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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar állam támogatásával felújított óvodákat avatott Potápi Árpád János 

államtitkár Kalotaszegen 
2021. május 28. – MTI, Demokrata, Webrádió, Krónika, maszol.ro, Vajdaság Ma 

A Kárpát-Medencei Óvodafejlesztési Program keretében két kalotaszegi településen – 

Nyárszón és Körösfőn – avattak péntek délelőtt felújított óvodát. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Brendus Réka, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárság erdélyi főosztályának vezetője és Grezsa Csaba, Magyarország 

kolozsvári főkonzulátusának vezető konzulja jelenlétében sorra került avatóünnepségeken 

Nyárszón nyolc gyerek, a kalotaszegi községközpontban, Körösfőn pedig 18 magyar és három 

román gyerek számára adták át a teljesen felújított és korszerűen berendezett 

óvodaépületeket. A nyárszói óvodaátadón elhangzott beszédében Potápi Árpád János 

államtitkár úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében közel ezer óvodát újítottak fel, illetve sok 

épületnek most van folyamatban a korszerűsítése. „Egy település életében az óvoda építése 

vagy felújítása nagyon nagy esemény, és ez még inkább így van a kistelepüléseken” – 

fogalmazott a magyar kormány képviselője, aki fontosnak tartja odafigyelni a magyarok lakta 

erdélyi településekre, hogy meg lehessen őrizni e falvak és városok magyar arculatát. Mint 

fogalmazott, ennek egyik legfontosabb formája, hogy magyar intézményrendszerünket 

fejlesszük. Amely nem csak a gyerekek, hanem a szülők számára is legyen vonzó, hogy a 

magyar oktatást válasszák.  

 

Megújult óvoda sószobával Déscichegyen 
2021. május 28. – Krónika 

Húsz magyar kisgyerek számára újította fel a magyar kormány azt a déscichegyi óvodát, 

amelynek avatóünnepségét péntek délután tartották a magyar kormány, a helyi és megyei 

hivatalosságok, az óvoda munkatársai, szülők és gyerekek jelenlétében. „Gyermekeinknek 

örökségül tisztességérzetet, ne aranyat hagyjunk" – idézte Platón két és fél évezredes 

gondolatát Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság erdélyi 

főosztályának vezetője Déscichegyen, a magyar kormány jóvoltából megszépült óvoda 

avatóünnepségén. Ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Azért választottam Platónt, mert úgy 

gondolom, hogy bár a gyerekek életútja során igyekszünk mindent megadni, ezek közül 

azonban az anyagiakban nem mérhető dolgok a legfontosabbak. Tisztesség, ragaszkodás, 

szeretet, közösségérzet – mind olyan értékek, amelyek meghatározóak egész életük során”– 

fejtette ki Brendus Réka péntek délután Désen, aki továbbfűzve a gondolatot, hangsúlyozta, 

hogy ezek az értékek az első évek során épülnek a gyermekekbe, és mindebben meghatározó 

szerepe van a családnak és az óvodának. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/ovodakat-avatott-potapi-arpad-janos-kalotaszegen-387444/
https://demokrata.hu/magyarorszag/ovodakat-avatott-potapi-arpad-janos-kalotaszegen-387444/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megujult-ovoda-soszobaval-descichegyen
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Széken és az aranyosszéki Várfalván is magyar óvodák újultak meg 
2021. május 29. – Krónika 

A mezőségi Széken és az aranyosszéki Várfalva községben avattak fel két teljesen felújított 

óvodát szombaton. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újjáépített 

tanintézmények átadásán részt vett Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának főosztályvezetője. Elmondta, mindig szívesen jön a Mezőségre, ahol 

megcsodálhatja a történelembe ágyazott hatalmas és sajátságos helyi kultúrát, de ez az első 

alkalom, hogy óvodaátadásra érkezik. Hangsúlyozta: a gyerekek felkészülésében az 

óvodapedagógiának döntő szerepe van, de ehhez a munkához élhető, hangulatos, tiszta és 

minőségi körülményeket kell teremteni. Úgy érdemes dolgozni, ha a közösség felelősségét 

nemzedékről nemzedékre átadjuk. Most a legkisebbek értékrendszerének kialakításán 

munkálkodunk, és ezzel párhuzamosan figyelnünk kell arra, hogy a későbbiekben erős, 

tudatos, ragaszkodó és felelős tagjai maradjanak közösségeinknek” – fogalmazott a budapesti 

főosztályvezető. 

 

Németh Zsolt: Budapesten tárgyalt az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének 

elnöke 
2021. május 28. – MTI, Magyar Hírlap, Mandiner 

Kisebbségvédelmi kérdések és az egészséges természeti környezethez való jog elismerésének 

ügye is szóba került az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlési elnökének pénteki 

budapesti tárgyalásain - mondta Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke az MTI-nek. Németh Zsolt, aki az ET parlamenti közgyűlése magyar 

delegációjának vezetője is, közölte: Rik Daems, az ET parlamenti közgyűlésének elnöke 

találkozott Áder János köztársasági elnökkel, Kövér László házelnökkel, miniszterekkel, 

valamint a parlamenti közgyűlési delegációval is. Hozzátette: az elnök Budapestről, az 

Országházból vezette le az Európa Tanács parlamenti közgyűlés állandó bizottságának online 

ülését, így ezzel megtörtént az ET magyar elnökségének nyitórendezvénye is. Németh Zsolt 

kiemelte: a magyar elnökségi prioritások ismertetése során kiemelkedően nagy figyelem 

hárul a nemzeti kisebbségek kérdésére, és a budapesti látogatás nagyban hozzájárult ahhoz, 

hogy a közgyűlési elnök is elköteleződött a téma hangsúlyos kezelése mellett. 

 

Világörökség része lesz-e Csíksomlyó? Az RMDSZ szerint jövőre várható a 

felterjesztés 
2021. május 28. – Krónika 

Jövő év elejére, a következő leadási határidőig készülhet el az a pályázat, amely révén az 

UNESCO világörökségi listájára terjesztenék fel a csíksomlyói búcsút. Az RMDSZ erre 

vonatkozó javaslatát a kormányprogram is tartalmazza, így nem várhatók akadályok a 

koalíciós partnerek részéről – mondta Hegedüs Csilla, a szövetség szóvivője. A csíksomlyói 

búcsú, Torockó épített öröksége és a székelykapuk az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szeken-es-az-aranyosszeki-varfalvan-is-magyar-ovodak-ujultak-meg
https://mandiner.hu/cikk/20210125_nemeth_zsoltot_lett_az_europa_tanacs_parlamenti_kozgyulesenek_egyik_alelnoke
https://mandiner.hu/cikk/20210125_nemeth_zsoltot_lett_az_europa_tanacs_parlamenti_kozgyulesenek_egyik_alelnoke
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vilagorokseg-bkozelebenr-somlyo-es-torocko-az-rmdsz-szovivo-szerint-a-kormanyprogram-resze-a-punkosdi-zarandoklat-felterjesztes
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vilagorokseg-bkozelebenr-somlyo-es-torocko-az-rmdsz-szovivo-szerint-a-kormanyprogram-resze-a-punkosdi-zarandoklat-felterjesztes
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Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) világörökségi listára történő felterjesztése is 

megjelenik a hárompárti kormány programjában. A Krónika azzal a kérdéssel kereste meg az 

RMDSZ-t, hogy ez ügyben történt-e eddig bármilyen elmozdulás. 

 

Segítenek a magyarországi védettségi igazolvány igénylésében 
2021. május 28. – szekelyhon.ro 

A Romániában vagy más külföldi országban koronavírus ellen beoltott magyar állampolgárok 

– így a könnyített honosítási eljárás során magyar állampolgárságot szerzett erdélyi 

magyarok is – igényelhetik a magyarországi védettségi igazolványt. Ennek kérelmezési 

feltételeiről számolt be Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

ügyvezető elnöke egy Sepsiszentgyörgyön szervezett pénteki sajtótájékoztatón. 

 

Megújulhat Gyergyószentmiklós főtere és régi moziépülete 
2021. május 28. – szekelyhon.ro 

Pályázatokat hagyott jóvá Cseke Attila fejlesztési miniszter Gyergyószentmiklós számára: a 

város főtere és a régi mozi épülete újulhat meg az elkövetkező években. Gyergyószentmiklós 

több mint húszmillió lejből rendezheti a város főterét és újíthatja fel az egykori mozi épületét 

a fejlesztési minisztérium támogatása révén. „A tél elején lebontottuk a főtéri pergolát, és fel 

kellett mondjuk az összes bérleti szerződést a régi mozi épületében, mert ezek a támogatás 

feltételei voltak. Most zöld utat kaptunk arra, hogy elkezdjük a munkát” – mondta el Csergő 

Tibor gyergyószentmiklósi polgármester, aki szerint várhatóan elnyúlik a beruházás, hiszen 

előbb a terveket kell elkészíttetni, majd közbeszerzést hirdetni a kivitelezésre.  

 

Az EMSZ az RMDSZ-től kéri, hogy eszközöljön ki egy kormányrendeletet, 

amelyben visszaadják a Batthyáneumot a katolikus egyháznak  
2021. május 28. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Közleményben kéri az RMDSZ-től az Erdélyi Magyar Szövetség (amelynek két képvislője 

RMDSZ-listán ül a parlamentben), hogy az RMDSZ érje el a koalíciós partnereknél, hogy 

gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár kormányrendelettel legyen visszaszolgáltatva a 

katolikus egyháznak.  

 

Ülésezett az SZKT: szeptember 17-én tartja idei kongresszusát az RMDSZ 
2021. május 28. – maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Szeptember 17-re tűzte ki pénteki ülésén a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) az idei 

RMDSZ-kongresszus időpontját. A helyszín várhatóan Marosszentgyörgy lesz. Kongresszusi 

biztosnak Balázs Attila ügyvezető elnököt nevezték ki. Az online formában ülésező SZKT 

döntéseit Kelemen Hunor ismertette kolozsvári sajtótájékoztatóján. A szövetségi elnök 

emlékeztetett arra, hogy az alapszabályzat szerint az RMDSZ kétévente tart kongresszust, az 

idein nem lesz tisztújítás. A küldöttek várhatóan módosítják az alapszabályzatot, és 

elfogadják a következő két évre szóló stratégiát.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/segitenek-a-magyarorszagi-vedettsegi-igazolvany-igenyleseben
https://szekelyhon.ro/aktualis/megujulhat-gyergyoszentmiklos-fotere-es-regi-moziepulete
https://szekelyhon.ro/aktualis/megujulhat-gyergyoszentmiklos-fotere-es-regi-moziepulete
https://itthon.transindex.ro/?hir=64310&az_emsz_az_rmdsztol_keri_hogy_eszkozoljon_ki_egy_kormanyrendeletet_amelyben_visszaadjak_a_batthyaneumot_a_katolikus_egyhaznak
https://itthon.transindex.ro/?hir=64310&az_emsz_az_rmdsztol_keri_hogy_eszkozoljon_ki_egy_kormanyrendeletet_amelyben_visszaadjak_a_batthyaneumot_a_katolikus_egyhaznak
https://maszol.ro/belfold/Ulesezett-az-SZKT-szeptember-17-en-tartja-idei-kongresszusat-az-RMDSZ
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Új sportcsarnok és sportpálya épül négy erdélyi magyar településen  
2021. május 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Fenesen, Biharon és Szentegyházán épülhet új sportcsarnok, Gyergyóalfaluban pedig új 

sportpálya a fejlesztési minisztérium finanszírozásával – jelentette be pénteken Cseke Attila. 

A tárcavezető rámutatott: mindhárom sportcsarnok megépítésére külön-külön 11 millió lejt 

hagyott jóvá a minisztérium, mindemellett a sportpályára közel 3 millió lejt.  A 

sportcsarnokok lelátója 180 férőhelyes lesz, kézilabda, kosárlabda, tenisz és röplabda 

edzésekre és mérkőzésekre felfestett küzdőtérrel. A 26x44 méter nagyságú sportpálya mellett 

öltözőket, mosdókat, raktárt és orvosi rendelőt tartalmazó épületet létesítenek. A Kolozs, 

Bihar és Hargita megyei sportlétesítmények minisztériumi jóváhagyását követően 

elkezdődhet a közbeszerzési folyamat – idézte a minisztert az RMDSZ közleménye.  

 

Novák Károly Eduárd: Marosvásárhelyé lesz az olimpiai méretű uszoda  
2021. május 28. – maszol.ro 

Maros megyébe látogatott pénteken Novák Károly Eduárd ifjúsági- és sportminiszter, ahol a 

megyeközpont polgármesterével és a Maros Megyei Tanács elnökével az épülő 

marosvásárhelyi olimpiai méretű uszodát is felkereste. Bejelentette, hogy a létesítmény 

hamarosan a város tulajdonába kerül.  

 

Kapósabb az álhír a koronavírus elleni oltásnál: továbbra is alacsony az 

átoltottság a magyarok által lakott vidékeken 
2021. május 29. – Krónika 

Alacsony az oltási hajlandóság és fokozott a fogékonyság az álhírek iránt az erdélyi magyarság 

körében. A Krónikának nyilatkozó szakemberek szerint az oltakozási kedvet vizsgálva kiderül, 

hogy egyértelmű a különbség város és vidék között, az alacsony átoltottság viszont nem nyújt 

elegendő védelmet, holott a járvány negyedik hulláma elkerülhetetlen. Ami pedig az álhíreket 

illeti, a megkérdezett szociológus szerint krízishelyzetben futótűzként terjednek. 

 

Országos győztesek a marosvécsi Kemény-kastély szászrégeni őrei 
2021. május 29. – Krónika 

Kultúránk továbbadásának fontossága, hagyományaink megőrzése ösztönzi évről évre a 

marosvécsi Kemény-kastély őreit, hogy folytassák a kihívásokkal, újdonságokkal teli versenyt 

– mondták a Krónikának az Örökségünk Őrei vetélkedőt megnyert szászrégeni csapat 

vezetőtanárai. 
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https://maszol.ro/gazdasag/Uj-sportcsarnok-es-sportpalya-epul-negy-erdelyi-magyar-telepulesen
https://maszol.ro/sport/Novak-Karoly-Eduard-Marosvasarhelye-lesz-az-olimpiai-meretu-uszoda
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kaposabb-az-alhir-mint-a-koronavirus-elleni-oltas-tovabbra-is-alacsony-az-atoltottsag-a-magyarok-altal-lakott-videkeken
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kaposabb-az-alhir-mint-a-koronavirus-elleni-oltas-tovabbra-is-alacsony-az-atoltottsag-a-magyarok-altal-lakott-videkeken
https://kronikaonline.ro/szines/orszagos-gyoztesek-a-kemeny-kastely-orei
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Tiltakozik a gyulafehérvári Batthyáneum visszaszolgáltatásának elutasítása 

miatt az unitárius egyház 
2021. május 29. – Krónika 

A Magyar Unitárius Egyház kormányzó szerve értetlenül és felháborodva vette tudomásul a 

romániai Legfelsőbb Bíróság jogerős ítéletét, amivel elutasította a gyulafehérvári 

Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatását a tulajdonosnak, a Gyulafehérvári Római 

Katolikus Érsekségnek. „A kommunista diktatúrában államosított épület és az abban 

található felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény visszaszolgáltatásának jogerős megtagadása az 

egykori törvénytelen elkobzás legitimálását jelenti. Ez a döntés nem csak a római katolikus 

testvéregyházunkkal szemben jogtipró ítélet, hanem a többi erdélyi magyar felekezet számára 

is aggasztó üzenet” – áll az Erdélyi Unitárius Egyház honlapján közzétett állásfoglalásban. 

 

Kereskényi Gábor: tavasszal megkezdődhet a szatmárnémeti Pannónia szálló 

felújítása 
2021. május 29. – maszol.ro 

A megvásárlása után három évvel még mindig nem kezdődött meg a szatmárnémeti Pannónia 

szálló felújítása, de a műszaki tervek már készülnek és zajlik a szakhatósági engedélyezetés is. 

Kereskényi Gábor polgármester szerint a palotát egy időben újítják majd fel a régi főtérrel. A 

munkálatok jövő év tavaszán kezdődnek.  

 

Átvinni Gyergyószentmiklóst a 21. századba 
2021. május 29. – szekelyhon.to 

Egy évszázadot felölelő kérdéseket feszegettünk Csergő Tibor Andrással, Gyergyószentmiklós 

polgármesterével: például azt, hogy milyen esélyei voltak a gyergyószéki városnak a 20. 

században, illetve milyen elodázott feladatokat kell nagyon gyorsan elvégeznie, hogy 

megérkezzen végre az immáron húsz esztendeje tartó 21. századba. 

 

Stafétaváltás és fiatalítás a nagyváradi RMDSZ-ben  
2021. május 30. – maszol.ro 

Elnökváltás történt a nagyváradi RMDSZ élén: Meleg Vilmos leköszönő elnök szerint 

fiatalításra és új lendületre van szükség a szervezetben, hogy fel tudja venni a versenyt 

napjaink kihívásaival. A szombaton megtartott városi küldöttgyűlésen nagy többséggel Szabó 

Józsefet választották meg elnöknek.  

 

Koszorúzással emlékeztek az ismeretlen hősökre Csíkajnádon 
2021. május 30. – szekelyhon.ro 

Magyar katonák sírját koszorúzták meg Csíkajnádon vasárnap, a magyar hősök napján – 

tájékoztatott Facebook-bejegyzésében a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus. Május utolsó 

vasárnapját hivatalosan 2001-ben nyilvánították a Magyar Hősök Emlékünnepévé, amivel az 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tiltakozik-a-gyulafehervari-batthyaneum-visszaszolgaltatasanak-elutasitasa-miatt-az-unitarius-egyhaz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tiltakozik-a-gyulafehervari-batthyaneum-visszaszolgaltatasanak-elutasitasa-miatt-az-unitarius-egyhaz
https://maszol.ro/belfold/Kereskenyi-Gabor-tavasszal-megkezdodhet-a-szatmarnemeti-Pannonia-szallo-felujitasa
https://maszol.ro/belfold/Kereskenyi-Gabor-tavasszal-megkezdodhet-a-szatmarnemeti-Pannonia-szallo-felujitasa
https://szekelyhon.ro/aktualis/atvinni-a-gyergyoszentmiklost-a-21-szazadba
https://maszol.ro/belfold/Stafetavaltas-es-fiatalitas-a-nagyvaradi-RMDSZ-ben
https://szekelyhon.ro/aktualis/koszoruzassal-emlekeztek-az-ismeretlen-hosokre-csikajnadon
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országgyűlés a nemzet erkölcsi adósságát törlesztette – írják a konzulátus Facebook-

bejegyzésében. 

 
Magyarok Kenyere – Osztják a lisztet Szepsi és Rozsnyó környékén 
2021. május 28. – Ma7.sk 

A napokban osztják szét a Magyarok Kenyere jótékonysági program során összegyűjtött 

búzából készült lisztet Szepsi és Rozsnyó környékén. A Magyarok Kenyere – 15 millió 

búzaszem jótékonysági kezdeményezés keretében a Kárpát-medence magyar gazdái búzájuk 

egy részét magyarországi és a határon túl élő rászoruló magyar gyermekek ellátására 

adományozzák. A felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában 

juttatják el a rászorulókhoz. A Felvidéken a búza összegyűjtését a Falugazdász program 

vállalta fel, az egyes falugazdászok az aratás után felkeresték a régióikban tevékenykedő 

gazdákat. 

 

Huszonhárom határon átnyúló program kap támogatást 
2021. május 29. – Felvidék Ma 

A Via Carpatia Alap, amelynek társalapítója Kassa Megye Önkormányzata a közeljövőben 23 

határon átnyúló program megvalósításához nyújt hathatós anyagi támogatást, 1,2 millió euró 

összértékben. Az Interreg V-A Szlovák Köztársaság-Magyarország program keretében odaítélt 

támogatásokat civil szervezetek, városok és falvak, polgári társulások és térségi ügynökségek 

kapják. A jóváhagyott határon átnyúló projektek sokszínűek, főleg szervezett kerékpártúrák, 

vásárok, bemutatók, táborozások és művelődési programok megvalósítását tartalmazzák. 

Mindezeket a rendezvényeket a két országban közösen szervezik, és céljuk a művelődés, a 

kultúra, a turizmus, a természetvédelem népszerűsítése. 

 

Elkészült a kilencedikeseink számára a szlovák nyelvtankönyv és munkafüzet 
2021. május 29. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Hamarosan elérhetővé válik a kilencedikeseknek szánt szlovák nyelvtankönyv és a szlovák 

nyelv munkafüzet. Az előző évfolyamok folytatásaként közel tízévnyi várakozás után készült el 

a végzős magyar alapiskolásoknak szánt tankönyv. „Kilenc évet kellett várunk a 

kilencedikeseknek szánt új tankönyv megjelenésére. A magyar iskolák számára a szlovák 

nyelv oktatására még 2008-ban indult el az új tankönyvek kiadása, ez a folyamat zárult le a 

most megjelenő tankönyvvel, munkafüzettel és hanganyaggal” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t 

Gajdács Mónika, a szaktárca nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős főosztály igazgatója. 

Mint hozzátette, 2008 és 2012 között jelentek meg az 5 – 8. évfolyam számára a tankönyvek, 

a kilencedikesekére máig kellett várni. 
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Kerékpárút építését és kompösszeköttetést is támogat az Ister-Granum 
2021. május 29. – Felvidék Ma 

Megtartotta 2021-es első ülését az Ister-Granum EGTC polgármesteri parlamentje. A 

közgyűlés Esztergomban, a Szent Adalbert Központban került megrendezésre. A legfontosabb 

napirendi pont a szervezet 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása volt. 

 

Drágább építkezés, önkormányzatoktól elvett jogkörök 
2021. május 30. – Ma7.sk 

Még a Dzurinda-kormány idejében, az ezredfordulón jutottunk oda, hogy az önkormányzatok 

számos jogkört kaptak meg az addig atyáskodó államtól. Így például az iskolák és az óvodák 

üzemeltetését és az új épületek építésének engedélyeztetési folyamatát. Ezekben az ügyekben 

minden józan belátás szerint nyugodtan születhetnek helyi szinten a döntések. A Heger-

kormány azonban ennek ellenére egy törvénymódosítással megszüntetné a községek 

építésügyi hivatalait, helyette egy külön állami hivatalt hozna létre pozsonyi székhellyel, 

járási irodákkal, arra hivatkozva, hogy így majd gyorsabb lesz az engedélyeztetési eljárás. 

 

Szent Péter esernyője alatt – a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház új 

állandó tárlata 
2021. május 30. – Felvidék Ma 

A tavasz folyamán megújult a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház állandó tárlata. A 

Szent Péter esernyője alatt címet viselő új kiállítás központi témája a szülőföld szeretete és a 

palócoktól kapott temérdek ihlet, amely megalapozta a nagy palóc mesemondó írói pályáját. 

Az új állandó tárlatot május 29-én nyitották meg. 

 

Elhunyt Gál Sándor 
2021. május 30. – Felvidék Ma, Körkép 

Életének 84. évében elhunyt Gál Sándor. Gál a kassai Fábry Napok és a Szenczi Molnár Albert 

Napok egyik fő szervezője volt, a Csemadok országos elnökségének sok éven át meghatározó 

tagjaként ismerték.   A halálhírt Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke közölte. 

 
Lezárult a nagybecskereki egyházmegyei zsinat 
2021. május 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó  
A Nagybecskereki Egyházmegye első zsinata ünnepélyes szentmisével zárult a 

székesegyházban. Mons. dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök mutatta be a 

szentmisét, jelen volt Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint jelen voltak a 

Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspökkari Konferencia tagjai, a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia tagjai, a szomszédos egyházmegyék püspökei. Az ünnepséget megtisztelte 

jelenlétével mons. Luciano Suriani apostoli nuncius, továbbá a Boldogasszony Iskolanővérek  
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képviselői, valamint a világiak közül Magyarország Belgrádi Nagykövetségéről és Szabadkai 

Főkonzulátusról is érkeztek képviselők, jelen volt Pásztor István, a tartományi képviselőház 

elnöke, a Magyar Nemzeti Tanács, a Horvát Nemzeti Tanács és Cseh Nemzeti Tanács 

képviselői is tiszteletüket tették, továbbá a szerb állam vallásügyi igazgatóságának képviselői 

is megjelentek. 

 

Pásztor és Mirović a francia nemzetvédelmi intézet képviselőit fogadta 
2021. május 28. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke és Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke 

ma fogadta a francia Nemzetvédelmi Tanulmányok Intézetének (IHEDN) képviselőt és 

hallgatóit. Az intézet tagjai tanulmányi kiránduláson vannak Szerbiában. A tartományi 

kormány tájékoztatása szerint Pásztor az intézet hallgatóinak és tisztségviselőinek bemutatta 

Vajdaság Autonóm Tartomány berendezkedését, alkotmányos jogi helyzetét, a régió jellegét 

és választási rendszerét. Mirović pedig ismertette a tartományi kormánynak a biztonság 

kérdéskörét illetően, illetve egy rendkívüli helyzet fennállása esetén milyen hatásköre van. 

 

Nagybecskerek: Közép-bánáti pedagógusok továbbképzése 
2021. május 29. – Vajdaság Ma 

A nagybecskereki székhelyű Vajdasági Módszertani Központ huzamosabb idő után újra 

szervezhetett a szórványban dolgozó pedagógusok részére akkreditált továbbképzést. A ma 

megtartott összejövetelen a tehetséggondozásról volt szó, amely keretében a zentai Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium tanárai, Hangya Jurca Éva, Ulijan Emina és Esztelecki Péter 

tartották meg a képzést, amelynek a célja, hogy a tehetségeket azonosítani tudják a 

pedagógusok, illetve hogy bemutassák, hogyan foglalkozzanak velük a tanórákon, vagy a 

tanórákon kívül, továbbá, hogy a tehetségeket együttműködésre motiválják, valamint a 

pedagógusok tudását gyarapítsák, gyakorlati példákkal is szolgálva. 

 

Ballagás és játszótéravatás a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában 
2021. május 29. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Utoljára szólalt meg az iskolacsengő a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola 14 ballagója 

számára, akik május 29-én búcsúztak el iskolájuktól, diáktársaiktól és tanáraiktól. Az 

ünnepség egy játszótérátadójával is kiegészült, amelyet a munkácsi Matl család készített el a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A tanévzáró kezdetén Popovics Pál 

osztályfőnök vezetésével a végzősök az osztálytermekből kivonultak az iskola udvarára, ahol 

már várták őket az ünneplő szülők, barátok, iskolatársak. Schink István iskolaigazgató 

tanévzáró beszédét követően biztató gondolatokat intézett a ballagókhoz. Köszöntötte a 

végzősöket Korolyova Erzsébet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

Munkácsi Alapszervezetének elnöke is, aki beszédében kiemelte: „A mai nap az ünnep, a hála 

és a reménység napja… A jelenlévőknek van okuk az ünneplésre, keresztényként minden nap 
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hálát kell adnunk valamiért, s a remény pedig nemcsak egy szó, hanem mindennapjaink 

alapja.” 

 

Diáknapok Beregszászon 
2021. május 30. – karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Diáknapokat tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kölcsey Ferenc 

Szakkollégiumának Hallgatói Önkormányzata, ahol a kollégium lakói először olyan 

csapatversenyen vehettek részt, amelyen Beregszász és annak nevezetességeit kellett 

ismertetni. 

 

Ülésezett a KMKSZ beregszászi járási és a beregszászi kistérségi frakciója 
2021. május 29. – karpat.in.ua 

Ülésezett a KMKSZ beregszászi járási és a beregszászi kistérségi frakciója. Bár Ukrajnában 

lezajlott a közigazgatási reform, de számos problémát továbbra is közösen kell megoldani a 

járási és a kistérségi vezetőknek, ezért elengedhetetlen, hogy a szervezetek is egységes 

álláspontot képviseljenek, hangsúlyozta Sin József, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ 

frakciójának vezetője, a szövetség beregszászi járási középszintű szervezetének elnöke. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 28. – Kossuth Rádió 

 

Már csak strasbourgi bírósághoz folyamodhat jogorvoslatért a Gyulafehérvári Római 

Katolikus Érsekség, mivel jogerősen elutasította a Batthyaneum könyvtár visszaszolgáltatását 

a romániai legfelsőbb bíróság. Az ítélet értelmében nem kapja vissza az egyház a könyvtárat, 

sem a műemlék épületet, sem a páratlan könyvgyűjteményt, így például a 800-ban írt Kódex 

Aureuszt, az Aranykódexet sem. A 65 ezer kötetes könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető 

kódexek és ősnyomtatványok háromnegyed részét.  

Az alapító, Batthyányi Ignác püspök végrendeletében az egyházra és az erdélyi provinciára 

hagyta a gyűjteményt, és ezt figyelembe kellett volna venni - érvelt Komáromi Attila, a 

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség jogásza. 

 

Óvodaprogrammal az asszimiláció ellen! A vegyes házasságokból származó gyerekeknek és 

szüleiknek is vonzóbb egy új, korszerű óvoda, ezért egyre többen választják a román helyett a 
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magyart. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében megújult óvodákat adnak 

át ma és a holnapi nap folyamán Nyárszón, Körösfőn, Déscichegyen, Széken és Várfalván. 

 

 

 

Megújul a római katolikus egyház tulajdonában lévő, nagymúltú magyar tannyelvű iskola, az 

Ady Endre Líceum épülete Nagyváradon. A műemlék iskolán még soha sem végeztek teljes 

körű külső és belső felújítást, noha idén ünnepli fennállásának 250. évfordulóját. 

A munkálatokat a román közigazgatási minisztérium támogatja. 

 

Idén 13 tantárgy közül választhatnak a vajdasági középiskolák végzősei a Magyar Nemzeti 

Tanács által szervezett ingyenes egyetemi felkészítő tanfolyamon, amely már is elkezdődött. Á 

szerb nyelvi kurzusra még lehet és érdemes is jelentkezni. 

Bár a Vajdaságban a Magyar Nemzeti Tanács sokat tesz annak érdekében, hogy a magyar 

diákok anyanyelvükön tanulhassanak tovább, felsőoktatási szinten korlátozottak lehetőségek. 

Ahhoz, hogy a középiskolát végzett magyar fiatalok egyetemi tanulmányaik során is megállják 

a helyüket, megfelelő szinten el kell sajátítaniuk a szerb nyelvet.  

 

Az ártéri hulladék több mint fele újra hasznosítható, nem haszontalan szemét, hanem értékes 

nyersanyag. Ez az egyik fő üzenete a Műanyag Műhely kárpátaljai körútjának. A 

természetvédő társadalmi szervezetek, diákok és tanárok részvételével zajló program célja, 

hogy oktatással, szemléletformálással, helyi közösségek bevonásával segítse a 

folyószennyezés elleni küzdelmet. Ungváron Buhajla József főkonzul kiemelte: a kárpátaljai 

hulladékkezelés szempontjából kulcsfontosságú lenne egy feldolgozó üzem építése 

Makkosjánosiban. 

 

Az Erdélystat kedden tette közzé elemzését a romániai/erdélyi vállalati betét- és 

hitelállomány 2008 és 2020 közötti alakulásáról. A tendenciákról, az Erdélyen belüli 

regionális megoszlásról, a koronavírus-járvány hatásáról, az elemzés következtetéseiről 

kérdeztük Csata Zsombor szociológust, a statisztikai portál munkatársát. 

 

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott dr. Bimbó Mihály, Magyarkanizsa volt polgármestere. 

A vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes közéleti tevékenysége 

elismeréseként részesült az elismerésben másik nyolc délvidéki közéleti személyiséggel 

együtt. A kitüntetéseket tegnap adták át Palicson, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus 

szervezésében. Bimbó Mihály a Magyarországon született, s csak véletlenül kerül a 

Délvidékre. 
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Határok nélkül 

2021. május 29. – Kossuth Rádió 

 

Az Ukrajnában található templomi orgonák 80%-a Kárpátalján csendül fel hétről-hétre. Az 

egyik legrégebbin az ungvári református templomban kísérik az istentiszteleteket. A 

gyülekezet első orgonája 1853-ban épült. 

 

A marosvásárhelyi Bernády Házban tekinthető meg a Barabás Miklós Céh hagyományos 

májusi kiállítása, amelyen a vizuális művészetek szinte minden műfaja jelen van. 35 festő, 

szobrász, grafikus, textil- és keramikusművész, formatervező és fotográfus munkái láthatók a 

tárlaton. A Barabás Miklós Céh történetéről és a marosvásárhelyi tárlat alkotásairól Nagy 

Miklós Kund művészeti író beszél. 

 

Ismét a megszokott program szerint várja látogatóit Románia legrégebbi irodalmi múzeuma, 

az 1899-ben megnyitott nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum. Egy felmérés szerint 

tavaly egész évben összesen annyi látogatója volt az intézménynek, mint 2019-ben egy hét 

alatt. 2020-ban mindössze 430-an keresték fel a legnagyobb magyar epikus költő személyes 

tárgyait is őrző Arany János Emlékmúzeumot. A megbetegedések számának csökkenése 

reményt ad arra, hogy a múzeum vezetősége ne csak a virtuális térben rendezze meg a 

Múzeumok Éjszakáját, hanem színes programokat is szervezzen a Csonkatorony tövében. 

Arany János bicentenáriuma alkalmából, 2017-ben, a magyar kormány támogatásával 

teljesen felújították a múzeumnak helyet adó Csonkatornyot, és újrarendezték az állandó 

tárlatot is, ahol számos kultúrtörténeti ritkaság is megtalálható. Gali Boglárka, az Arany 

János Emlékmúzeum vezetője a múzeumban látható kultúrtörténeti ritkaságokról szívesen 

mesélt munkatársunknak. 

 

A nagybecskereki Emmanuel kamarakórus jövőre lesz 25 éves. Az utóbbi másfél évben a 

járványhelyzet miatt csak kevés próbát tudtak megtartani. Viszont a tavalyi sikeres 

pályázatoknak köszönhetően új ruhákat varrattathattak a leendő fellépéseikhez. A kórustagok 

abban reménykednek, hogy hamarosan változik a helyzet, és fellépéseikkel ismét 

megörvendeztethetik a kórusmuzsika kedvelőit. Kelemen Imrével, a kamrakórus elnökével 

beszélgetett munkatársunk. 

 

Citera és kemény rock. A kettő eddig nem nagyon találkozott, a szabadkai Kurta Utca zenekar 

mégis megtalálta a módját, hogy a közkedvelt népi hangszert hogyan lehet rockosan 

megszólaltatni.  Zenéjüket most megismertethetik a nagyvilággal is, hisz a Tremolo 

programnak köszönhetően több európai világzenei fesztiválon is felléphetnek. Egy szicíliai 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-29_18-01-00&enddate=2021-05-29_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-29_18-01-00&enddate=2021-05-29_18-40-00&ch=mr1
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Világzenei Fesztivál, a kecskeméti Csiperó Ifjúsági Fesztivál és a délvidéki, oromi 

Malomfesztivál szervezőinek közös pályázatát nyerték meg Szerbiából. Most az olasz és 

magyarországi győztesekkel együtt egy képzésen vesznek részt. 

 

Térkép 

2021. május 29. – Duna World 

 

Segítő anyukák Kárpátalján  

Három kárpátaljai anyuka öt évvel ezelőtt úgy döntött, hogy összefognak, és lehetőségeikhez 

mérten segítenek a kis jövedelmű családokban nevelkedő gyermekeknek. Aztán többen is 

csatlakoztak hozzájuk és megalapították a Reményt a Gyermekeknek Alapítványt. Így ma már 

kiépített hálózatot működtetnek, ami azt jelenti, hogy havi rendszerességel tudják segíteni 

ruhával, élelmiszerrel, játékokkal a látókörükbe került családokat és gyerekeket.  

 

 

A Rákóczi Szövetség videópályázata 

A helyi szokások, ételek, hagyományok, különleges történetek bemutatására ösztönözte a 

Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar középiskolásokat és egyetemistákat a 

Rákóczi Szövetség fotó-és videó-pályázatában. A felhívásra 150 olyan videó érkezett, amely a 

különböző régiók hagyományait mutatja be. A videópályázat nyertese, két kassai fiatalember 

lett 

 

Pannon RTV, az első határon túli nyertes   

A szabadkai Pannonia Alapítvány égisze alatt működő Pannon Rádió és a hozzá tartozó 

Szabadkai Magyar Rádió az első határon túli nyertesei a magyar Médiatanács „Rádióállandó 

2021” elnevezésű Támogatási Programjának.  A támogatásra azok a rádiós médiaszolgáltatók 

is pályázhattak, amelyek a Magyarországgal szomszédos országban, az ott élő magyar 

kisebbség számára készítenek hírműsorokat.  

 

Környezetvédelem Nagyváradon  

Ismét hulladékgyűjtési akciót szervezett a nagyváradi Xterra Sportegyesület. Ezúttal az idei 

hosszú távú országos triatlon bajnokság nyomvonalát próbálták megtisztítani a szeméttől. Ez 

a sportklub rendezett először Romániában hosszú távú triatlonversenyt. Az Xterra Egyesület 

tagjai nem csak a környezet tisztántartására hívják fel a figyelmet, hanem az egészséges 

életmód fontosságára is 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-05-29-i-adas/
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Évszázados viseletek Székelyudvarhelyen  

Több száz éves ruhakölteményeket, többek között Eszterházy Orsolya grófnő ruháját kelti 

életre a székelyudvarhelyi Simó Júlia. A viseleteket igyekszik minél hitelesebben 

rekonstruálni, ebben párja, Kalamár György szaktudására támaszkodik. A házaspár nem csak 

elkészíti, hanem évtizedek óta gyűjti is a különböző korok öltözékeit és az Erdélyben együtt 

élő nemzetek viseleteit, így mára egy állandó viselettörténeti tárlatot is létrehoztak 

Székelyudvarhelyen. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. május 30. – M1 

 

Csíksomlyói búcsú   

Gyalog, lóháton, néhol szekérre kapaszkodva zarándokolt két héten át Máriapócsról 

Csíksomlyóra Molnár Levente operaénekes. A székelyföldi származású művész vállalta, hogy 

a magyarországi kegyhelyről indított és az útközben összegyűjtött imaszalagokat eljuttatja az 

idei csíksomlyói búcsúba. Szülőfalujában, Gyergyóremetén is új üzenetekkel gyarapodott a 

szalagos vándorbot. Pár nappal később már a csíksomlyói hegynyereg visszhangozta a 

közismert palóc himnuszt. Levente a pünkösdszombati nagymise előtt is énekelve adott hálát 

azért, hogy teljesíthette a nemzet egységét jelképező vállalást. 

 

Kőrösi Brindza Bernadetta, divattervező 

A délvidéki Topolya városa nem szűkölködik vállalkozó kedvű fiatalokban. Többen próbálnak 

szerencsét külföldön vagy az anyaországban, de közülük egyre többen térnek vissza szeretett 

szülővárosukba. Így tett Kőrösi Brindza Bernadetta divattervező is, aki budapesti 

tanulmányai után költözött haza, Topolyára. Betti már gyerekkora óta érdeklődik a divat 

iránt, rengeteg rajzolt, tervezett. Tudását a középiskolában mélyítette el. Ilyen és ehhez 

hasonló divatrajzokat készített tanulmányai során. Mint mondja nemcsak a rajzok, hanem a 

kivitelezés is rendkívül fontos. 

 

Mesterségbemutató Csíkszentdomokoson   

A meleg ebédért adnak hálát a csíkszentdomokosi gyerekek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

Márton Áron Napközi Otthonában. Közel húsz gyermek tölti délutánjait a napköziotthonban. 

A tanulás mellett jut idő a játékra, éneklésre és kézimunkára is. A Hargita Megyei 

Hagyományőrzési Forrásközpont szervezésében a népi mesterségek népszerűsítése idén a 

kisebb közösségeket megszólítva a Dévai Szent Ferenc Alapítvány négy napközi otthonában 

valósult meg. A hatodik éve működő program a Hargitai megyenapok keretében zajlott. Böjte 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-05-30-i-adas-3/
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atya csíkszentdomokosi napköziseinek a vesszőfonás és bútorfestés alapjait mutatták meg a 

mesterek. 

 

Megújult a sepsiszentgyörgyi Vártemplom 

Így készült a gyülekezet nemrég alakult kórusa a teljes felújításon átesett sepsiszentgyörgyi 

vártemplom újjászentelésének ünnepére. De nemcsak a falak és a berendezés újult meg, 

Erdély legnagyobb református gyülekezete is új erőre kapott. A barokk stílusú 

műemlékegyüttes felújítása nehezen kezdődött. A 2015-ben megnyert, majd adminisztratív 

okok miatt mégis elveszített másfél millió eurós pályázati forrást pótolni kellett, ezért 

összefogásra volt szükség. De a segítség hamar érkezett, így a magyar kormány, az Erdélyi 

Reformárus Egyházkerület, a városi és megyei önkormányzat, és nem utolsó sorban a 

gyülekezet hathatós támogatásával a vártemplom kívül-belül megújult. 


