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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: a Magyarországra irányuló földgázszállítás szerződés, ütemterv szerint 

és zavartalanul zajlik 
2022. április 27. – MTI, hirado.hu, Origo, HírTV 

A Magyarországra irányuló földgázszállítás szerződés, ütemterv szerint és zavartalanul zajlik - 

jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán szerdán. A New 

Yorkban tartózkodó politikus elmondta, hogy az elmúlt órákban több hírt jelent meg arról, hogy 

a Gazprom leállította a földgázszállítást Lengyelország és Bulgária irányába. A miniszter 

kiemelte, hogy a Magyarországra irányuló földgázszállítás jelentős része, évi 3,5 milliárd 

köbméter, vagyis napi nagyjából 10 millió köbméter az úgynevezett déli útvonalon, 

Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül érkezik Magyarországra. Ebből a szempontból 

nyugtalanító lehet az a hír, amely szerint a Gazprom szállítása Bulgária irányába leállt - tette 

hozzá. "A hír azonban úgy pontos, hogy a Bulgáriának szánt gázmennyiséget nem szállítja a 

Gazprom. A Gazprom tájékoztatása szerint a tranzit, tehát a Bulgárián keresztüli szállítás, akár 

Szerbia, akár Magyarország irányába ettől független. Hozzátette: a Magyar Földgázszállító Zrt. 

tájékoztatása szerint Kiskundorozsmánál a szerződés és a tervek szerint történik a gázszállítás 

Magyarország irányába. "Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Bulgáriának szánt 

gázmennyiség le nem szállítása nem jelenti a Bulgárián keresztüli tranzit leállítását" - emelte 

ki.  

 

Szijjártó: a vajdasági magyarok bebizonyították, hogy számíthat rájuk az 

anyaország 
2022. április 26. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Hírlap 

A vajdasági magyar közösség a parlamenti választáson történt rekordrészvétellel 

bebizonyította, hogy számíthat rá az anyaország, mi pedig azt mondjuk, ők is számíthatnak ránk 

a következő időszakban - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden 

Szabadkán. Szijjártó Péter közölte, a vajdasági magyarok minden korábbinál nagyobb számban 

vettek részt a történelmi jelentőségű magyarországi parlamenti választáson, a több mint 60 900 

Szabadkán leadott szavazat a másfélszerese annak, amit 2018-ban adtak le. A vajdasági 

magyarok ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy folytatódhasson a nemzeti kormányzás 

Magyarországon. A tárcavezető megköszönte a vajdasági magyar közösségnek a támogatást, 

és azt, hogy ennek köszönhetően tovább épülhet a magyar-szerb történelmi megbékélésen 

alapuló barátság a két ország és a két nemzet között, amelynek a legnagyobb haszonélvezője 

éppen a vajdasági magyarok közössége. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, hogy 

rekordokat döntő választásról volt szó, mert "a kormányzó pártszövetség rekordtámogatást 
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kapott, soha egyetlen párt vagy pártszövetség sem kapott annyi szavazatot a demokratikus 

Magyarország történetében, mint mi ezen a választáson, hiszen több mint 3 millió szavazatról 

beszélünk, és soha nem volt még annyi képviselőnk az országgyűlésben, mint lesz most". 

Hozzátette, hogy a 135 parlamenti képviselő "kényelmes, kétharmados alkotmányozó 

többséget jelent három kormányzati ciklust követően a negyedik alkalommal is". Emellett soha 

ennyi külhoni szavazat sem érkezett be. 

 

Népszámlálás: százezer magyar a tét Kolozs megyében, több községben 

veszélyben a magyar többség 
2022. április 26. – Krónika, maszol.ro 

Fennáll a veszélye annak, hogy a Kolozs megyei magyarok egy része kimarad a lekérdezésből a 

népszámlálás során, figyelmeztet az RMDSZ, így nemzetiség és egyéb etnokulturális jellemzők 

nélkül kerülhetnek be a statisztikákba. Ezért fontos, hogy a következő hetekben minél többen 

töltsék ki online a kérdőíveket – hívta fel a figyelmet keddi kolozsvári sajtótájékoztatóján 

Tasnádi István Szilárd, Kolozs megye alprefektusa és Csoma Botond parlamenti képviselő, az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke. Az RMDSZ közleménye szerint Tasnádi István 

Szilárd rámutatott: a 10 évvel ezelőtti lekérdezéskor Kolozs megyei szinten több mint 3 ezer 

számlálóbiztossal dolgozott a statisztikai hivatal, idén azonban kevéssel több mint 700-nak kell 

lefedni a megye egész területét. 

 
 

Kulturális kínálat Sepsiszentgyörgyön: színházi, képzőművészeti, zenei 

események a vasárnapig tartó Szent György Napokon 
2022. április 26. – Krónika 

Gazdag kulturális kínálattal is várja közönségét a hét végén kezdődött, vasárnapig tartó Szent 

György Napok, amely 9 nap alatt több mint 160 programot kínál közönségének. 

Sepsiszentgyörgy városünnepét a pandémia miatti megszorítások után idén végre „teljes 

gőzzel” megszervezhették, számos helyszínen várják az érdeklődőket a programok. 

Közönségtalálkozók, színházi előadások, koncertek képzőművészeti kiállítások szerepelnek a 

programban. Már az elmúlt hétvégén beindult Sepsiszentgyörgyön a kulturális „nagyüzem”: 

fellépett többek közt Artur Kaganovskiy hegedűművész, Césár Álvarez karmester, valamint a 

Kaganovskiy Virtuózok zenekar. 

 

Megerősítik hitében, identitástudatában a dél-erdélyi magyarságot – 

Gyulafehérváron ünneplik a Magyar Református Egység Napját 
2022. április 26. – Krónika, maszol.ro 
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Minden magyar ember számít, a legkisebb településen is – ezt szeretné üzenni a magyar 

református egyház azzal, hogy két év kihagyás után idén a dél-erdélyi szórványban, 

Gyulafehérváron tartja május 20-21-én a Magyar Református Egység Napját. A Bethlen Gábor 

egész alakos szobrának avatójával „megkoronázott” rendezvénysorozattal az interetnikus, 

ökumenikus kapcsolatokat is erősíteni szeretnék – hangzott el a keddi sajtótájékoztatón. 

 

„Berobban” Kolozsvárra a KMDSZ Diáknapok két év online diákélet után 
2022. április 26. – maszol.ro, Krónika 

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) 27. alkalommal szervezi meg a hagyományos 

tavaszi diáknapokat Kolozsváron, május 4. és 8. között, a téma ezúttal: varázslatos erdő. Az 

erdő adott – hiszen az események egyik fő helyszíne a Hója-erdő melletti Törökvágás, a 

varázslatos pedig az, ami a diáknapozó közösségben történik, mutatott rá Ambarus-Egyed 

Ágnes főszervező. Az esemény „nagy visszatérés” lesz a két éves járványszünet után, 

ugyanakkor az első komoly közösségi élmény azoknak az első- és másodéves egyetemistáknak, 

akiknek az online térbe szorult oktatás miatt eddig kevés lehetőségük volt a minőségi 

szórakozásra, szocializálódásra. 

 

Országos átlag felett Háromszék a népszámlálásban, de óriásiak az eltérések a 

települések között  
2022. április 26. – szekelyhon.ro 

A romániai népszámlálás önkitöltős szakaszának első hat hetében a háromszékiek 26,5 

százaléka regisztrált, ez több mint az országos átlag – számolt be keddi sajtótájékoztatón Illés 

Andrea, a Kovászna megyei Statisztikai Igazgatóság vezetője. A szakember rámutatott: eddig 

Kovászna megyében 52 222 kérdőívet töltöttek ki, ezek 51,8 százalékát városon és 48,2 

százalékát a falvakon. A regisztrálók 65,5 százaléka az önkormányzatok által működtetett 

segítőpontokon kért eligazítást. A beszámolóból kiderült, hogy hatalmas különbségek vannak 

a települések között, míg Kézdialmáson a lakosság 55 százaléka regisztrált, Nagypatakon 54,3 

százalék, Előpatakon 48, 6 százalék, és a nagyobb lélekszámú Sepsiszentgyörgyön és 

Kézdivásárhelyen is meghaladja a 30 százalékot az önmegszámlálók aránya, addig Bölönben 

mindössze 3,2 százalék, Dobollón 4,5 százalék, Hídvégen 7,2 százalék, Nagyborosnyón és 

Mikóújfaluban 8,3 százalék az arány.  

 

Idén is lesz István, a király rockopera és Székely Vágta  
2022. április 26. – szekelyhon.ro 

Két nagyszabású rendezvényre készül Háromszék: júniusban a Székely Vágtán a Szent László, 

a lovagkirály népi rockoperát mutatja be a Nemzeti Lovas Színház, augusztus 20. és 24. között 

pedig a Sepsi Arénában az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció újabb öt előadását tűzik 

műsorra. Térségünk kulturális turizmusának fellendítését is reméljük ezektől a grandiózus, a 

város és a megye közös szervezésében megvalósuló rendezvényektől – fogalmazta meg a keddi 

beharangozó sajtótájékoztatón Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere. Hozzátette: azt 
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szeretnék, hogy Sepsiszentgyörgy védjegyévé váljon a rockopera, hiszen Budapesten kívül még 

sehol nem játszották tizenegy alkalommal, és abban bíznak, hogy lesz még folytatása. 

 

Megrajzolták a Magyar Ház jövőképét 
2022. április 26. – Nyugati Jelen 

A Civil Tanács a két húsvéti ünnep között szakmai műhelyt szervezett az idén februárban 

visszaszerzett temesvári Magyar Ház jövőképének a megrajzolására. A Várbástya Egyesület 

képviseletében Kása Zsolt közgazdász mutatta be a közösségi ingatlan jelenlegi helyzetét, majd 

a civil szervezetek képviselői szakmai műhelyekbe szerveződve mondták el javaslataikat a 

Magyar Ház átalakítására és minél jobb kihasználására.  

  
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Ulman István fafaragó 
2022. április 26. – ma7.sk  

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Ulman István várhosszúréti fafaragó népi 

iparművész, a népművészet mestere a népművészet és a fafaragás területén folytatott 

értékmentő és közösségépítő tevékenysége elismeréseként. A kitüntetést Hetey Ágota, 

Magyarország kassai főkonzulja adta át. „Amikor valaki már fiatalon megtalálja azt az érzést, 

hogy mi, magyarok összetartozunk, igazán megérinti a nemzeti összetartozás érzése, aztán 

megtalálja azt a szerepet, amiben ő a magyar kultúrához olyat tud hozzátenni, amihez istenadta 

tehetséggel rendelkezik, majd képes mindezt átadni, mindenhol ilyen minőségi nyomokat hagy 

maga után, az egyszerűen lenyűgöző” – fogalmazott a főkonzul. 

 

Idén két első osztály is nyílik a szenci magyar tannyelvű alapiskolában 
2022. április 26. – ma7.sk  

A Szenczi Molnár Albert Alapiskolába április 22-én és 23-án zajlott a jelenléti beíratás az iskola 

első osztályába a 2022/2023-as tanévre. Szencről és a környező falvakból idén összesen 36 

kiselsőst írattak be a magyar tannyelvű alapiskolába, akik közül hárman már biztosan 

halasztanak, de így is bizonyos, hogy idén két első osztály nyílhat. „Nagyon meglepődtünk, 

hogy ennyien jelentkeztek, mert maximum 23 gyereket vártunk a magyar óvodából” – 

nyilatkozta portálunk kérdésére Matus Mónika iskolaigazgató. Mint mondta, igyekeztek idén 

is mindent megtenni annak érdekében, hogy a zonci és a hegysúri gyerekek helyben 

maradjanak, azaz ne a szenci alapiskolát válasszák, hogy a két kisiskola továbbra is 

megmaradhasson. „Azt mondtuk, annak a két zonci gyerek szüleinek is, akik hozzánk szerették 

volna beíratni a gyerekeiket, hogy ne hozzák ide őket, maradjanak inkább Zonctoronyban, hogy 

ott is nyíljon első osztály és megmaradhasson a kisiskola” – fűzte hozzá az igazgató asszony. 

 

 

Közel 200 cserkész mérte össze tudását és ügyességét Ipolyságon 
2022. április 26. – ma7.sk, felvidek.ma  
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2022. április 22-24. között zajlott a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Bakancspróba 

elnevezésű cserkész-vetélkedője Ipolyságon. A rendezvényre közel 200 résztvevő érkezett, az 

ország 16 cserkészcsapatából. A résztvevő cserkészeket Kiss Réka a szervezők koordinátora, 

majd Gál-Várady Tamara a cserkészszövetség mozgalmi vezetője köszöntötte. Pénteken, a 

megnyitó után több fakultatív programból választhattak a résztvevők, amelyek biztosították 

a jó hangulatot és a vidámságot. Lehetőségük volt beszélgetni a japán hangulatú teaházban, 

lelkileg feltöltődni a Kalász lelki munkacsoport programján, de akár táncpárbajt is vívhattak. 

 

Összeadódhatnak a népszámlálás nemzetiségekre vonatkozó eredményei 
2022. április 26. – ma7.sk, bumm.sk  

A 2021-es népszámlálás nemzetiségre és egyéb nemzetiségre vonatkozó eredményeit úgy 

kellene értelmezni, mint a két, azonosnak tekintett nemzetiségi kategória összegét. Az 

értelmezési javaslatot a kormányhivatal tárcaközi egyeztetésre bocsátotta. A javasolt 

módszertan szerint Szlovákiának 456 148 magyar nemzetiségű lakosa van (422 065 fő vallja 

magát magyar nemzetiségűnek, és további 34 083 lakos jelölte meg egyéb nemzetiségnek a 

magyart). A magyar nemzetiségű lakosok számaránya 8,4 százalék.  A javasolt interpretáció 

alapján az összlakosság 2,9 %-a vallja magát roma nemzetiségűnek, összesen 156 164 fő (67 179 

fő nemzetiségként, 88 985 fő pedig egyéb nemzetiségként jelölte meg a romát). 
 

      
A zentai zsidók deportálásának tragikus évére emlékeztek 
2022. április 27. – Vajma.info 

Mementó címmel tartottak megemlékezést kedden délután Zentán, a Zsidó temetőben. A város 

polgárait 1944-ben, a holokauszt ideje alatt deportálták, hurcolták el haláltáborokba. 

A zentai zsidók deportálásának hetvennyolcadik évfordulója alkalmából a zsidóüldöztetés 

éveiben elhurcolt és kivégzett lakosok emlékére rendezett koszorúzáson Pejin Attila történész 

köszöntötte az egybegyűlteket kedden délután a zentai Zsidó temetőben. A megemlékezés 

kezdetén Czegledi Rudolf, a város polgármestere mondott beszédet, amelyben kiemelte, hogy 

nem támogatjuk a másokkal szembeni gyűlöletkeltést, és rá kell mutatnunk arra, hogy felelősek 

vagyunk egymásért. Beszélnünk kell a holokausztról ennyi évtized után is, mert a történelmi 

tények ismeretével, az emlékezéssel, és a tiszteletadással, az utánunk jövő generációk 

nevelésével akadályozhatjuk meg, hogy újra megtörténhessen. 

 

Fejlődő mezőgazdaság 
2022. április 26. – Magyarszo.rs 

Szombat délelőtt a Valkaisor határában, Kiss Nándor repceföldjén bemutatták Pletikoszity 

Árpád permetező drónja. Az eseményen részt vettek az Adai Műszaki iskola tanulói és a helyi 

termelők is. – Tulajdonképpen az iskolánknak már néhány éve van egy drónja és ehhez 

kapcsolódóan működik egy drónszakkör is. Így a tanulók hetente és havonta használják, illetve 
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ismerkednek a működésével. Amikor megismertem Árpádot, jött a lehetőség, hogy a drónok 

mezőgazdaságban történő alkalmazását a diákjaink is elsajátítsák. Április 9-én tartottunk egy 

nyílt napot az iskolánk udvarában, ahol Árpád bemutatta a tanulók számára, hogyan is 

működik a drón és milyen alkalmazási lehetőségei vannak a mezőgazdaságban. 

 

A magyar kormány 7-10 millió eurót biztosít a szabadkai Szent Teréz-

székesegyház felújítására 
2022. április 26. – PannonRTV 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Pásztor István kíséretében bejárta az 

épületet és megbeszéléseket folytatott Slavko Večerin szabadkai megyéspüspökkel. 

A szabadkai Szent Teréz-székesegyház a 18. században mocsaras talajra épült. Emiatt már az 

építkezés során megjelentek az első repedések. Később, száz év alatt, a két torony 15 

centimétert távolodott el egymástól. Most évente átlagban egy milliméterrel nagyobbak a 

repedések, azzal, hogy a bazilika tornyai már nem távolodnak egymástól, de süllyednek. 

   
Már 1140 járművet hoztak be Kárpátaljára egyszerűsített vámkezelési eljárással 
2022. április 26. – karpat.in.ua 

Egy hónappal ezelőtt az ukrán Legfelső Tanács elfogadott egy törvényt, amely további vámügyi 

egyszerűsítéseket ír elő a hadiállapot idejére. Így az ebben az időszakban az országba behozott 

jármű mentesül a vámok és egyéb díjak fizetése alól. 

 

Magyar–ukrán segélyakció a húsvét és a tolerancia jegyében 
2022. április 26. – kiszo.net 

A háborús térségből Kárpátaljára érkezett menekültek között 1500 magyar sonkát és 

ugyanannyi ukrán pászkát osztottak szét egy közös magyar–ukrán segítségnyújtási akció 

keretében. A Hierotheosz Egyesület, a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Önkormányzat és az 

Agrárjövő Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Egyesület 1500 sonkával járult hozzá a 

Kárpátaljai Megyei Tanács 1500 kalácsához, amelyet Luscsák Nílus munkácsi görög katolikus 

püspök és Kocsis Fülöp érsek szentelt meg. Az ortodox nagyszombaton sorra került eseményről 

Szabóné Cap Andrea, a Tisza ETT igazgatója és Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei 

Tanács elnöke is hírt adott közösségi oldalán. 

 

 

 

 

Ukrajna Hőse címmel tüntettek ki egy kárpátaljai katonát   

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-kormany-7-10-millio-eurot-biztosit-szabadkai-szent-terez-szekesegyhaz
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-kormany-7-10-millio-eurot-biztosit-szabadkai-szent-terez-szekesegyhaz
https://economic.karpat.in.ua/?p=22840&lang=hu
https://kiszo.net/2022/04/26/magyar-ukran-segelyakcio-a-husvet-es-a-tolerancia-jegyeben/
https://kiszo.net/2022/04/26/ukrajna-hose-cimmel-tuntettek-ki-egy-karpataljai-katonat/
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2022. április 26. – kiszo.net 

Ukrajna Hőse „Aranycsillag” renddel tüntették ki a 128-as kárpátaljai hegyi rohamdandár 

parancsnokhelyettesét – számolt be róla a megyei közigazgatás sajtószolgálata. Volodimir 

Zelenszkij elnök a megszállókkal vívott harcok során tanúsított bátorságáért és 

eredményességéért, az ellenség felszereléseinek és erőforrásainak megsemmisítéséért Ukrajna 

Hőse „Aranycsillag” renddel tüntette ki a 128. hegyi rohamdandár parancsnokhelyettesét 

Denisz Csajuk ezredest. 

 

Elesett a háborúban a Beregvidéki FC korábbi játékosa 
2022. április 26. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Artur Hricenko a 2010/11-es szezonban futballozott a Vérke-parti csapatban, amikor a 

Beregvidéki FC kilépett az országos porondra, és megnyerte az Ukrán Amatőr Csapatok 

Kupáját. Az egykori labdarúgó 2022. április 22-én a harci cselekmények övezetében vesztette 

életét – tudatta közösségi oldalán Lőrincz Zsolt a klub korábbi sajtótitkára. Hricenko a 95. 

dandár katonája volt. 

 

Háború: kárpátaljai férfi vesztette életét Luhanszk mellett 
2022. április 26. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Újabb kárpátaljai áldozatról adott hírt az ukrán média. Jurij Scsorbak az ungávri járási 

Ókemencén (Kamjanicja) élt. Testvérével, Vaszilijjal együtt vonultak be. Jurij a Luhanszk 

melletti harcokban április 23-án hunyt el, amikor eltalálták, testvére karjai között. A férfit 

özvegye és nyolcéves fia gyászolja édesanyja és testvére mellett. 

 

Munkácson újraindult az útlevélkiadás 
2022. április 26. – kiszo.net 

A munkácsi adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központ újraindította az ID-formájú 

személyi igazolványok és útlevelek készítését. Egy útlevél ára, mely 20 napon belül készül el, 

733 hrivnya. Az ugyancsak 20 munkanap alatt előállított személyi igazolványért 372 hrivnyát 

kell fizetni. Míg az első ízben – 14. életévüket betöltött fiatalok számára – kiadott személyi 

ingyenes. 

 

 

 

 

 

 

https://kiszo.net/2022/04/26/elesett-a-haboruban-a-beregvideki-fc-korabbi-jatekosa/
https://karpatalja.ma/haboru/haboru-karpataljai-ferfi-vesztette-eletet-luhanszk-mellett/
https://kiszo.net/2022/04/26/munkacson-ujraindult-az-utlevelkiadas/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 26. – Kossuth Rádió 

Szabadkán járt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az észak-bácskai városban 

találkozott a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács tisztségviselőivel, 

valamint a katolikus egyház püspökével. 

 

A Kijev melletti Bucsába is eljutott az Ökumenikus Segélyszervezet 24 tonnás 

segélyszállítmánya, ahová az élelmiszeren és a higiéniai termékeken túl generátorokat is vittek. 

A humanitárius segítségnyújtás mellett az adománynak azért is van különleges jelentősége, 

mert a térségbe a magyar segélyszervezet vitt először segélyszállítmányt az orosz katonák 

visszavonulása után. Így az ukrán közvélemény és politikum is láthatja, hogy Magyarország 

milyen nagy szerepet vállal a külföldre menekülők és az otthon maradó ukránok 

megsegítésében is. 

 

Ősszel helyhatósági és megyei választások lesznek Szlovákiában. Somorján 2011-ben még 57 

százalék volt a magyarok aránya, mára ez 50 százalék alá csökkent. Ma még magyar 

polgármestere és színmagyar önkormányzati képviselő testülete van a városnak, de kérdés, 

hogy meg tudja-e tartani ezt a pozícióját a magyarság a szlovákok nagy arányú betelepülése 

ellenére. Somorja korábbi polgármesterét, Bárdos Gábort, aki több cikluson keresztül állt a 

város élén, kérdezte munkatársunk. 

 

Faludy György: Óda a magyar nyelvhez című versét mondta el Császár Angela színművész, 

majd Kovács Csilla énekművész és Szalai Gergely zongoraművész koncertje Ady és Kodály 

nyelvén szólt az 56. Magyar Nyelv Hete záró programjának közönségéhez. A Magyar Zene 

Házában rendezett ünnepi esten részt vett az idén 90. születésnapját ünneplő Grétsy László is, 

aki 1967-ben az egyik megálmodója volt a programsorozatnak. Mivel Grétsy professzor, az 

Anyanyelvápolók Szövetségének tiszteletbeli elnöke, saját bevallása szerint, 5 évvel ezelőtt 

visszavonult a sajtónyilvánosságtól, így az interjúra vonatkozó minden próbálkozásomat, 

kedves határozottsággal ugyan, de elutasította. A záróünnepség többi résztvevőjével nagyobb 

szerencsém volt, így elkészülhetett a most következő összeállítás. 

 

40 éves a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Május 5-e és 10. között a Hargita lábánál fekvő 

kisvárosban minden a gyermekfilharmóniáról, vagy ahogyan ők nevezik magukat: a Filiről. 

Hiszen nincs olyan család Szentegyházán és Szentkeresztbányán, amelyből legalább egy 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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családtag ne lett volna Fili-tag az elmúlt 4 évtizedben. A következő héten így aztán Jubileumi 

Fili-napokat tartanak. Az események csúcspontját egy óriási, közös koncert jelenti az egykori 

és a jelenlegi Gyermekfilharmónia-tagokkal - mondta el Haáz Sándor zenetanár, a 

Szentegyházi Gyermekfilharmónia alapítója és vezetője. 

 

Stier Péter a szatmárnémeti Északi Színház adminisztrációs igazgatója a közelmúltban 

munkája elismeréseként átvehette Kolozsváron a gróf Bánffy Miklós díjat. Ennek apropóján 

hangzik el ma este a Kossuth Nagyok című műsorában Zsoldos Barnabás vele készített 

beszélgetése. Ebből adunk most ízelítőt. 

 


