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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Tizenegy éve annak, hogy közjogilag is egyesült a magyarság 
2021. május 26. – Magyar Nemzet, PestiSrácok, Krónika, Székelyhon, Pannon RTV 

Az elmúlt évtized egyik legfontosabb mérföldköve és a nemzetépítési folyamat kezdete volt az 

állampolgársági törvény módosítása – hangsúlyozta Potápi Árpád János. Ma tizenegy éve 

fogadtuk el az egyszerűsített honosításról szóló törvényt – írta közösségi oldalán Potápi 

Árpád János. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára emlékeztetett, hogy 

2010. május 26-án az újonnan alakult Országgyűlés elsöprő többséggel, 98 százalékos 

támogatással fogadta el az állampolgársági törvény módosítását, amely lehetővé tette a 

külhoni magyarságnak, hogy közjogi értelemben is a magyar nemzet részévé váljon. Mint 

kiemelte, 2010. május 26-a az elmúlt tizenegy év nemzetpolitikájának egyik legfontosabb 

mérföldköve és a kezdete annak a nemzetépítési folyamatnak, amely azóta is töretlenül zajlik. 

 

Úzvölgye: hatályon kívül helyezte a törvényszék a temetőt dormánfalvi 

közvagyonná nyilvánító határozatot 
2021. május 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Bákó Megyei Törvényszék szerdai ítéletében hatályon kívül helyezte a Bákó megyei 

Dormánfalva (Dărmănești) városi tanácsának az úzvölgyi katonatemetőt közvagyonná 

nyilvánító 2019. márciusi határozatát. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján 

tették közzé. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, a hivatalos közlés utáni 15 napban fellebbezést 

lehet benyújtani ellene. A törvényszék a Csíkszentmárton község és a Bákó megyei prefektus 

által indított összevont perben ítélkezett. Elfogadta Hargita megye és a Mikó Imre Jogvédő 

Szolgálat belépését a perbe, elutasította viszont Dormánfalva város perbe lépési kérelmét. 

 

Jogerősen elutasította a legfelsőbb bíróság a Batthyáneum könyvtár 

visszaszolgáltatását 
2021. május 26. – MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár 

visszaszolgáltatását a római katolikus érsekségnek. A kedden kimondott ítélet kivonatát 

szerdán közölték a bíróság honlapján. A bejegyzés szerint a bírói testület megalapozatlannak 

találta az érsekség fellebbezését az elsőfokú ítélet ellen.  
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https://magyarnemzet.hu/belfold/tizenegy-eve-annak-hogy-kozjogilag-is-egyesult-a-magyarsag-9850958/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzvolgye-hatalyon-kivul-helyezte-a-torvenyszek-a-temetot-dormanfalvi-kozvagyonna-nyilvanito-hatarozatot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzvolgye-hatalyon-kivul-helyezte-a-torvenyszek-a-temetot-dormanfalvi-kozvagyonna-nyilvanito-hatarozatot
https://itthon.transindex.ro/?hir=64289&jogerosen_elutasitotta_a_legfelsobb_birosag_a_batthyaneum_konyvtar_visszaszolgaltatasat
https://itthon.transindex.ro/?hir=64289&jogerosen_elutasitotta_a_legfelsobb_birosag_a_batthyaneum_konyvtar_visszaszolgaltatasat
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A román külügy szerint csak két oltás után lehet karanténmentesen 

Magyarországra utazni, a főkonzul szerint egy is elegendő 
2021. május 26. – Krónika, Nyugati Jelen 

Miközben Magyarország kolozsvári főkonzulátusa korábban arról számolt be, hogy már az 

első oltás után sem kell karanténba vonulniuk a Magyarországra utazó román 

állampolgároknak, a román külügyminisztérium szerdai közleménye szerint az engedmény 

csak azokra érvényes, akik az emlékeztető, azaz a második oltást is megkapták. Mile Lajos, 

Magyarország kolozsvári főkonzulja ennek ellentmondva a Krónikának hangsúlyozta: a 

magyar határvédelmi szervek nem kaptak újabb utasítást, egyetlen oltással beengedik azt, aki 

Romániából beutazna Magyarországra, legyen román, magyar vagy kettős állampolgár.  

 

Tehetséges egyetemi hallgatóknak kínál képzési lehetőséget a kolozsvári 

Mathias Corvinus Collegium 
2021. május 26. – MTI, Krónika 

Kolozsváron tanuló, ősszel második évüket kezdő egyetemistáknak hirdet felvételt a Mathias 

Corvinus Collegium (MCC) 2018 óta működő Kolozsvári Egyetemi Programja (KEP). Az MCC 

által szerdán az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az érdeklődők június 13-án éjfélig 

adhatják be pályázatukat a KEP szeniorképzésére, amely személyre szabott fejlődési 

lehetőséget kínál a tehetséges fiataloknak. A sikeresen felvételiző hallgatók térítésmentesen 

képezhetik magukat és szállást is igényelhetnek– tudatta az MCC. 

 

Bocsárdi a váradi összevonás kapcsán: „ha megszűnik a művészet szabadsága, 

maga a művészet szűnik meg” 
2021. május 26. – Krónika 

Növekvő aggodalommal követik a nagyváradi kulturális intézmények összevonásával 

kapcsolatos híreket, mert a tervezett intézkedéssorozat minden bizonnyal a több síkon 

kibontakozó évszázados váradi művelődési élet elsorvadását vetíti előre – közölte a 

sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata nevében Bocsárdi László igazgató. 

 

RMDSZ: hét erdélyi magyar település részesül kormányzati finanszírozásban  
2021. május 26. – maszol.ro 

115 millió lejt ítélt oda a Regionális Operatív Program keretében a Fejlesztési, Közigazgatási 

és Közmunkálatokért felelős Minisztérium hét erdélyi magyar település fejlesztésére – 

jelentette be kedden Cseke Attila. A miniszter tájékoztatása szerint felújítják és korszerűsítik 

a maroshévízi kórházat, a befektetésre közel 11 millió lejt ítélt oda a tárca. Szintén Hargita 

megyében, Gyergyószentmiklóson 20 millió lejes támogatásból finanszírozhat az 

önkormányzat településfejlesztési befektetéseket. A Maros megyei Szászrégenben egy iskolát 

és egy utat újítanak, és a támogatásból új, népművészeti részleggel bővül a tordai történelmi 

múzeum, Brassó megyében a Feketehalomhoz közeli kirándulóhelyet korszerűsítik, és a 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/pontosit-a-kulugy-csak-ket-oltas-utan-lehet-karantenkotelezettseg-nelkul-magyarorszagra-utazni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/pontosit-a-kulugy-csak-ket-oltas-utan-lehet-karantenkotelezettseg-nelkul-magyarorszagra-utazni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tehetseges-egyetemi-hallgatoknak-kinal-kepzesi-lehetoseget-a-kolozsvari-mathias-corvinus-collegium
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tehetseges-egyetemi-hallgatoknak-kinal-kepzesi-lehetoseget-a-kolozsvari-mathias-corvinus-collegium
https://kronikaonline.ro/kultura/bocsardi-a-varadi-osszevonas-kapcsan-bha-megszunik-a-muveszet-szabadsaga-maga-a-muveszet-szunik-megr
https://kronikaonline.ro/kultura/bocsardi-a-varadi-osszevonas-kapcsan-bha-megszunik-a-muveszet-szabadsaga-maga-a-muveszet-szunik-megr
https://maszol.ro/gazdasag/RMDSZ-het-erdelyi-magyar-telepules-reszesul-kormanyzati-finanszirozasban
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Fehér megyei Topánfalván is munkálatok indulnak. Szeben megyében Kiskapus részesül 11 

millió lejes finanszírozásban – idézte Cseke Attilát az RMDSZ közleménye.  

 

„Megbukott” a kolozsvári Puck Bábszínház igazgatója – a helyi román sajtó az 

RMDSZ-re mutogat  
2021. május 26. – maszol.ro 

Versenyvizsgát ír ki a kolozsvári Puck Bábszínház igazgatói posztjára az intézményt fenntartó 

Kolozs Megyei Tanács, miután Emanuel Petran jelenlegi menedzser mandátuma végén nem 

kapta meg a kinevezése meghosszabbításához szükséges 9-es átlagot az értékelőbizottságtól. 

Az igazgató a bírósághoz fordult, egy helyi román lap pedig a román és a magyar társulat 

szétválasztását szorgalmazó RMDSZ-re mutogat ebben az ügyben.  

 

Szászrégeni diákok nyerték az idei Örökségünk őrei vetélkedőt  
2021. május 26. – maszol.ro 

Online díjátadóval zárult szerdán az Örökségünk őrei vetélkedő, amelyen a versenyben 

maradt négy csapat tagjai, tanárai vettek részt. A szakmai zsűri döntése alapján a szászrégeni 

Kemény kastély őrei első, a szatmárnémeti Vécsey ház őrei csapata a második, a 

gyulafehérvári Gizella udvar őrei a harmadik, a Most(K)Kőhalom csapata pedig a negyedik 

helyezést érte el – számolt be a vetélkedőt szervező RMDSZ. A közlemény szerint a versenyen 

résztvevő fiatalok ismét bebizonyították, hogy fontos számukra az örökségvédelem és képesek 

élettel megtölteni az épületeket.  

 
Ravasz Ábel lemond a Most-Híd elnökségében betöltött pozíciójáról 
2021. május 26. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Ravasz Ábel a mai napon a közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond a Híd-Most 

vegyespártban betöltött elnökségi pozíciójáról. Szerinte radikalizálódik az itteni magyar 

politikai élet. Mint a bejegyzésében olvasható: Nehéz és hosszú folyamat végén úgy 

döntöttem, a mai nappal lemondok a Híd pártban betöltött elnökségi pozíciómról. 2019 

közepe óta folynak a magyar–magyar tárgyalások. Úgy látom, pártunk szellemileg felszámolja 

magát azzal, ha továbbra is részt vesz ebben a parttalan folyamatban. 

 

Ismét elhalasztják a Palóc Világtalálkozót 
2021. május 26. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya, a Tar Lőrinc Baráti Kör és Ipolyszécsényke 

Község Önkormányzata 2021. május 25-én este, közösségi oldalán tájékoztatta a 

nagyközönséget, hogy az idén sem rendezik meg a VII. Palóc Világtalálkozót. A nagykürtösi 

járási Ipolyszécsénykére tervezett rendezvénynek már 2020-ban meg kellett volna valósulnia, 

a járványhelyzet okán azonban a 2021. július 30-a és augusztus 1-je közti napokat jelölték ki. 
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https://maszol.ro/kultura/Megbukott-a-kolozsvari-Puck-Babszinhaz-igazgatoja-a-helyi-roman-sajto-az-RMDSZ-re-mutogat
https://maszol.ro/kultura/Megbukott-a-kolozsvari-Puck-Babszinhaz-igazgatoja-a-helyi-roman-sajto-az-RMDSZ-re-mutogat
https://maszol.ro/kultura/Szaszregeni-diakok-nyertek-az-idei-Oroksegunk-orei-vetelkedot
https://felvidek.ma/2021/05/ravasz-abel-lemondott-a-hid-elnoksegeben-betoltott-posztjarol/
https://ma7.sk/tajaink/ismet-elhalasztjak-a-paloc-vilagtalalkozot
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Jelen állás szerint ezt is kénytelenek elhalasztani, így a palócság kultúrájának bemutatása 

céljából életre hívott összművészeti fesztivál 2022. augusztusában valósulhat meg. 

 
Elballagtak az Emmausz Fiúkollégium végzősei 
2021. május 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV  

Hálaadó szentmise keretében tartottak ballagási ünnepséget a muzslyai Emmausz 

Fiúkollégium végzős növendékei részére. Az idén 15 fiú vesz búcsút e tanintézménytől, és 

fejezi be középiskolai tanulmányait. Kalapis Sztoján atya, a kollégium vezetője köszöntötte a 

ballagó diákokat, aki elmondta, hogy ezúttal is egy kiváló csapat tagjait bocsátják útjukra, 

mindegyik fiú igazi fiatalemberré cseperedett a négy év alatt, amíg bentlakói voltak a 

kollégiumnak. Sztoján atya, valamint Gabona Ferenc és Gerdof Zsolti, a két nevelőtanár, most 

is kiosztották a ballagók tarisznyáját, majd a fiúknak egy-egy ceruzát adományoztak, hogy 

szimbolikusan tovább "írják" az életüket. Egy-egy maréknyi földet is átnyújtottak a 

végzősöknek, bármerre is járjanak-keljenek a nagyvilágban, becsüljék meg a szülőföldjüket.  

 

Topolya: Az autóskemping építésének második fázisa lezárult 
2021. május 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A topolyai autóskemping kiépítésének második szakasza lezárult. Jövőre talán már a 

kempingezők is birtokba vehetik. Idén még nem nyitja meg kapuját a nagyközönség előtt, de 

az idegenforgalom fejlesztésének egy hatalmas lépéseként fogható fel a második fázis 

lezárása. Az EU által támogatott, IPA határon átnyúló pályázaton a Közös törekvések a 

turizmusért nevű projektumunkat Kiskunmajsa város önkormányzatával közösen valósítja 

meg Topolya. A jövőbeni autókemping kiépítésének második fázisa zárult le ezzel. Kiépült a 

beléptető, azaz a recepció és a toalett, illemhellyel és tusolókkal. Vizet vezettek oda és áramot 

is. 

 

Látogatás a muzsalyi aranybánya területén  
2021. május 26. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A muzsalyi bányaüzemben járt a Beregszászi Kistérségi Tanács aranybányával kapcsolatban 

létrehozott eseti bizottsága. Az Avellana Gold cég és alvállalkozói másfél évvel ezelőtt kezdték 

átmosni a Muzsalyi-hegy bányáiból évtizedekkel ezelőtt kitermelt kőzetet. Jakab Erika, a 

Beregszászi Kistérségi Tanács képviselője, a KMKSZ Nagymuzsalyi Alapszervezetének elnöke 

elmondta, hogy 2019 márciusában jelent meg a jelenleg aranymosást végző Avellana Gold cég 

a településen. Az akkor összehívott lakossági fórumon a nagymuzsalyiak egyhangúlag 

elutasították, hogy az amerikai tulajdonú, Cipruson bejegyzett cég fémmosásba kezdjen a falu 

feletti hegyen. Ennek ellenére valahogy mégis megszerezték a helyi tanács engedélyét, és 

elkezdődött az üzem kiépítése és a termelés. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26574/Elballagtak-az-Emmausz-Fiukollegium-vegzosei.html
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Ukrajna és Magyarország megbízottjai a Tisza balparti töltésének 

rekonstrukciójáról tárgyaltak 
2021. május 26. – karpat.in.ua 

Ukrajna és Magyarország megbízottjai tárgyalást folytattak a napokban a HUSKROUA 2014–

2020 határon átívelő programról, melyen a Tisza és a Túr folyók kiöntésének 

megakadályozásáról és az árvizek megelőzéséről tanácskoztak. 

 

Nemsokára befejeződik a beregszászi járási kórház részleges felújítása 
2021. május 26. – Kárpátalja Ma 

A közeljövőben befejezik a Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórház felvételi 

osztályának felújítását – közölte Babják Zoltán polgármester. A polgármester Facebook-

posztjában azt írta, hogy a szükséges engedélyek és a hivatalos átadás után fogadhatják itt a 

betegeket. A felújítási munkálatok a Nagy Építkezés elnevezésű kormányprogram keretein 

belül valósulnak meg. 

 

Kellünk a kultúrához 
2021. május 26. – Népújság 

A múlt hétvégén végre ismét élőben lehetett megtartani a rendezvényeket, ezek közé tartoztak 

a Műkedvelő Kultúra Hete projekt keretében és a Kulturális Közalapítvány (JSKD) 

kirendeltségei által szervezett események is. A Bakonaki-tó idilli környezetében is 

felcsendültek a dalok a Dobronaki Nótázók fellépésén: ez volt hosszú idő után az első 

nyilvános rendezvény, de sajnos gyér közönség előtt zajlott. Pedig a kultúrának, legyen az 

műkedvelő vagy professzionális, szüksége van és most különösen szüksége lesz a 

támogatásunkra. 

 

A Muravidéken a mezőgazdasági miniszter 
2021. május 26. – Népújság 

Jože Podgoršek mezőgazdasági miniszter pénteki muravidéki látogatásának célja az agrárium 

helyzetének felmérése, az ágazatban tevékenykedő vállalatok megismerése, valamint az EU 

közös agrárpolitikájának bemutatása volt. Délelőtti programját Dobronak Községben töltötte. 

A látogatás során a tárcavezető meglátogatta a dobronaki Ocean Orchids vállalatot, tárgyalt 

Dobronak Község vezetésével és megtekintette a Bakonaki-tó létesítményeit. 

 

Több javítás, felújítás 
2021. május 26. – Népújság 

Lendva Község az elmúlt időszakban több beruházási és karbantartási munkálatot végeztetett 

el a falusi utakon, épületeken, javított csatornahálózatot, épített csapadékvíz-elvezetést, 

rendezte a zöldterületeket is. E célra több mint 1,6 millió eurót terveztek be a 2021-es 
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költségvetésbe. A helyi közösségek és a község tulajdonában lévő épületek felújítására 650 

ezer euró, az utak és az infrastruktúra karbantartására 509 ezer euró, a csapadé- és 

szennyvízcsatorna kiépítésére és karbantartására 220 ezer euró, az esővíz elvezetésére 100 

ezer euró, a zöldterületek rendezésére és parkosítására 152 ezer eurót terveztek be. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 26. – Kossuth Rádió 

 

A romániai Legfelső Ítélőtábla tegnapi ítélete értelmében újratárgyalják azt a peres ügyet, 

amelyet Tőkés László hét éve indított becsületsértés, rágalmazás miatt. Egy 2014-ben 

közvetített tévéműsorban az egykori román szekuritáté két volt vezetője azt állította, hogy 

Tőkés László hazaáruló és magyar kém volt. 

Állításaikat azzal az írásos elismervénnyel próbálták alátámasztani/"bizonyítani", amelyet 

Tőkés László írt 1989 októberében, amikor pénzadományt vett át magyarországi lelkészektől. 

Tőkés László erkölcsi kártérítési pere évekig zajlott: előbb a Bukaresti Törvényszéken, majd a 

Bukaresti Táblabíróságon, ahol fellebbezését hosszas bizonyítási eljárás után is csak részben 

hagyták jóvá, ezért fordultak a Legfelső Ítélőtáblához, amely reményt keltő döntést hozott 

tegnap - nyilatkozta Tőkés László jogi képviselője, Kincses Előd ügyvéd, aki röviden 

összefoglalja a peres ügy történetét is. 

 

A 29. Festum Varadinum rendezvénysorozat keretében az Újvárad és a debreceni Alföld 

folyóiratok tartottak közös irodalmi estet, amelyen jelen volt a kulturális területért felelős 

debreceni alpolgármester is. A résztvevők szándéknyilatkozatot is aláírtak az együttműködés 

bővítéséről.  

 

Elhibázott a tankönyv-liberalizáció Szlovákiában, állítják a felvidéki magyar pártokat 

tömörítő Szövetség szakpolitikusai. Az oktatási minisztérium kevesebb pénzből akarja 

megoldani a drágább tankönyvek megvásárlását, emellett arra nem is gondolt, hogy a magyar 

iskolákban alig van választási lehetőség.  

 

Emléktáblát avattak Vezérszálláson II. Rákóczi Ferenc tiszteletére. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-05-26_18-02-00&enddate=2021-05-26_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-05-26_18-02-00&enddate=2021-05-26_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 27. 

 

Kárpátalja magyar ajkú lakossága mellett az itt élő ruszinok körében is nagy tiszteletnek 

örvend II. Rákóczi Ferenc személye, aki a róla elnevezett szabadságharc első győzelmeit 

Kárpátalján aratta. A fejedelem 1703 júniusában a Vereckei szoros bejáratánál fekvő 

Vezérszálláson töltött egy éjszakát, amire a helyiek máig büszkék. Rákóczi emlékére a magyar 

kormány támogatásával márványtáblát avattak az ukrán ajkú községben. 

 

Május 25-e Szent Orbán pápa napja, aki 222-től ült Szent Péter trónján.  A szőlő, a 

szőlőművelők, kádárok, kocsmárosok védőszentjeként tisztelik. A néphagyomány szerint 

Orbán napja után már nem fordulnak elő olyan fagyok, amelyek károsítanák a tőkét. Ha a 

szent sikeresen megvédte a termést, akkor borral vendégelték meg a szobrát a gazdák, ha 

viszont fagykáruk lett, akkor sok helyen megvesszőzték. A délvidéki Horgoson is 

megemlékeztek Szent Orbánról.  

 

Templommúzeumot építenének a fürdőjéről nevezetes, Bihar megyei Hegyközszentmikóson. 

A református egyházközség, amely a fürdőt működteti, egy körkápolna felépítését tervezi a 

település mellett, amelynek falaiba beleépítenék az elpusztult vagy már romos keresztény 

templomok egy-egy tégláját, kövét. 

A begyűjtött kövek, téglák mellett egy rövid ismertetés áll majd arról az épületről, ahonnan a 

kő származik, és annak sorsáról, jelenlegi állapotáról. Hasonló gyűjtőhely állítólag még nincs 

sehol a világon. 


