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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: Magyarországon kísérletezték ki a progresszív dominancia ellenszereit 
2022. május 19. – MTI, HírTV, hirado.hu 

- Magyarország az a laboratórium, ahol a progresszív dominancia ellenszereit kikísérleteztük 

- fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC Hungary konferencián csütörtökön 

Budapesten. A kormánypártok zsinórban negyedik választási győzelmére utalva kijelentette: 

"Magyarország megkapta a negyedik dózist, és jelentem, a beteg teljesen meggyógyult". Azt 

mondta, a progresszív dominancia ellenszerére a recept "nyílt felhasználású, szabadon 

elvihető". Ezeket beszédében 12 pontban foglalta össze. Kifejtette: a magyar recept első 

pontja, hogy "a saját szabályaink szerint kell játszani, győzni csak úgy lehet, ha nem fogadjuk 

el a mások által kínált megoldásokat és utat"; aki az ellenfelei szabályai szerint játszik, 

veszíteni fog. Közölte: a második pont nemzeti konzervativizmus a belpolitikában, mert "a 

nemzet ügye nem ideológia, de még csak nem is hagyomány kérdése". A választók oldalán 

kell maradni, és "azért döntöttünk úgy, hogy megállítjuk a migrációt és felépítjük a falat a déli 

határon, mert a magyar emberek azt mondták, nem akarnak illegális bevándorlókat". A 

progresszívek a vágyálmaikat akarják rákényszeríteni a társadalomra, de a fontos 

kérdésekben az emberek nem szeretik a baloldali lázálmokat - mondta. Harmadik pontként a 

nemzeti érdeket nevezte meg a külpolitikában. Az ukrajnai háborút illetően elmondta: 

"Oroszország az agresszor, Ukrajna az áldozat, elítéljük a támadót, a megtámadottat pedig 

segítjük". A magyarok szívesen segítenek, de "a háború árát nem akarják ők fizetni, mert ez 

nem az ő háborújuk" - magyarázta.  

 

Novák: az anyanyelv és a kultúra köti össze Erdélyt és Magyarországot 
2022. május 19. – MTI, hirado.hu, Origo 

- Magyar anyanyelvünk, közös történetünk és kultúránk az a köldökzsinór, amely összeköti 

Erdélyt Magyarországgal - mondta Novák Katalin köztársasági elnök a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum Erdély épületegyüttesének megnyitóján csütörtökön Szentendrén. Novák Katalin 

kiemelte, hogy az erdélyi magyar kultúra nem a múltunk egy darabja, hanem a jelenünk 

része, kulcs a magyar jövőhöz. Mint mondta, a szentendrei skanzen erdélyi tájegysége olyan, 

mint egy csillagkapu, lehetőség arra, hogy átlépjünk tér és idő korlátain, s Erdélyben érezzük 

magunkat. Kitért arra is, hogy Szentendréről egyenesen Erdélybe vezet az útja. Meglátogatja 

Kolozsvárt, részt vesz egyebek mellett a tíz most felújított templom egyikének szentelésén 

Magyarlapádon, sétál majd a Bethlen Gábor alapította nagyenyedi kollégium udvarán, 

Gyulafehérváron pedig felavatja Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrát, megkoszorúzza 

Márton Áron püspök sírját. A köztársasági elnök kiemelte: harminc évvel a 

rendszerváltoztatást követően, egy bő évtized következetes nemzetépítő és nemzettudat-

erősítő munkája után egyre többen érzik a késztetést, hogy útra keljenek, és személyesen is 

megtapasztalják, mit jelent, hogy a magyar nemzet határai túlnyúlnak az ország határain. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/19/novak-az-anyanyelv-es-a-kultura-koti-ossze-erdelyt-es-magyarorszagot
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Ezekben a hetekben diákok ezrei kelnek útra, hogy a Határtalanul programnak köszönhetően 

a határon túli közösségeinkkel találkozzanak - tette hozzá. 

 

Szijjártó: Magyarország kész részt venni az élelmezési válság megelőzését célzó 

erőfeszítésekben 
2022. május 19. – MTI, Origo, HírTV, Magyar Nemzet, karpatalja.ma 

- Magyarország kész továbbra is részt venni az ukrajnai háború nyomán várható globális 

élelmezési válság megelőzését célzó nemzetközi erőfeszítésekben - közölte Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban. A Külgazdasági és 

Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) 

konfliktusokkal és élelmezésbiztonsággal foglalkozó nyílt vitáján kiemelte, hogy 

Magyarország szomszédos Ukrajnával, így a háború közvetlen és közvetett módon is 

biztonsági kockázatot jelent számára: egyrészt a harcok közelsége, másrészt a krízis kiváltotta 

esetleges újabb bevándorlóáradatok miatt. Felszólalásában súlyos kockázatnak nevezte a 

fegyveres konfliktust a globális élelmiszerellátásra, miután Oroszország és Ukrajna is a világ 

legnagyobb gabonaexportőrei közé tartozik. Rámutatott, hogy a háború különösen súlyos 

helyzetet eredményezhet az egyébként is nehézségekkel szembenéző régiókban, a gazdasági 

kihívások akár a terrorfenyegetettség erősödését is okozhatják, ami újabb migrációs 

hullámokhoz vezethet. 

 

Potápi: a felvidéki beruházások is a magyar nemzet egységesítését és erősítését 

szolgálják 
2022. május 19. – MTI, Hirado.hu, Ma7.sk, hirek.sk, felvidek.ma 

A magyar nemzet egységesítését és erősítését szolgáló beruházások fontosságát hangsúlyozta 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a 

felvidéki Gömörpéterfalán és Kalondán tett látogatása során, ahol közösségi házak 

ünnepélyes átadóján vett részt. Potápi Árpád János az MTI-nek elmondta, hogy 

Gömörpéterfalán magyar közösségi házat adott át, amelyet a Felföldi Dalia Szövetség 

szervezete kapott. Hozzátette, hogy a felújításhoz a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága közel 50 millió forinttal járult hozzá, azonban a felújításban a helyiek is részt 

vettek, egyebek között pénzzel, munkával és energiával is. 

    
Novák Katalin megérkezett Kolozsvárra 
2022. május 19. – maszol.ro 

Megérkezett csütörtök délután Kolozsvárra Novák Katalin, Magyarország köztársasági 

elnöke, derül ki Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának Facebook-posztjából. A 

magasrangú vendéget a kolozsvári repülőtéren Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács 

alelnöke fogadta. Magyarország frissen beiktatott köztársasági elnöke a Magyar Református 
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https://www.origo.hu/itthon/20220519-szijjarto-peter-magyarorszag-kesz-reszt-venni-az-elelmezesi-valsag-megelozeset-celzo.html
https://www.origo.hu/itthon/20220519-szijjarto-peter-magyarorszag-kesz-reszt-venni-az-elelmezesi-valsag-megelozeset-celzo.html
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/05/19/potapi-a-felvideki-beruhazasok-is-a-magyar-nemzet-egysegesiteset-es-erositeset-szolgaljak
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/05/19/potapi-a-felvideki-beruhazasok-is-a-magyar-nemzet-egysegesiteset-es-erositeset-szolgaljak
https://maszol.ro/belfold/Novak-Katalin-megerkezett-Kolozsvarra
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Egység Napja köré szervezett eseménysorozatra érkezik Erdélybe, jelen lesz május 20-án a 

Fehér megyei Magyarlapádon, majd május 21-én, szombaton Gyulafehérváron, Bethlen 

Gábor erdélyi fejedelem egészalakos szobrának felavatásán mond beszédet. 

 

Frászt kapott a román sportsajtó a Bukarestben felcsendült székely himnusztól 
2022. május 19. – Krónika 

Ismét ügyet kreált a bukaresti sportsajtó abból, hogy székelyföldi szurkolók elénekelték a 

székely himnuszt egy sporteseményen, ráadásul a román fővárosban. Csütörtökön az FK 

Csíkszereda és a Sepsi OSK csapata játszotta az U19-es labdarúgó Román Kupa döntőjét a 

bukaresti Rapid Giulești-i stadionjában. A Hargita megyei együttes győzelmét hozó „székely 

finálé” végén a mintegy 2000 csíki és háromszéki szurkoló a hagyományokhoz híven 

elénekelte a székely himnuszt, a csapatok pedig természetesen felsorakoztak a lelátó előtt. A 

győztes FK Csíkszereda játékosai ugyanakkor elővettek egy székely zászlót is, és azt 

lobogtatva ünnepeltek.  

 

A Székely himnuszról értekeznek Sepsiszentgyörgyön a százéves évforduló 

alkalmából 
2022. május 19. – Krónika 

Tudományos konferenciát tartanak a Székely himnuszként közismertté vált ének százéves 

évfordulóján szombaton Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Tanács és a Kovászna 

Megyei Művelődési Központ szervezésében. A rendezvény helyszíne a Bod Péter Megyei 

Könyvtár.  

 

Múlttal és jövendővel összeérő lábnyomok: a 80 éves Gergelyné Tőkés 

Erzsébetet köszöntötték Kolozsváron 
2022. május 19. – Krónika 

Gergelyné Tőkés Erzsébetet, a Házsongárd Alapítvány igazgatóját 80. születésnapján 

köszöntötték csütörtökön Kolozsváron. Az ünnepeltet Orbán Viktor miniszterelnök felesége, 

Lévai Anikó üdvözölte Budapestről. A magyar kormány nevében Brendus Réka úgy 

fogalmazott: ,,legyünk mindig Erzsébet asszony mellett, mert csak ő tud a jelenben olyan 

lábnyomot hagyni, amely ennyire összeér a múlttal és a jövendővel”. 
 

Nagyszalontán marad-e magyar többség, és Nagyváradon meglesz a húsz 

százalék? 
2022. május 19. – maszol.ro 

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás szerint Bihar megyében 25 százaléknyi volt a magyarság 

aránya, az idei cenzus alkalmával azonban jogos a kérdés: vajon megmarad-e az 

egynegyednyi magyarság a határ menti megyében? További „kritikus pont” Nagyszalonta, 

ahol a most zajló népszámlálás egyik legfontosabb tétje, hogy megőrzi-e a magyarság az ötven 
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https://kronikaonline.ro/sport/fraszt-kapott-a-roman-sportsajto-a-bukarestben-felcsendult-szekely-himnusztol
https://kronikaonline.ro/sport/fraszt-kapott-a-roman-sportsajto-a-bukarestben-felcsendult-szekely-himnusztol
https://kronikaonline.ro/sport/fraszt-kapott-a-roman-sportsajto-a-bukarestben-felcsendult-szekely-himnusztol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-multtal-es-jovendovel-osszero-labnyomok-a-80-eves-gergely-erzsebetet-unnepeltek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-multtal-es-jovendovel-osszero-labnyomok-a-80-eves-gergely-erzsebetet-unnepeltek
https://maszol.ro/belfold/Nagyszalontan-marad-e-magyar-tobbseg-es-Nagyvaradon-meglesz-a-husz-szazalek
https://maszol.ro/belfold/Nagyszalontan-marad-e-magyar-tobbseg-es-Nagyvaradon-meglesz-a-husz-szazalek
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százalékot meghaladó többségét, illetve Margitta, ahol a negyven százalék elérése a 

kulcskérdés. Nagyvárad külön eset: ott a legjelentősebb kérdés az, hogy a helyi magyarság 

aránya meghaladja-e a húsz százalékot. 

 

Feljelentést tesz az EMNP a craiovai drukkerek magyarellenes megnyilvánulása 

miatt 
2022. május 19. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) feljelentést tesz a FCU Craiova 1948–Sepsiszentgyörgyi 

Sepsi OSK első osztályú labdarúgó-mérkőzésen történt magyarellenes megnyilvánulások 

miatt – közölte a párt internetes felületein. Az EMNP szerint „a Romániára oly jellemző 

kettős mércére” utal az, hogy miközben a román sajtó és a politika napok óta a román 

jégkorong-válogatott székelyföldi tagjainak állítólagos székely himnusz-éneklése miatti 

mondvacsinált botrányától és az újabb magyarellenes uszítástól hangos, addig a román 

közvéleményt nem zavarták a craiovai lelátón felhangzó magyargyűlölő bekiabálások. A 

néppárt emlékeztetett, hogy Sorin Grindeanu szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök-

helyettes élen járt a magyar szimbólumok elleni támadásban, „nem emelte fel a szavát” a 

craiovai meccsen történtek miatt. 

 

Sepsiszentgyörgyön segítenek a népszámlálás érvényességének ellenőrzésében 

is 
2022. május 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy főterén is ellenőrizni lehet a kitöltött népszámlálási ívek érvényességét, 

jelentette be Antal Árpád polgármester csütörtökön. A városvezető tájékoztatása szerint az 

RMDSZ háromszéki szervezete egy sátrat állít fel a város főterére, ahol péntektől a 

népszámlálás önkitöltési szakaszának végéig, azaz május 27-ig bárki a személyi száma alapján 

pillanatok alatt ellenőrizheti, hogy érvényes-e az általa kitöltött kérdőív, ha pedig kiderül, 

hogy a statisztikai hivatal azt nem érvényesítette, akkor segítenek a kitöltésben. Antal Árpád 

szerint erre azért van szükség, mert bár Sepsiszentgyörgyön nagyon sokan, a lakosság több 

mint 70 százaléka – számszerint 36 400 személy – töltötte már ki a népszámlálási kérdőívet, 

mintegy 10 százalékukét nem érvényesítette a statisztikai hivatal. 

 

Imatüntetést tartottak a marosvásárhelyi katolikus iskoláért 
2022. május 19. – maszol.ro 

Imatüntetést tartottak szerdán kora este Marosvásárhelyen a katolikus iskola 

ellehetetlenítése miatt. Mint ismert, a tanintézet jogerős bírósági döntés miatt ismét 

működési engedély nélkül maradt. Diákok, szülők, pedagógusok, az egyház és a támogató 

civil szervezetek összefogása azonban látható, a vásárhelyi magyar közösség az anyanyelvi 

oktatás elleni igazságtalan hatósági fellépésnek látja az ügyet. A Maszol Fórum szerda esti 

adásában Balla Imre iskolalelkészt, az imatüntetés szervezőjét és Kovács Mihály Leventét, az 

RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökét kérdezték. 
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https://maszol.ro/belfold/Feljelentest-tesz-az-EMNP-a-craiovai-drukkerek-magyarellenes-megnyilvanulasa-miatt
https://maszol.ro/belfold/Feljelentest-tesz-az-EMNP-a-craiovai-drukkerek-magyarellenes-megnyilvanulasa-miatt
https://maszol.ro/belfold/Sepsiszentgyorgyon-segitenek-a-nepszamlalas-ervenyessegenek-ellenorzeseben-is
https://maszol.ro/belfold/Sepsiszentgyorgyon-segitenek-a-nepszamlalas-ervenyessegenek-ellenorzeseben-is
https://maszol.ro/belfold/Maszol-Forum-Imatuntetest-tartottak-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskolaert-osszefoglalo
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Adatszolgáltatásra kérik a szőlészeket, borászokat a partiumi falugazdászok 
2022. május 19. – maszol.ro 

Hiánypótló céllal átfogó felmérést készít a szőlőtermesztéssel, borkészítéssel foglalkozó 

gazdákról a Partiumi Falugazdász Hálózat – tájékoztat közleményében a szervezet. Mint 

írják, az adatgyűjtéshez szükséges kérdőívekkel a térségi falugazdászok a következő hetekben 

személyesen keresik fel a termelőket, függetlenül attól, hogy az illető gazdák a szőlészettel, 

borászattal professzionális vagy hobbi szinten foglalkoznak. Az adatgyűjtés során a partiumi 

falugazdászok azokat a szőlőtermesztőket is összeírják, akik szőlőtermésüket nem borászati 

célokra hasznosítják. Ehhez hasonlóan azokat a borkészítőket is felkeresik, akik nem 

rendelkeznek saját szőlősterülettel. 

 

A csíksomlyói búcsút egészíti ki programjaival a Hargitai Megyenapok  
2022. május 19. – szekelyhon.ro 

A XVIII. Hargitai Megyenapokról beszélt csütörtökön Bíró Barna Botond, a Hargita megyei 

tanács alelnöke, Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ menedzsere és az 

esemény társszervezői csütörtökön. Az alelnök kiemelte: két év után az eredeti elképzelés 

szerint fizikai jelenléttel szervezik meg az eseményt.  

 

Csanádyra emlékeznek, és megmutatják az elkészült szobrot  
2022. május 19. – szekelyhon.ro 

Kétnapos rendezvénysorozattal emlékezik meg a hétvégén a Balázs Ferenc Vegyeskar és 

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a helyi születésű Csanády Györgyre, az általa írt 

székely himnusz bemutatásának századik évfordulója alkalmából. Az eseményen a szerzőről 

készült szobrot is meg lehet tekinteni, amelyet véleményezési céllal állítanak ki.  

    
Könyv a jogalkotásról és jogalkalmazásról 
2022. május 19. – felvidek.ma  

A Kárpát-medencei magyar kisebbségjogi kalauz sorozat harmadik kötetét mutatta be a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet. A hasonló céllal készült, és eddig megjelent kárpátaljai, illetve 

romániai helyzet bemutatása után ezúttal a a felvidéki magyar közösség anyanyelv-használati 

jogainak érvényesüléséről adnak áttekintést a szerzők: Kállay András, Mészáros András, Őry 

Péter és Szabó Olga. Kántor Zoltánnak, a Nemzetpolitikai kutatóintézet igazgatójának 

köszöntője után Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke méltatta 

a kötetet, amelynek szerzői újszerűen mutatták be a kérdést az élet minden területén az 

oktatástól a közlekedésig. A kiadvány két nagy témaköréről: a szlovákiai jogalkotásról, illetve 

a jogalkalmazásról, s ezek gyakorlati problémáiról folyt a beszélgetés. Jövőre lesz  a 30. 

évfordulója annak, hogy létrejött a Szlovák Köztársaság, amelynek alkotmánya államnyelvnek 

nevezi a szlovákot, és megkülönböztetve kezeli a kisebbségek nyelvét. Az előbbi használatát 
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https://maszol.ro/gazdasag/Adatszolgaltatasra-kerik-a-szoleszeket-boraszokat-a-partiumi-falugazdaszok
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-csiksomlyoi-bucsut-egeszitik-ki-programjaival-a-hargitai-megyenapok
https://szekelyhon.ro/aktualis/csanadyra-emlekeznek-es-megmutatjak-az-elkeszult-szobrot
https://felvidek.ma/2022/05/konyv-a-jogalkotasrol-es-jogalkalmazasrol/
http://felvidek.ma/
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kötelezőnek mondja ki, a kisebbségeknek csak lehetőséget ad anyanyelvük használatára ott, 

ahol létszámuk eléri a  lakosság 20%-át. Itt emelte ki Szili Katalin a népszámlálás fontosságát, 

ugyanis az új törvény szerint ez 15%-ra csökken, amennyiben az utolsó két népszámlálásnál 

kimutatható a 15%-os arány. 

 

Szlovákul játékosan – Módszertani nap a zselízi Alapiskolában 
2022. május 19. – ma7.sk  

2022. május 19-én a zselízi Alapiskolában a Szlovákul játékosan Polgári Társulás 

megalapítója, a felvidéki magyarok szlovák nyelvtudását fejlesztő oktatási program 

megalkotója, Bakos Adrienn vendégeskedett. A tartalmas módszertani nap a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége által a szakmai képzés szervezésére meghirdetett 

pályázatnak a jóvoltából valósult meg. „Évek óta érik a változás igénye a szlovák nyelv 

oktatását illetően – úgy a szülők, mint a pedagógusok részéről, nem beszélve a tanulókról… 

Jól érezhető ez Zselízen is. A közelmúltban a helyi Cimbora Óvodát látogató gyerekek szülei 

között egy projekt keretén belül kérdőívet osztottak ki; ebben többek között az óvoda és az 

iskola közötti átmenetre vonatkozó kérdéseket is feltettek. A válaszokból egyértelműen 

kiolvasható volt, hogy a magyar iskolát választó családok nagy része fontosnak tartja a 

szlovák nyelv hatékony tanítását. Elvárják, hogy gyermekük megtanuljon az alapiskolában 

szlovákul” – fogalmazta meg Máté Anikó igazgatónő 

 

Több mint szomszéd – idén nyolcadszor Pozsonyban 
2022. május 19. – ma7.sk  

A 2020-as járványévet nem számolva, amikor szinte minden nyári rendezvény elmaradt vagy 

korlátozott körülmények között, illetve csak online kerülhetett megrendezésre, és rendhagyó 

módon zajlott a Több mint szomszéd is, immár nyolcadik alkalommal rendezi meg idén 

Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Liszt Intézet a nagy közkedveltségnek örvendő 

Több mint szomszéd c. kulturális rendezvénysorozatát. A Magyar Kulturális Hét Pozsonyban 

idén június 5-én kezdődik és június 12-én ér véget. A gazdag kínálattal jelentkező kulturális és 

szakmai programsorozat idén is garantáltan jó szórakozást kínál mindenkinek, a szervezők a 

gondosan összeválogatott programkínálattal is igyekeznek a magyar kultúra sokrétűségét 

bemutatni a pozsonyiaknak és Pozsony környékieknek, de az idelátogató turisták is kapnak 

egy szeletet a magyar kulturális és kulináris különlegességekből. 

 

Felavatták a Nemzeti Újrakezdés Emlékhelyét Ipolynyéken 
2022. május 19. – ma7.sk  

Csütörtökön felvidéki és anyaországi közéleti személyiségek leplezték le a Nemzeti 

Újrakezdés Emlékhelyet Ipolynyéken. Az emlékhely avatásán jelen volt Bárdos Gyula, a 

Csemadok elnöke, Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

főosztályvezetője, Hrubík Béla, a Csemadok elnökségi tagja, a kopjafa megalkotója, Pobori 

Sándor, a Csemadok helyi elnöke és Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke. A 

rendezvényen Czimbalmosné Molnár Éva mondott beszédet. 
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https://ma7.sk/tajaink/szlovakul-jatekosan-modszertani-nap-a-zselizi-alapiskolaban
http://ma7.sk/
https://ma7.sk/tajaink/tobb-mint-szomszed-iden-nyolcadszor-pozsonyban
http://ma7.sk/
https://ma7.sk/tajaink/felavattak-a-nemzeti-ujrakezdes-emlekhelyet-ipolynyeken
http://ma7.sk/
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Komáromi Kulturális Nyár: sokféle igényt kielégítő műsorözön széleskörű 

összefogással és újdonságokkal 
2022. május 19. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

A június 1-től augusztus végéig tartó Komáromi Kulturális Nyár rendezvénysorozat kapcsán 

tartottak közös sajtótájékoztatót a műsorszervező intézmények és társulások képviselői május 

19-én a Városházán. A pandémiás kényszerszünet után, több helyszínen majd a családok 

aprajának és nagyjának különféle igényeit kielégítő műsorokkal szolgálnak, amelyekről a 

belvárosi plakátokon, szórólapokon, továbbá Komárom Város honlapján, illetve facebookos 

oldalán is részletes tájékoztatást nyújtanak. A sajtótájékoztatón Keszegh Béla - Komárom 

polgármestere, Klemen Terézia – az idén 10 éves Lehár Ferenc Polgári Társulás elnöke, 

Lakatos Róbert - az Egressy Béni Művelődési Központ igazgatója, Varga Emese – a Jókai 

Színház művészeti vezetője, Jozef Černek - a Matica Slovenská helyi szervezetének elnöke, 

valamint a Szinnyei József Könyvtár képviseletében, Fabó Mária igazgató megbetegedése 

miatt a kollégája, Demčik Norbert és Ferenczi Zsolt, a Wine Garden tulajdonosa szólt a 

műsorözön részleteiről. 

 

Čaputová aláírta a Csemadok-törvényt 
2022. május 19. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Harminc év után újra alanyi jogú állami támogatásban részesül a Kárpát-medence 

legnagyobb magyar kulturális és társadalmi szervezete, a Csemadok, miután a parlament által 

elfogadott javaslatot Zuzana Čaputová köztársasági elnök is aláírta. Ahogy arról portálunkon 

folyamatosan beszámoltunk, a Gyimesi György (OĽaNO) által benyújtott javaslat jó ideje várt 

a májusi parlamenti elfogadásra, hiszen a négypárti koalíció többi pártja újabb és újabb 

elvárásokat kért a támogatásért cserébe. Ez volt az egyik fő oka, hogy az 1949-ben alakult 

magyar társadalmi szervezettől még Vladimír Mečiar kormányzása alatt megvont állami 

támogatás jóváhagyása folyamatosan késsen. A Csemadoknak évi 300 ezer eurót garantáló 

törvény még tavaly került a parlamenti mechanizmusba és a már jelzett kérések koordinálása 

miatt az érdemi vitát folyamatosan halasztani kellett.  

 

Petíciót indított a Szövetség az önkormányzatok védelmére 
2022. május 19. – bumm.sk 

A Szövetség a Facebookon közzétett felhívásában felszólította a kormányt, hogy vezessen be 

energiaárstopot az önkormányzatok védelmére, és ne lehetetlenítse el pénzügyi elvonásokkal 

az önkormányzatok szolgáltatásait. Az ügyben petíciót is indított a szlovákiai magyarok és 

nemzeti kisebbségek pártja. „Az energiaárak elszabadulása és a források megvágása 

együttesen veszélyeztetik az óvodai és iskolai nevelést és oktatást, a szociális ellátást, a 

közbiztonságot, a tömegközlekedést és a kulturális életet. Ezért felszólítjuk a kormányt, hogy 

vezessen be energiaárstopot az önkormányzatok védelmére és pénzügyi elvonásokkal ne 

lehetetlenítse el az önkormányzatok szolgáltatásait" – írta a Szövetség a csütörtökön a 

Facebookon közzétett állásfoglalásában. 
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Zenta: A középiskolába indulók lehetőségei 
2022. május 19. – Vajma.info 

330 elsős középiskolás számára biztosítanak helyet szeptembertől Zentán az oktatási 

intézményekben. A település négy középiskolájában tizenegy szak közül választhatnak a 

diákok. A korábbi évekből már közismert szakok várják mindazokat a tanulókat, akik a 2022-

2023-as tanévben a zentai középiskolákban szeretnének tovább tanulni. A városban működő 

négy középiskola, a Zentai Gimnázium, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola valamint az 

Egészségügyi Középiskola, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium épületeiben 

330 diák kezdheti meg középfokú tanulmányait, közülük 240 diák magyar, 90 diák pedig 

szerb nyelven - hangzott el a zentai önkormányzat szerdai sajtótájékoztatóján, amelyen az 

oktatási intézmények igazgatói és Juhász Attila, oktatással megbízott községi tanácstag 

nyilatkozott. Ez a szám egy tagozattal, vagyis harminc diákkal több, mint az előző évben. 

  

A nagy költőre emlékeztek Zentán 
2022. május 19. – Magyarszo.rs 

Kedden délután a csókai katolikus temetőben tisztelői, barátai, írótársai, az önkormányzat és 

a művelődési intézmények képviselői megkoszorúzták a 2017-ben elhunyt Fehér Kálmán 

(1940–2017) író, költő, műfordító, ismert közéleti személyiség sírját. Az öt éve elhunyt 

íróra Kónya Sándor nyugdíjas tanár, versénekes emlékezett vissza: – Az irodalmár Fehér 

Kálmán prózaíró, szerkesztő és műfordító is volt, mégis inkább úgy emlékszünk rá, úgy 

tartjuk számon, mint kiemelkedő költőt. A költészete mellett nagyon jelentős volt a közéleti 

szerepvállalása, több mint tíz évig vezette az újvidéki Forum kiadóházat, nagykövet is volt, 

rövid ideig Indiában, majd hosszabb ideig Bangladesben képviselte az akkori Jugoszláviát. 

Nagyon nagy tisztelettel emlékezünk rá Csókán mind a mai napig. Tiszteljük őt mint embert 

is, önzetlen volt, amit azzal is bizonyított, hogy önzetlenül, tiszta szívvel támogatta kezdő 

költőinket és íróinkat. 

 

Két új nagyberuházás Nagykikindán 
2022. május 19. – Magyarszo.rs 

Nikola Lukač, Nagykikinda polgármestere a napokban két új nagyberuházást jelentett be. Az 

egyik a vízellátó rendszer főnyomóvezetékének rekonstrukciója – 465 méter hosszan –, a 

Szent Száva utca végétől az új vízgyárig, a másik pedig egy sebességmérő radar telepítése a 

ŽAK stadion közelében levő új jelzőlámpás kereszteződésben. A polgármester felhívta a 

figyelmet arra, hogy a két projekt értéke 66 millió dinár, a tartományi kormány ebből több 

mint 40 milliót, míg Nagykikinda városa 25 millió dinárt fektet be, majd hozzátette, hogy a 

főnyomóvezeték rekonstrukcióját ősszel fogják elkezdeni. 
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Magyarország azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat akar 
2022. május 19. – hirado.hu, karpatalja.ma 

A miniszterelnök emelkedett hangvételű videóban erősítette meg álláspontját a háború 

kapcsán, és ígéretet tett arra, hogy nem fog engedni belőle. A miniszterelnök közösségi 

oldalára feltöltött videójában elmondta: „A háború a szomszédunkban még hosszú ideig és 

józan ésszel nehezen felfogható mennyiségű fegyverrel folytatódni fog és állandó biztonsági 

fenyegetést jelent majd Magyarországra”. A kormányfő szerint: A következő évtized 

legfontosabb feladata, hogy ebből a háborúból Magyarország kimaradjon és megvédjék 

Magyarország békéjét és biztonságát. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem lesz 

könnyű, mert „óriási nemzetközi nyomás nehezedik ránk”. „Felfogásom szerint, aki fegyvert 

szállít, fél lábbal már benne is van a háborúban. Mi a béke mellett állunk. A béke épít, a 

háború rombol” – fogalmazott. 

 

Budapesten vetítették az Ismeretlen Kárpátalja c. filmet 
2022. május 19. – karpat.in.ua 

A Magyarság Háza szervezésében Budapesten vetítették az Ismeretlen Kárpátalja című 

ismeretterjesztő filmet. Aki megnézi azalkotást, az kedvet kap hozzá, hogy bejárja Kárpátalját, 

vélik a beregszászi alkotók. A film 2019-ben készült. Lélegzetelállító, főként légi felvételeken 

keresztül mutatja be Kárpátalja varázslatos tájait, vidékeit. Az ismeretterjesztő film 

Mezőváritól Aknaszlatináig, Rahótól Beregújfaluig kalauzolja a nézőket Kárpátalja szerte. 

Valamennyi helyszín egy csepp Kárpátalja varázsából, mondja a rendező, Bunda Rita. Az 

Ismeretlen Kárpátalja ismeretterjesztő film a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány 

támogatásával készült. 

 

Bocskor Andrea: a háborús bűnök nem maradhatnak büntetlenül 
2022. május 19. – karpatalja.ma 

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának az MTI-hez eljuttatott közleményében 

Gál Kinga és Bocskor Andrea EP-képviselők hangsúlyozták: a háborús bűnök nem 

maradhatnak büntetlenül, teljes körű kivizsgálás és felelősségre vonás szükséges. Bocskor 

Andrea kiemelte: Ukrajnában a háború miatt milliók váltak hontalanná, kényszerültek 

elhagyni otthonaikat, több ezren vesztették életüket, sebesültek meg, váltak erőszak 

áldozatává, köztük gyermekek, nők, idősek. 

   

Akkreditálták a Rákóczi-főiskola három szakjának mesterképzését 
2022. május 19. – karpataljalap.net, karpataljalap.net 

Sikeresen zárult az angol nyelv és irodalom, a matematika, valamint a tanítói szakirányú 

mesterképzések akkreditációja is a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF 

KMF). Az Ukrajnában minősítést végző Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség 
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(НАЗЯВО) a maximálisra, öt évre akkreditált valamennyi képzést. A Nemzeti Felsőoktatási 

Minőségbiztosítási Ügynökség egy független, országos szakértői testület, amely jogosult a 

felsőoktatásban zajló képzések, valamint a szakok programjainak értékelésére Ukrajnában.  

 

Elindul az oktatás a Beregszászi kistérség iskoláiban 
2022. május 19. – karpatalja.ma 

Hibrid és hagyományos, tantermi oktatás keretén belül indul újra az élet a Beregszászi 

kistérség iskoláiban május 23-tól. A hírt Babják Zoltán, Beregszász polgármestere osztotta 

meg. A közleménye szerint az 1-8. osztályokban hibrid módon, a 9-11. osztályokban pedig 

jelenléti oktatás lesz jövő héttől. A tanórákat az online térben is megtartják. Mint írta, a 

kistérségben a tanév június 3-án ér véget. 

 

Összefogtak a hajdúsági gazdák Kárpátaljáért 
2022. május 19. – karpatalja.ma 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete évek óta segíti a Magyar 

Református Szeretetszolgálaton keresztül a kárpátaljai agrárium szereplőit. Idén kiemelten 

szívügyüknek érezték, hogy támogassák a határon túliakat. A kamarai tagoktól, 

gazdálkodóktól és agrárvállalkozások képviselőitől 7,5 tonna vetőmag-felajánlás érkezett. A 

gazdák felajánlását sajtótájékoztató keretén belül nyújtotta át Szólláth Tibor, a NAK Hajdú-

Bihar megyei elnöke és Dobis-Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat 

kommunikációs vezetője Nagy Bélának, a Kárpátaljai Református Egyházkerület 

főgondnokának. 

 

Katonaköteles férfiakat juttatott át külföldre a beregszászi járási CNAP egykori 

vezetője 
2022. május 19. – karpat.in.ua, karpataljalap.net 

Értesítették az ellene indult eljárásról a beregszászi járási adminisztratív szolgáltatásokat 

nyújtó központ (CNAP) egykori vezetőjét, akit azzal gyanúsítanak, hogy katonaköteleseket 

juttatott át külföldre. Jelenleg előzetes letartóztatásban van, 198 480 hrivnya óvadék 

ellenében szabadlábon védekezhet. Mint kiderült, a vádlott 14 ezer dollárt kért az ügyféltől, 

akinek azt ígérte, hogy minden szükséges dokumentumot elkészít számára az akadálymentes 

határátkeléshez. A férfinél több bizonyítékot is találtak a letartóztatáskor. 

 

Anyagi támogatást kapnak az elesett kárpátaljai katonák családjai 
2022. május 19. – karpatalja.ma 

Anyagi támogatást nyújt a Kárpátaljai Megyei Tanács a háborúban elesett kárpátaljai katonák 

családjainak. A hírt Volodimir Csubirko, a megyei tanács elnöke jelentette be május 19-én. 

Csubirko felszólította a helyi tanácsot, a kormányzati intézményeket, vallási képviselőket, a 

tudomány és a közvélemény képviselőit, hogy nyújtsanak átfogó támogatást Ukrajna 

védőinek és azok családjainak. 
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Mikita: küzdünk a szabad élethez való jogunkért 
2022. május 19. – karpatalja.ma 

Ülést tartott a Kárpátaljai Megyei Tanács május 19-én. Az eseményen Viktor Mikita, a katonai 

adminisztráció vezetője is részt vett. Felszólalásában elmondta, hogy nehéz időket élünk. 

Most van a döntő pillanat, amely meghatározza Ukrajna jövőjét. Hozzátette: – Küzdünk 

függetlenségünkért és a szabad élethez való jogunkért. A győzelem számunkra egyértelmű. A 

győzelem idők kérdése. 

 

Hárommillió hrivnya a Volóci kistérségnek 

2022. május 19. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net 

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője még május elején 

utasítást adott ki, hogy végezzenek kárfelmérést a Vólocot ért rakétatámadás 

következményeiről. A vezető elmondta, hogy 3 millió hrivnyát utalnak a kistérség 

költségvetésébe. Ebből 2 milliót különítenek el azon polgárok megsegítésére, akiknek a házuk 

megrongálódott a rakétatámadás során, 1 milliót pedig a kommunális intézmények 

rekonstrukciójára fordítanak. 

 

Újabb kárpátaljai katona halt meg a háborúban 
2022. május 19. – karpatalja.ma 

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. A Kereckei 

kistérség közleménye szerint Vaszil Kosztraba, kovácsréti lakos temetését május 19-én tartják 

szülőfalujában. A férfit szülei, felesége és fia gyászolja. Osztozunk a hozzátartozók 

fájdalmában. 

 

Több mint hatmillió forint gyűlt össze 

2022. május 19. – kiszo.net 

A ZeneVarázslat Mozgalom a Híd Kárpátaljáért segélyprogram mottójához kapcsolódva a 

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével, valamint a Magyar Református 

Szeretetszolgálat együttműködésével, magyarországi zeneiskolák, művészeti iskolák 

bevonásával országos kezdeményezést indított a Kárpátalján élők támogatására, különös 

figyelmet fordítva a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolában elhelyezett 

menekültek étkeztetésére. A hangversenysorozatra Lélekhíd címmel április 8-án került sor, 

melynek keretében adománygyűjtés történt, melynek átadója a minap a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében volt. A vendégeket, a jelen lévő 

zenetanárokat, ifjú művészeket Váradi Natália, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány igazgatója 

köszöntötte. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/mikita-kuzdunk-a-szabad-elethez-valo-jogunkert/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=312043117766912&set=a.229262952711596
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/harommillio-hrivnya-a-voloci-kistersegnek/
https://karpatalja.ma/haboru/ujabb-karpataljai-katona-halt-meg-a-haboruban/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=375262177892422&id=102981815120461
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=375262177892422&id=102981815120461
https://kiszo.net/2022/05/19/tobb-mint-hatmillio-forint-gyult-ossze-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
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„A 21. században a nemzetiségi politikát nem szabad már csak a nyelvi 

szinteknek és jogoknak a gyakorlati használatára, védelmére alapozni” – Interjú 

Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

elnökével 
2022. május 19. – Kepesujsag.com 

– Elsőként szeretnék gratulálni a parlamenti választás eredményéhez. Mi lesz az első feladata 

a muravidéki magyarok újraválasztott parlamenti képviselőjeként? – Köszönöm szépen a 

gratulációt. Nálunk van egy olyan parlamenti praxis, hogy a két őshonos képviselő a 

mindenkori kormánnyal egy együttműködési megállapodást köt. Szeretném, ha ez most is 

megszületne. És azt is, hogy ebben a megállapodásban olyan projektek szerepeljenek, 

amelyek biztosítják a muravidéki magyar közösségnek, a teljes térségnek a fejlődését új 

munkahelyek teremtésével, új programok bevonásával. 

 

„Legfőbb feladatunk az embermentés és mindazon dolgok megőrzése, 

amelyeket létrehoztunk” – Interjú Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnökével 
2022. május 19. – Kepesujsag.com 

Fiumében lapunk munkatársa interjút készített Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnökével. Szó volt az Ukrajnában zajló háborúról és a kárpátaljai 

magyarok nehéz helyzetéről, valamint a kárpátaljai szervezet és a HMDK kapcsolatáról. – Egy 

korábbi interjúban azt mondta, hogy a határon túli magyar közösségek közül a kárpátaljai van 

a legnehezebb helyzetben. – Ukrajnában jelenleg háború folyik. Ez a háború tulajdonképpen 

2014 óta zajlik, akkor kezdődött ez a konfliktus, most pedig hihetetlen mértékben 

eszkalálódott, és ez kihat az élet minden területére. Korábban sem volt könnyű, de azt 

hiszem, hogy most hatványozottan nehéz helyzetben van a kárpátaljai magyarság. 

 

Rovinji multikulturális fesztivál magyar részvétellel 
2022. május 19. – Kepesujsag.com 

Múlt kedden került sor a rovinji multikulturális fesztiválra, melynek műsorában a régió 

nemzetiségi kultúregyesületei mutatkoztak be. A rendezvényen a pólai/pulai Móricz 

Zsigmond Magyar Kultúregyesület képviselte magyarságunkat. Idén rendezték sorrendben a 

hetedik multikulturális fesztivált az Isztria megyei Rovinj városában. A rendezvényen tizenkét 

hagyományőrző egyesület mutatta be tevékenységét a stand mögül és a színpadon is: a 

félsziget valamennyi kisebbsége bemutatkozott az ünnepélyen. A magyarságot a pulai 

székhelyű Móricz Zsigmond Magyar Kultúregyesület képviselte. – Standunknál bemutattuk 

kézimunkaszakkörünk gyűjteményét, a hagyományos magyar motívumokkal hímzett 

falvédőket, asztalterítőket, a színpadon pedig táncegyüttesünk adta elő az egyik koreográfiáját 

– mondta szereplésükről Masa Zsuzsanna, az egyesület elnök asszonya. 
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https://kepesujsag.com/a-21-szazadban-a-nemzetisegi-politikat-nem-szabad-mar-csak-a-nyelvi-szinteknek-es-jogoknak-a-gyakorlati-hasznalatara-vedelmere-alapozni-interju-horvath-ferenccel-a-muravideki-ma/
https://kepesujsag.com/a-21-szazadban-a-nemzetisegi-politikat-nem-szabad-mar-csak-a-nyelvi-szinteknek-es-jogoknak-a-gyakorlati-hasznalatara-vedelmere-alapozni-interju-horvath-ferenccel-a-muravideki-ma/
https://kepesujsag.com/a-21-szazadban-a-nemzetisegi-politikat-nem-szabad-mar-csak-a-nyelvi-szinteknek-es-jogoknak-a-gyakorlati-hasznalatara-vedelmere-alapozni-interju-horvath-ferenccel-a-muravideki-ma/
https://kepesujsag.com/a-21-szazadban-a-nemzetisegi-politikat-nem-szabad-mar-csak-a-nyelvi-szinteknek-es-jogoknak-a-gyakorlati-hasznalatara-vedelmere-alapozni-interju-horvath-ferenccel-a-muravideki-ma/
https://kepesujsag.com/legfobb-feladatunk-az-embermentes-es-mindazon-dolgok-megorzese-amelyeket-letrehoztunk-interju-brenzovics-laszloval-a-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-elnokevel/
https://kepesujsag.com/legfobb-feladatunk-az-embermentes-es-mindazon-dolgok-megorzese-amelyeket-letrehoztunk-interju-brenzovics-laszloval-a-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-elnokevel/
https://kepesujsag.com/legfobb-feladatunk-az-embermentes-es-mindazon-dolgok-megorzese-amelyeket-letrehoztunk-interju-brenzovics-laszloval-a-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-elnokevel/
https://kepesujsag.com/rovinji-multikulturalis-fesztival-magyar-reszvetellel/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. május 19. – Kossuth Rádió 

Elkészült a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a gömörpéterfali magyar közösségi 

ház felújítása, gyönyörű faragott kapuját közösségi munkában készítették. Ma délután az 

ünnepélyes átadáson Potápi Árpád János államtitkár mondott köszöntőt, majd látogatásának 

másik helyszínén, Kalondán a Palóc Közösségi Ház átadásán is részt vett.  

 

Szerda este – adásunkkal egy időben - csendes templomi tiltakozást tartottak 

Marosvásárhelyen a katolikus iskola újbóli megszüntetése ellen. Mint korábban 

beszámoltunk róla, ismét működési engedély nélkül maradt a marosvásárhelyi II. Rákóczi 

Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum, miután a legfelsőbb bíróság jogerőre emelt egy 

korábbi alapfokú ítéletet. 

 

A belvárosi Keresztelő Szent János plébániatemplomban szülők, pedagógusok és diákok 

együtt imádkoztak a felekezeti iskoláért. Az ima-esten készült összeállításunk 

 

Sikeresen zárult a matematika, az angol és a tanító mesterképzés akkreditációja is a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, amely az elmúlt években a magyar kormány 

támogatásának köszönhetően, minden nehézség ellenére, a térség egyik legmodernebb 

oktatási intézményévé válhatott. A beregszászi főiskolán - Ukrajnában egyedülálló módon - 

minden nappali tagozatos képzés ingyenes. Az akkreditáció jelentőségéről 

kérdeztük Csernicskó István rektort.  

 

Az egykori Bártfai lelkész, történész Johann Samuel Klein Eperjesen őrzött kéziratát 40 éve 

mikrofilmezték, azóta tervezték kiadni.  Egyszer már nyomdakész állapotba is került, ám az 

akkor használt számítógépes program mára olvashatatlanná vált. Így a négy évtizede 

megálmodott kötetek csak mostanában jelentek meg az Eperjesi Egyetem kiadványaként. A 

könyvbemutató után az egyetem rektorát, Kónya Pétert kérdeztük.  

  

Egy határon átnyúló program, egy szakmai verseny biztosított lehetőséget Felvidékről a 

kékkői szakképző iskolának arra, hogy tanárait, diákjait és képzési rendszerüket is 
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megismerjék, és megmérjék felkészültségüket az országhatár innenső oldalán, 

Balassagyarmaton. A vendéglátó Szondi szakképző eddig ipolyságiakkal létesített 

testvériskolai kapcsolatot, most izgatottan tekintettek a kékkői partnerekkel való találkozás 

elé. 

 

Ünnepi szentmisét szolgáltattak a hétvégén a muzslyai Szávió Szent Domonkos templomban, 

az úgynevezett kistemplomban, hiszen most volt a templombúcsú. Ilyenkor megtelik a 

templom hívekkel, akik a település távolabbi részeiből is eljönnek, hogy együtt ünnepeljenek. 

 

23 évnyi kutatómunka, a fővállalkozóval történő szerződés megkötésétől négy és fél év 

építőmunka után ma délután ünnepélyesen megnyitották a Szentendrei Szabadtéri Múzeum 

Erdély tájegységét. Helyesebb Erdély 1-ről beszélni, mert a most átadott hat városi épület és 

kilenc falusi porta főbb épületei csak első lépései a tervezett 140-nek, ami még ezután készül 

el. Eddigi költsége összességében 10,1 milliárd forint volt. 

Cseri Miklós főigazgatóval beszélgettünk. A nagyközönség vasárnaptól látogathatja a 

Szentendrei Szabadtéri Múzeum új, Erdélyt bemutató tájegységét. Szombati műsorunkban 

hosszabb sétára hívjuk Önöket a skanzenbe. 

 


