
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 1. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Felavatták az anyaországi támogatással felépült Szent Gellért Óvodát 

Gyimesközéplokon 
2021. május 31. – MTI, Demokrata, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar 

Szó 

A magyar állam támogatásával épült óvodát adtak át hétfőn délben Gyimesközéplokon. Az új 

óvoda három csoport, azaz 75 magyar gyermek befogadására alkalmas. Eddig 52 óvodás 

gyerek vette birtokba a magas színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget. A közel 

félhektáros telken felépített 489 négyzetméteres hasznos területű, kétszintes épület 250 

millió forintba került. A Szent Gellért Óvodát Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus 

érsek szentelte fel. Az intézmény fenntartója a helyi önkormányzat lesz. Grezsa István, a 

Kárpát-medencei magyar óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos az avató 

ünnepségen elmondta: a magyar állam azért költött az elmúlt öt évben összesen 61 milliárd 

forintot a Magyarország határain kívüli óvodákra, mert szeretné, ha minden magyar vagy 

vegyes családból származó gyermeknek meglenne rá a lehetősége, hogy európai színvonalú 

magyar óvodában nevelkedjen, a mesevilágon keresztül ismerje meg a magyar kultúrát, és 

köteleződjön el iránta. A miniszteri biztos kifejtette: a feladat a Kárpát-medencében élő 13,5 

millió magyart egy nemzeti közösségben tartani. Hozzátette: nem az itt élő más népek 

rovására. Ha teleszülni nem tudjuk, lakjuk be, érezzük otthon magunkat (a Kárpát-

medencében) – jelentette ki Grezsa István. 

 

A gyulafehérvári érsekség az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a 

Batthyáneum ügyében 
2021. május 31. – MTI, Mandiner, Webrádió, Transindex, Krónika, maszol.ro, Vajdaság Ma 

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a 

Batthyáneum ügyében – áll az érsekség honlapján hétfőn közzétett állásfoglalásban. Az 

érsekség igazságtalannak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a bukaresti legfelsőbb bíróság a 

múlt héten jogerősen elutasította a Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatását. A bírósági 

döntést azért tartotta elfogadhatatlannak, mert ebben az esetben sem született a döntést 

alátámasztó indoklás. Az érsekség jogosnak nevezte a Batthyány Ignác római katolikus 

püspök által alapított könyvtár és tudományos gyűjtemény visszaigénylését. Az elutasítást így 

ebben a formában nem fogadhatjuk el, és a jó ügyért folytatjuk a küzdelmet az Emberi Jogok 

Európai Bíróságán” – idézi az MTI az érsekség állásfoglalását. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-allam-tamogatasaval-epult-ovodat-adtak-at-gyimeskozeplokon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-allam-tamogatasaval-epult-ovodat-adtak-at-gyimeskozeplokon
https://mandiner.hu/cikk/20210531_strassbourg_gyulafehervari_ersekseg_batthyaneum_ugy_restitucio_romania_kulfold?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/20210531_strassbourg_gyulafehervari_ersekseg_batthyaneum_ugy_restitucio_romania_kulfold?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
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Erdélyen a magyar állam vigyázó szeme 
2021. május 31. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a Budapestről érkező anyagi támogatás egy jól átgondolt 

nemzetstratégia része, amit az Orbán-kormány első beiktatása óta célul tűzött ki. A Szabó 

Dezső által megfogalmazott gondolat – „Minden magyar felelős minden magyarért” – a 

konzervatív magyar kormány munkájának az alappillére. E felfogásnak köszönhető, hogy az 

utódállamok magyarsága nemcsak teljes jogú magyar állampolgárként, hanem az élet egyre 

több területén az anyaországgal szimbiózisban élő közösségként jut hozzá számos előnyhöz, 

ami mindennapi életét pozitívan befolyásolja. Ahogyan egyik erdélyi közéleti személyiségünk 

fogalmazott a Kolozs megyei óvodaátadókon, ez nem mindig volt így, és ezt nagyon jól tudjuk. 

Az elmúlt évtizedben Magyarországon sokat változott a közhangulat az ország határain túl élő 

magyarok irányában, de talán nem annyira, hogy ez a fajta anyaországi gondoskodás a 

legtöbb magyar ember számára természetes és magától értetődő jelenség volna. A balliberális 

ellenzék pártjainak képviselői időről időre kimutatják irányunkban tanúsított ellenszenvüket, 

az viszont egyértelműen az Orbán-kormány érdeme, hogy a 10–15 évvel ezelőtti állapotokhoz 

képest nagyságrenddel nagyobb a határon túli magyarság elfogadottsága”. 

 

Magas volt a részvétel a máramarosszigeti RMDSZ-es tisztújításon  
2021. május 31. – maszol.ro 

Orosz Krisztofer Leventét, az egyetlen jelöltet választották meg az RMDSZ máramarosszigeti 

szervezete új elnökének a vasárnap tartott állóurnás szavazáson. A Történelmi Máramaros 

Területi RMDSZ-szervezet Facebook-oldalán olvasható beszámoló szerint „precedens nélküli 

magas” volt a részvétel: 325-en szavaztak, ötször annyian, mint a négy évvel ezelőtti 

tisztújításon.  A szavazáson a kilenctagú új választmányt is megválasztották.  

 

Szatmárnémeti: a nulláról kezdték a fejlesztést, de már látszanak az első 

eredmények  
2021. május 31. – maszol.ro 

Kereskényi Gábor az RMDSZ színeiben 2016-ban nyerte el a polgármesteri tisztséget 

Szatmárnémetiben, majd 2020-ban is újrázni tudott, méghozzá nagy fölénnyel. A partiumi 

városban beindultak a fejlesztések, és immár meglátszik, hogy vannak, akiknek valóban 

fontos a város felzárkóztatása. Például a helyiek korábban csak álmodoztak egy harmadik híd 

építéséről a Szamoson, most pedig kettő is épül, és már készül a harmadik. 

 

Trianoni megemlékezés Gyergyószentmiklóson 
2021. május 31. – szekelyhon.ro 

Emlékünnepséget tartanak Gyergyószentmiklóson a trianoni békediktátum aláírásának 101 

éves évfordulóján. A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én délután fél hatkor 

Gyergyószentmiklós templomaiban megszólalnak a harangok, majd 18 órától a Szent Miklós-

templomban ünnepi műsort tartanak. 
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https://kronikaonline.ro/velemeny/erdelyen-a-magyar-allam-vigyazo-szeme
https://maszol.ro/belfold/Magas-volt-a-reszvetel-a-maramarosszigeti-RMDSZ-es-tisztujitason
https://maszol.ro/belfold/Szatmarnemeti-a-nullarol-kezdtek-a-fejlesztest-de-mar-latszanak-az-elso-eredmenyek
https://maszol.ro/belfold/Szatmarnemeti-a-nullarol-kezdtek-a-fejlesztest-de-mar-latszanak-az-elso-eredmenyek
https://szekelyhon.ro/aktualis/trianoni-megemlekezes-gyergyoszentmikloson
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Időközi polgármester-választás Uzonban 
2021. május 31. – szekelyhon.ro 

Időközi polgármester-választást tartanak Uzon községben, miután a korábbi településvezető, 

Ráduly István elvállalta a Kovászna megyei prefektusi tisztséget, lemondva így elöljárói 

mandátumáról. Az RMDSZ Bordás Enikő közgazdászt, a helyi önkormányzat gazdasági 

igazgatóját jelöli a tisztségre. 

 

Ismét Sepsiszentgyörgyre készül Trianont megünnepelni a román szélsőjobb 
2021. május 31. – transindex.ro 

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is Sepsiszentgyörgyön tervezik megünnepelni a trianoni 

békeszerződés évfordulóját román szélsőségesen nacionalista szervezetek, köztük az úzvölgyi 

katonatemetőbe betörő akciót megszervező Calea Neamului is. Mihai Târnăveanul, a 

szervezet elnöke a közösségi médiában tett felhívást arra, hogy június 4-én minél több 

szimpatizáns látogasson el a székelyföldi megyeközpontba. A szélsőjobboldali mozgalmár 

azzal indokolja, hogy Sepsiszentgyörgyön, és nem egy román többségű városban kívánnak 

ünnepelni, mert "Kovászna megyében több olyan szervezet és politikus van, amelyek és akik 

rendre kétségbe vonják Románia területi egységét és a trianoni békeszerződést, és területi 

autonómiát követelnek".  

 
Biztatóak a beíratási adatok a Dunaszerdahelyi járásban 
2021. május 31. – Ma7.sk 

Az óvodai beíratásokat május 1-jétől egészen május 31-ig bonyolították le az óvodai 

(bölcsődei) intézmények. Ez a dunaszerdahelyi járásbeli óvodákban sem történt másként. A 

jó hír, hogy sokan érdeklődtek a magyar nyelvű óvoda iránt, valamelyik intézménybe pedig 

több gyermek érkezik a tavalyi évhez képest. 

 

Az érsekújvári Csemadok terveiről Danczi Józseffel 
2021. május 31. – Ma7.sk 

Nehéz ebben a Coviddal terhelt időszakban hosszútávra tervezni, de lassan az érsekújvári 

Csemadok berkeiben is szerveződnek a rendezvények. A tervekről Danczi Józseffel 

beszélgettek, aki a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának titkára, valamint az 

Érsekújvári Csemadok Alapszervezetének elnöke. 

 

Rosszabb lesz a vártnál 
2021. május 31. – Ma7.sk, bumm.sk 

Még két hét van hátra a népszavazás ún. asszisztált szakaszából, amikor a lakosság személyes 

asszisztens jelenlétében töltheti ki a számlálási kérdőívet. Június 13-áig tehető ez meg, s a 

pozsonyi Statisztikai Hivatal májusi utolsó, hétfői jelentéséből kiderül, hogy a lakosság 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/idokozi-polgarmester-valasztas-uzonban
https://itthon.transindex.ro/?hir=64342&ismet_sepsiszentgyorgyre_keszul_trianont_megunnepelni_a_roman_szelsojobb
https://ma7.sk/oktatas/biztatoak-a-beiratasi-adatok-a-dunaszerdahelyi-jarasban
https://ma7.sk/tajaink/az-ersekujvari-csemadok-terveirol-danczi-jozseffel
https://ma7.sk/aktualis/rosszabb-lesz-a-vartnal
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részvétele a mostani állás szerint alacsonyabb lesz, mint ahogy azt az esemény irányítói 

várták. 

 

Újabb előrelépés Somorján: kétnyelvű adópapírokat kapott kézhez a lakosság 
2021. május 31. – Felvidék Ma 

Április-májusban több figyelemreméltó eredményt is felmutathat az MKP-s vezetésű 

somorjai önkormányzat. A város májusban idén először kétnyelvű adópapírokat küldött ki 

minden bejelentkezett lakosa számára, mellyel ugyan – mint magyar vezetésű város – régi 

adósságát törlesztette, de ez a tett példaként szolgálhat minden magyar vezetésű település 

számára. A kétnyelvűsítést a Via Nova Somorja Ifjúsági Csoport kezdeményezte két évvel 

ezelőtt, de a vírushelyzet miatt csak most lett látható eredménye. A szervezet számára már 

2015-ös megalakulása óta fontos a kétnyelvűség, s azóta azon dolgoznak, hogy ez mindenki 

számára természetes legyen. 

 

Június 3-án kerül sor a Magyar szemmel fotópályázat eredményhirdetésére 
2021. május 31. – Felvidek Ma 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Magyar szemmel 

fotópályázat eredményhirdetésére 2021. június 3-án (csütörtökön) 9.30 órai kezdettel kerül 

sor online formában. Az eredményhirdetésen köszöntőt mond Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A Magyar szemmel című 

fotópályázatot április végén hirdette meg a Nemzetpolitikai Államtitkárság azzal a céllal, hogy 

új formában kapcsoljuk össze a világ különböző pontjain élő magyarokat, erősítsük a köztük 

lévő kapcsolatot és vizuális formában mutassuk be a magyarok jelenlegi helyzetét, hangulatát, 

érzéseit. A Magyar szemmel fotópályázat eredményhirdetése 2021. június 3-án (csütörtökön) 

9.30 órától követhető Potápi Árpád János államtitkár közösségi oldalán. 

 

Kassai fiatalok lettek a Rákóczi Szövetség videópályázatának nyertesei 
2021. május 31. – Ma7.sk 

A téli ünnepkörökkel kapcsolatos helyi szokások, ételek, hagyományok, különleges történetek 

bemutatására buzdította a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar 

középiskolásokat és egyetemistákat a Rákóczi Szövetség a múlt év végén meghirdetett fotó-és 

videópályázatában. A felhívásra 150 olyan videó érkezett be, amely a különböző régiók 

hagyományait mutatják be. A videópályázat nyertesei, két kassai fiatalember. 

 
Fiataloknak hirdet ösztöndíjat a mórahalmi és a nagybecskereki önkormányzat 
2021. május 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A regionális gazdaságfejlesztéssel foglalkozó egyetemistáknak és fiatal kutatóknak hirdet 

ösztöndíjat a mórahalmi és a nagybecskereki önkormányzat, a két városban uniós 

támogatással diákszállók is épülnek - tájékoztatta a homokhátsági kisváros polgármesteri 
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https://felvidek.ma/2021/05/ujabb-elorelepes-somorjan-ketnyelvu-adopapirokat-kapott-kezhez-a-lakossag/
https://felvidek.ma/2021/05/junius-3-an-kerul-sor-a-magyar-szemmel-fotopalyazat-eredmenyhirdetesere/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/kassai-fiatalok-lettek-a-rakoczi-szovetseg-videopalyazatanak-nyertesei
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26598/Fiataloknak-hirdet-osztondijat-a-morahalmi-es-a-nagybecskereki-onkormanyzat.html
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hivatala az MTI-t. A közlemény szerint a Csongrád-Csanád megyei és a vajdasági város 

önkormányzata 862 ezer euró uniós támogatást nyert el egy projekt megvalósítására, amely 

célja a szerb-magyar határ menti régió gazdaságfejlesztési folyamatainak megismerése, a 

kutatói együttműködés erősítése, valamint a fiatalok szülőföldön maradásának elősegítése. 

 

Megújul Kishegyes központja 
2021. május 31. – Pannon RTV 

A teret, a szövetkezeti otthont és a színházat érintő beruházásra pénteken írták ki a 

közbeszerzést. Hamarosan megújul Kishegyes központja. A munkálatok várhatóan már a 

nyáron megkezdődnek. Erről beszélgetett a Közügyekben Bartus Bella kolléganőnk Sándor 

István, alpolgármesterrel és Juhász Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség Kishegyes 

községi elnökével. 

Összefogással tisztították meg a szabadkai Zorka helyi közösséget 
2021. május 31. – Magyar Szó 

Évente két alkalommal rendez szemétszedést a VMSZ zorkai helyi szervezete, amelyen a 

Masterplast Yu Kft. dolgozói, a Zorka helyi közösség polgárai, az 56-os műhely civil szervezet 

és a VMSZ helyi aktivistái vesznek részt, annak érdekében, hogy megtisztítsák a Deszkás 

erdőt és a környező utcákat. A legutóbbi, A szebb Zorkáért nevet viselő akciót szombaton 

reggel szervezték meg. A résztvevők kesztyűt és szemeteszsákot ragadva járták be a helyi 

közösség területét, hogy összeszedjék a felelőtlen polgárok által eldobált háztartási szemetet, 

nagyobb darabos limlomot. 

 

Idén is fellobban az Összetartozásunk Tüze! 
2021. május 31. – Kárpáti Igaz Szó 

Tavaly sokezer magyar tett hitet amellett, éljünk bárhol is a világban, összetartozunk, „egy 

vérből valók vagyunk”. A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kezdeményezése széles körű 

támogatásra talált. A számtalan pozitív visszajelzésnek köszönhetően úgy döntöttek, az idén 

is meggyújtják az Összetartozásunk Tüzét. A rendezvénynek, akárcsak tavaly, az idén is a 

Kárpáti Igaz Szó az egyik médiatámogatója. Az idén ismét a Nemzeti Összetartozás Napján, 

június 4-én esedékes az összmagyar akció, annyi eltéréssel, hogy most közép-európai idő 

szerint 20 óra 21 perckor lobbannak fel a lángok. 

 

Sikeresek KMPSZ-versenyek a pandémia idején is 
2021. május 31. – Kárpátalja Ma 

Áprilisban és májusban tartotta a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) az idei 

tantárgyi vetélkedőinek online fordulóit. A KMPSZ elnöksége előzőleg határozatban elfogadta 

a 2020/2021-es tanév versenyeinek online felületen történő lebonyolítását. A 

versenyfeladatok megoldására egy egységes felületen volt lehetőség, melyet központilag 

koordináltak a KMPSZ technikai felelősei. A versenyekre előzetes regisztráció alapján várták 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/megujul-kishegyes-kozpontja
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a résztvevőket. A Google Classroom-okba minden versenyző egyénileg kapott meghívást. A 

Pedagógusszövetség központi irodája előzetes technikai felmérés alapján kiskörzetekbe 

osztotta a jelentkezőket, így versenyközpontokban, tanári felügyelet mellett oldották meg a 

feladatokat. 

 

Barta József: a készülő nemzetiségi kisebbségekről szóló törvénynek minden 

kisebbség érdekét figyelembe kell vennie 
2021. május 31. – karpat.in.ua 

A Legfelsőbb Tanács Emberi Jogokkal és Nemzetiségi Kisebbségekkel foglalkozó állandó 

bizottsága találkozót szervezett Ungváron a megyében élő nemzetiségek képviselőivel. A cél 

az volt, hogy tanulmányozzák a kisebbségek helyzetét, illetve, hogy meghallgassák az 

észrevételeket a készülő, nemzetiségi kisebbségekről szóló törvény-tervezet kapcsán. A 

találkozón felszólalt Barta József, a KMKSZ alelnöke is. 

 

Játszóteret avattak a Munkácsi 3-as Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskolában 
2021. május 31. – karpat.in.ua 

Modern és kreatív külsejű játszóteret kaptak a Munkácsi 3-as Számú II. Rákóczi Ferenc 

Középiskola tanulói. Az átadásra a tanévzáró ballagási ünnepséget követően került sor. Az 

ötletgazda Matl Péter szobrászművész, aki tréfásan funkcionális szobornak nevezi a 

konstrukciót. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 31. – Kossuth Rádió 

 

Az ukrán legfelsőbb tanács emberi jogokkal és nemzetiségi kisebbségekkel foglalkozó állandó 

bizottsága találkozót szervezett Ungváron a megyében élő nemzetiségek képviselőivel, hogy 

meghallgassák az észrevételeket a készülő, nemzetiségi kisebbségekről szóló törvény-tervezet 

kapcsán. A találkozón felszólalt Barta József, a KMKSZ alelnöke is.  

Kongresszusra készül az RMDSZ. Az őszi marosszentgyörgyi tanácskozáson az alapszabály 

módosítása mellett olyan dokumentumot fogadnak majd el, amely stratégiai irányt szab a 

szövetségnek a következő két évre. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a kormány helyreállítási 

tervéről is beszámolt kolozsvári sajtótájékoztatóján.  
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http://politic.karpat.in.ua/?p=24574&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=24574&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=58319&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-31_18-02-00&enddate=2021-05-31_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-31_18-02-00&enddate=2021-05-31_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 1. 

 

Gyimesközéplokon a római katolikus egyház a magyar kormány óvodafejlesztési 

programjában épült új óvodáját adták át.  52 gyerek vette birtokba az óvodát, amelynek 

beruházási értéke 250 millió forint. Fenntartását a helyi önkormányzat és a Hargita Megyei 

Tanfelügyelőség vállalja.  

 

A gyimesközéploki Szent Gellért Óvodába járó gyerekek – ahogy Grezsa István mondta a 

magyar jövő zálogai. Azok a gyerekek, pontosabban már fiatal felnőttek, akik a hétvégén 

ballagtak a közel jövő zálogai. Nem mindegyikük járt magyar nyelvű óvodába, sőt egyikük - 

másikuk román iskolában kezdte meg a tanulmányait. Egy a közös bennük magyar tannyelvű 

középiskolában, a temesvári Bartók Béla líceum fognak érettségizni. 

Legtöbben egyetemre készülnek, de olyan is van, aki az érettségi után szakmát tanul. 

Mindannyijuk számára fontos volt, hogy magyarul tanulhattak, hogy egy igazi közösség részei 

lehettek. A búcsúzás ünnepi pillanataiban kérdeztük a diákokat. 

 

Helyi közösségi választásokat voltak a délvidéki Csókán és a községhez tartozó falvakban. Ez a 

legalacsonyabb közigazgatási szint, a központosított Szerbiában komolyabb hatalmuk a helyi 

közösségeknek nincs. Jó volt viszont az erőviszonyok felmérése szempontjából a 

megmérettetés. A Vajdasági Magyar Szövetség kiválóan szerepelt, és Csókán nyert is annak 

ellenére, hogy a magyarok aránya már 50 százalék alatt van. Tóth Zoltánt, a VMSZ községi 

szervezetének elnökét kérdeztük.  

 

Az 1944-ben és 45-ben ártatlanul kivégzett sok ezer délvidéki magyar emlékét ápoló 

budapesti Keskenyúton Alapítvány az általuk alapított emlékérmet az elmúlt évben a temerini 

Szabó családnak ítélte oda.  Az elismerés átadására azonban a járványhelyzet miatt csak a 

hétvégén kerülhetett sor. A temerini Alkotóházban megrendezett ünnepség után készült 

összeállításunk.  Elsőként Cseresnyésné Kiss Magdolnát, az alapítvány kuratóriumának 

elnökét halljuk.  

 

Június 7-én harmadik alkalommal indul útnak az Aradi Kamaraszínház Szórvány Kulturális 

Karavánja, hogy bejárja Arad megye magyarlakta településeit és eljuttassa előadásait azokhoz 

a szórványban élő magyar emberekhez, akik nem, vagy csak nehezen jutnak el színházba. A 

turnéról kérdeztük a rendezőt, az Aradi Kamaraszínház alapító-igazgatóját, Tapasztó Ernőt. 


