 

önkormányzat. 

 

A székely himnusz napjává nyilváníttatná május 22-ét az SZNT 
2021. május 20. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) azt javasolja, hogy május 22-ét nyilvánítsák a székely 

himnusz napjává egész Székelyföldön. Izsák Balázs SZNT-elnök az MTI-hez csütörtök este 

eljuttatott dokumentumban jelezte, a tanács abból az alkalomból tette e javaslatot, hogy 
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május 22-én száz éve csendült fel először a Csanády György Bujdosó ének című versére 

Mihalik Kálmán által írt dal. Az SZNT a javaslattal a Homoród-mente Művészetéért 

Alapítvány (HMA) kezdeményezéséhez és a székelyudvarhelyi önkormányzat erre vonatkozó 

határozatához csatlakozott. 

 

„Csíksomlyó egy lelki oázis, minket, csángóföldieket megtartott a 

magyarságunkban” – így készül a búcsú szónoka  
2021. május 20. – szekelyhon.ro 

„Csíksomlyó meghatározta a gyermekkoromat, utat mutatott” – kezdte történetét az idei 

búcsús mise csángóföldi származású szónoka, Salamon József, akit arról kérdeztek, hogyan 

készül a hétvégi ünnepre. Elmondása szerint váratlanul érte a felkérés, hiszen nincs 

tudomása arról, hogy csángó pap tartotta volna valaha is a csíksomlyói búcsú szentbeszédét. 

„De ez a kegyhely csodája: egy emberré, egy lélekké, egy imává formálja a Kárpát-medence 

magyarságát” – jelentette ki.  

 
Novota: A magyaroknak erős parlamenti képviselet kell, ellenkező esetben 

önjelölt partizánok jelentik ki, hogy képviselik őket 
2021. május 20. – Ma7.sk 

Michal Novota kampánystratégiával és politikai marketinggel foglalkozik. Szlovákiában és a 

környező országokban több politikai pártnak tartott kampányfelkészítőt, illetve 

kommunikációs tréninget. Politológusként átlátja a szlovák belpolitika összefüggéseit. A vele 

készített nagyinterjúból megtudhatjuk, miért nem szavaznak Szlovákiában az emberek a 

politikai ideológiák alapján, mi az oka a szlovák baloldal dominanciájának. Szó esik Orbán 

Viktor interjújáról, és az erős Közép-Európa koncepcióról, illetve megtudhatjuk azt is, miért 

fontos a Szövetségnek erős vezéregyéniséget kinevelnie. 

 

Rimaszombatban több mint 80 kisdiák kezdi meg a tanulást magyar nyelven 

szeptemberben 
2021. május 20. – Ma7.sk 

81 kisdiák kezdi meg a tanulást magyar nyelven szeptemberben Rimaszombatban. A 

városban tavalytól három magyar tannyelvű alapiskola működik így a leendő diákok és szülők 

nagyobb kínálatból választhatnak. A Rimaszombati járás legnagyobb teljes szervezettségű 

iskolájába a Tompa Mihály Alapiskolába idén több gyermeket írattak be, mint a tavaly. 

 

Lesz Gombaszögi Nyári Tábor! 
2021. május 20. – Ma7.sk 

Az előzetesen meghirdetettnél két nappal rövidebb lesz, de a járványügyi intézkedések 

betartása mellett 2021. július 14–18. között megrendezik az idei Gombaszögi Nyári Tábort. A 
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2021-es tábor július 14-én, szerdán veszi kezdetét a nulladik nappal és július 18-ig, vasárnapig 

tart. Mivel nem tudni, hogy júliusban milyen korlátozások lesznek érvényben, egyelőre ezer 

főben határozták meg a résztvevők maximális számát. Bérletet, illetve sátorjegyet a 

rendezvény honlapján lehet váltani. 

 

AKO-felmérés: Megugraná a parlamenti küszöböt a Szövetség 
2021. május 20. – bumm.sk 

Ha májusban tartották volna a parlamenti választást, a Hlas győzött volna a szavazatok 22,5 

százalékával, nyolcpárti parlament alakult volna. A Szövetség 5,3 százalékkal bejutna a 

parlamentbe - derült ki az AKO ügynökség friss felméréséből. Az AKO ügynökség legutóbbi, 

márciusi mérésében a Szövetség formációt 5% alá mérte, most már parlamenti párt lehetne. 

 

Identitásmegőrző eszközöket kapnak az érettségiző magyar diákok a Trianon 

Múzeumtól 
2021. május 20. – Felvidék Ma 

Értékes ajándékokat kapnak a Kárpát-medencei magyar középiskolák végzősei. A Felvidékre 

a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének és a miskolci Felvidék Háznak a 

közreműködésével, a Trianon Múzeum Alapítvány, illetve a várpalotai Kárpát-medence 

Intézet jóvoltából jut el a csomag. A következő hónapokban a Kárpát-medencében 7000 

középiskolást fognak megkeresni. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének az elnöke, 

Mézes Rudolf elmondta, hogy a Felvidéken a gimnáziumok végzősei részesülnek az 

ajándékcsomagban. 

 
Magyarkanizsára látogatott Aleksandar Sofić, tartományi régiófejlesztésért 

felelős titkár 
2021. május 20. – Vajdaság Ma 

A helyi önkormányzat lehetőségeinek feltérképezéséről és a már megvalósult Európai Uniós 

projektekről is egyeztetett Aleksandar Sofić Magyarkanizsa község önkormányzatának 

képviselőivel. Aleksandar Sofić, a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi 

Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság titkára a találkozón elmondta, hogy a 

magyarkanizsai önkormányzat jó példával szolgál a nemzetközi együttműködések 

tekintetében, valamint a tartományi kormánnyal is jó kapcsolatot ápol. 

 

Elfogadták a Karlóca kulturális örökségének megőrzését és fejlesztését célzó 

törvényt 
2021. május 20. – Pannon RTV 

A köztársasági parlament törvényeket fogadott el a nemi egyenjogúsággal, a metróval és a 

vasúttal kapcsolatban is. Elfogadta a köztársasági parlament a Karlóca kulturális örökségének 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/05/20/ako-felmeres-megugrana-a-parlamenti-kuszobot-a-szovetseg
https://felvidek.ma/2021/05/identitasmegorzo-eszkozoket-kapnak-az-erettsegizo-magyar-diakok-a-trianon-muzeumtol/
https://felvidek.ma/2021/05/identitasmegorzo-eszkozoket-kapnak-az-erettsegizo-magyar-diakok-a-trianon-muzeumtol/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26554/Magyarkanizsara-latogatott-Aleksandar-Sofic-tartomanyi-regiofejlesztesert-felelos-titkar.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26554/Magyarkanizsara-latogatott-Aleksandar-Sofic-tartomanyi-regiofejlesztesert-felelos-titkar.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/elfogadtak-karloca-kulturalis-oroksegenek-megorzeset-es-fejleszteset-celzo
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/elfogadtak-karloca-kulturalis-oroksegenek-megorzeset-es-fejleszteset-celzo
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megőrzését és fejlesztését célzó törvényt. A jogszabálytervezetet a tartomány indítványozta. A 

törvény beterjesztése során elhangzott, egy bizottságot hoznak létre, amely kidolgoz egy 

programot Karlóca kulturális és történelmi örökségének megőrzése és megújítása érdekében. 

A bizottság a szerb kormány ellenőrzése alatt működik majd, közösen dolgozva a kulturális 

emlékek védelmét ellátó illetékes köztársasági, tartományi és újvidéki városi intézetekkel. 

 

Pék Zoltán: Fel kell újítani a Feketetó és Oroszlámos közötti útszakaszt 
2021. május 20. – Pannon RTV 

A Rábé-Kübekháza határátkelő megépült, de az oda vezető utakat is fel kellene újítani. Erre a 

problémára hívta fel Tomislav Momirović infrastruktúra-fejlesztési miniszter figyelmét 

képviselői kérdésében Pék Zoltán. A VMSZ  parlamenti képviselője  hangsúlyozta, a Rábé-

Kübekháza határátkelő lehetőséget adott az embereknek arra, hogy 30 kilométerrel kevesebb 

utazással jussanak el Magyarországra. Viszont ehhez nincsenek meg a megfelelő feltételek. 

Megkérdezte, hogy a minisztérium tervei közt szerepel-e az Oroszlámos és Feketetó közötti 

útszakasz megépítése. 

 

Helyi közösségi választások Csóka községben 
2021. május 20. – Magyar Szó 

A Csóka községben tartandó helyi közösségi választásokon összesen 7 helyi közösség 

vezetőségét választják meg a polgárok. Csókán kívül a községhez tartozó falvak is listát 

állítottak. Padén a Változást, jövőt Padénak! – Ripczó Krisztián elnevezésű lista indul 13 

képviselővel. Legfőbb törekvéseik közé tartozik a rendezett utcák kialakítása, a meglévő 

infrastruktúra fejlesztése és karbantartása, Padé és környékének fásítása, a piactér mielőbbi 

felújítása, a Tito marsall és a Kis Mihály utca közötti terület parkosítása. 

 

Iskolapadokkal támogatja a szolyvai magyar iskolásokat az ungvári magyar 

főkonzulátus 
2021. május 20. – karpat.in.ua 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa 30 darab, az ukrán oktatásügyi előírásoknak megfelelő, 

új iskolapadokkal támogatta a Szolyvai 10. Sz. Oktató-Nevelői Intézményt. Buhajla József 

főkonzul kiemelte: a kárpátaljai magyar külképviseletek mindig fontosnak tartották az 

oktatás támogatását és fejlesztését. 

 

Megtartotta soron következő ülését a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2021. május 20. – karpat.in.ua 

Megtartotta soron következő ülését a Kárpátaljai Megyei Tanács, amely napirend előtti 

felszólalásokkal kezdődött. Barta József, a KMKSZ – UMP frakcióvezetője indítványára a 

megyei tanács ülésén jelen voltak Ukrajna Nemzeti Rendőrsége, valamint Ukrajna Biztonsági 

Szolgálata Kárpátaljai Főosztályainak vezetői, akik beszámoltak a legutóbbi beregszászi 
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magyarellenes provokáció nyomozási eredményéről. Barta József felszólalásában 

kihangsúlyozta: a KMKSZ – UMP frakció azt kéri a rendvédelmi szervektől, hogy 

számoljanak be az utóbbi években megszaporodott magyarellenes akciókkal kapcsolatos 

eljárások eredményeiről. 

 

Soha még ennyi szavazatot nem kaptak a magyar jelöltek önkormányzati 

választásokon! 
2021. május 20. – Képes Újság 

A mérleg: 1 magyar elöljáró, 4 magyar elöljáró-helyettes, 15 városi/járási képviselő (a 

Hercegszőlősi járás nélkül) és a választás megismétlése a Hercegszőlősi járásban 

Vasárnap lezajlottak az idei önkormányzati választások. Immár a második választásra 

nyomta rá a bélyegét a Covid-járvány, most is rendkívüli intézkedések mellett szavaztunk, 

saját tollal, maszkban, fertőtlenítőszerekkel. Az országos részvételi arány ezek ellenére is 

meghaladta a 2017-es választásokét. Mint ahogy az ilyenkor kivétel nélkül mindig lenni 

szokott, minden párt „győzelmet” hirdetett, hiszen mindenki tud mondani olyan 

önkormányzatot, ahol jól járt. 

 

Magyarország támogatásával épül újjá a žažinai katolikus templom és egy 

petrinjai iskola 
2021. május 20. – Képes Újság 

„A templom és az iskola minden közösségnek a központja, szíve és lelke. Így ez a két épület 

nemcsak a magyar-horvát barátságot fogja jelképezni, hanem a helyi közösségek élni 

akarását, helyben maradását és a megújulását” – nyilatkozta a sziszeki sajtótájékoztatón dr. 

Balogh Csaba, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára az 

újjáépítési jegyzőkönyv aláírásakor. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter 

januári látogatása során fejezte ki Magyarország együttérzését a földrengés sújtotta övezet 

lakóival és Horvátországgal. Az akkori sajtótájékoztatón jelentette be, hogy lakó- és 

szaniterkonténerekkel segítik a földrengés károsultjait Sziszek-Monoszló megyében, valamint 

hogy a magyar kormány vállalja az egy templom és egy iskola felújításában való részvételt. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 20. – Kossuth Rádió 

 

A magyarok elleni provokációknak Ukrajnában csak akkor lesz vége, ha a hatóságok minden 

esetben felkutatják és megbüntetik az elkövetőket - mondta ma Barta József, a Kárpátaljai 

Megyei Tanács plenáris ülésén tartott beszédében. A KMKSZ frakció vezetője elmondta:  

örvendetes, hogy a beregszászi plakátos provokátorokat sikerült elfogni, azonban számos 

felderítetlen ügy maradt még.  

  

Pintér Zsoltot választották meg a hétvégén az RMDSZ, a romániai magyar érdekvédelmi 

szövetség nagybányai szervezete elnökének. A tavalyi helyhatósági választások után 

önkormányzati képviselői mandátumhoz jutott közösségszervezőt, akinek a nevéhez fűződik a 

Főtér Fesztivál magyar programsorozat életre hívása a máramarosi megyeszékhelyen,  azután 

választották meg, hogy a tavalyi helyhatósági választások gyenge eredményei miatt a 

szövetség központi vezetése leváltotta több helyi szervezet elnökét,  köztük a nagybányait is.   

  

Nagybecskerek volt a negyedik helyszín - Pacsér, Újvidék és Szávaszentdemeter után -, ahol 

aláírták a támogatási szerződéseket a tartományi oktatási pályázaton sikeresen szerepelt 

közép-bánáti oktatási-nevelési intézmények képviselői.  

  

Temesvár egyebek mellett a város nemzetiségi sokszínűségének kiemelésével nyerte el az 

Európa kulturális fővárosa címet 2021-re. A koronavírus-járvány miatt ezt 2023-ra 

halasztották, így Veszprémmel együtt lesz Európa kulturális fővárosa Temesvár. A magyar 

közösség is szeretné megmutatni múltját, jelenét a program keretében. Egy küldöttség a hét 

elején ismertette terveit a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa Egyesülettel. A delegáció 

vezetőjét, Balázs Attila színigazgatót kérdeztük a részletekről. 

  

A Világjáró Magyar Vadászok készülnek a vadászati Világkiállításra. Vásárosnamény lesz a 

határon túli vadászokkal való találkozásuk színhelye. Erről szól beszélgetésünk Németh 

Attilával, aki a 20 éves Világjáró Magyar Vadászok Szövetségének elnöke 

  

Fél éve nyitotta meg kapuit a Miskolci Felvidék Ház - ahogy szakmai igazgatója, Mács Ildikó 

fogalmazott: az élő köldökzsinór -, hogy aztán a járvány miatt gyorsan be is zárjon. A tervezett 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-20_18-02-00&enddate=2021-05-20_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-20_18-02-00&enddate=2021-05-20_18-40-00&ch=mr1
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programokat későbbre halasztották, és az így felszabadult energiát és időt filmek készítésére 

fordították.  

 

Születésének 140. évfordulója alkalmával, a lugosi szülőházán elhelyezett emléktábla 

megkoszorúzásával emlékeztek Jakabffy Elemér nemzetpolitikusra, jogászra, publicistára. 

Jakabffy Trianon előtt a magyar országgyűlésben, azt követően a román parlamentben volt 

képviselő, és 1922-től két évtizeden át jelentette meg Magyar kisebbség című nemzetpolitikai 

szemléjét. Az évforduló kapcsán Langó Ferenc lugosi RMDSZ-alelnököt hívtuk fel telefonon.  

   

Várják Csíksomlyóra a zarándokokat. A járványügyi szabályok betartásával a zarándoklat 

hagyományos formában történik. A fizikai távolságtartás és maszkviselés kötelező lesz.  

Sokan elindultak vagy indulnak gyalogosan és lóháton is. Az eseményt élőben közvetítik, 

tehát távoliak is bekapcsolódhatnak. A búcsús szentmise helyszíne a Hármashalom-oltárnál a 

Két Somlyó-hegy közötti nyereg. 


