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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: megvédtük a rezsicsökkentést 
2022. május 31. – MTI, HirTV, Webradio.hu, Telex.hu, ORIGO, Index.hu 

Megvédtük a rezsicsökkentést, sikerült visszaverni az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, 

amely betiltotta volna az Oroszországból származó olaj használatát Magyarországon - 

jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfő éjjel Brüsszelben, az európai uniós 

csúcstalálkozó első napját követően. "Van elég bajunk enélkül is. Egekben vannak az 

energiaárak, magas az infláció, és a szankciók miatt egész Európa egy világgazdasági válság 

szélén táncol. Ilyen körülmények között kibírhatatlan lett volna számunkra, ha drágább olajjal 

kell működtetnünk a magyar gazdaságot. Ez felért volna egy atombombával. De ezt sikerült 

elkerülni" - hangoztatta a kormányfő. 

 

Erdély kiemelt helyszíne a nemzetiösszetartozás-napi programoknak 
2022. május 30. – MTI, Krónika, ma7.sk, felvidek.ma, Magyar Nemzet, Hír TV, M1, Pannon 

RTV, vasarnap.hu 

Számos program várja az érdeklődőket az idén pünkösddel egy időpontra eső június 4-i 

nemzeti összetartozás napja alkalmából határon innen és túl. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón 

elmondta: szinte nincs olyan település, ahol ne tartanának megemlékezéseket; az év 

különlegessége, hogy a magyarság legnagyobb szakrális ünnepe, a csíksomlyói pünkösdi búcsú 

éppen a nemzeti összetartozás napjára esik. „Tekintettel a különleges egybeesésre, Csíksomlyó 

és általában Erdély idén kiemelt helyszíne lesz a nemzeti összetartozás napi rendezvényeknek” 

– ismertette. Az államtitkár kitért arra, hogy az év elején a Magyarság Házával karöltve 

meghirdették a Tamási Áron-emlékévet, így az idei június 4-i események szorosan 

kapcsolódnak majd a 125 éve született nagy íróhoz, illetve az emlékévhez. 

 

Átvették okleveleiket a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző résztvevői 
2022. május 30. – MTI, Karpatalja.net, MCC.hu, Karpat.in.ua 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) azokat a tehetségeket köti össze, akik pártpolitikai 

hovatartozásra való tekintet nélkül nemzetben és közösségben gondolkodnak – mondta Gulyás 

Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az MCC posztgraduális programjainak 

diplomaátadóján május 28-án Budapesten. A rendezvényen a Női Közéleti Vezetőképző, a 

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző és az Erdélyi Politikai Iskola végzős diákjai vehették át az 

okleveleiket. „A Mathias Corvinus Collegium nagyon helyesen abból indult ki eddig, hogy a 

magyarság, a magyar nemzet egységes, ahogy azt az Alkotmány is tartalmazza, s ennek 

megfelelően mindenhol, ahol magyarok élnek, legyen bármilyen nehéz vagy könnyű a sorsuk 

– Kárpátalján most éppen nagyon nehéz –, ott legyen arra lehetőségük, hogy egy 
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tehetséggondozó keretében egyetem mellett olyan többlettudást szerezhessenek meg, amely 

ráadásul a nemzeti közösséget is megerősíti. Ezért külön is fontos a Mathias Corvinus 

Collegium valamennyi határon túli programja, s a jelenlegi helyzetben pedig talán kiemelten is 

az Kárpátalján” – jelentette ki az oklevélátadót követően Gulyás Gergely a TV21 Ungvár 

stábjának adott interjúban. 

 

Barna Gergő: a magyarok fontosnak tartották, hogy részt vegyenek a 

népszámláláson 

2022. május 30. – maszol.ro 

Május 27-én ért véget az idei romániai népszámlálás online, önkitöltéses szakasza, május 31-

én, kedden pedig kezdődik a személyes kérdezés időszaka, amikor a számlálóbiztosok 

felkeresik azokat, akik nem töltötték ki az online kérdőívet. Barna Gergő szociológus, a 

Népszámlálás.ro kampány lebonyolításával megbízott Közpolitikai Elemző Központ Egyesület 

elnöke a Maszolnak elmondta: a magyarok az előzetes várakozásokat felülmúlva teljesítettek 

az online szakaszban. 

 

Közvitára hívja Gálfi Árpád polgármestert az RMDSZ  
2022. május 30. – szekelyhon.ro 

Nyilvános közvitára hívja Székelyudvarhely polgármesterét, Gálfi Árpádot az RMDSZ 

székelyudvarhelyi szervezete a városi uszoda jelenlegi helyzetének megvitatására. „Gálfi Árpád 

polgármester úr igencsak harcias bejegyzést tett közzé Facebook oldalán, újra. Polgármester úr 

azt szeretné üzenni, hogy mindenért is mi, RMDSZ-esek vagyunk a hibásak. Közéleti 

szereplőként fontos, hogy úgy kommunikáljunk, hogy érthető legyen, amit mondunk, és főként 

egyenes, nem pedig részrehajló vádaskodás!” – fogalmaz az előzményekről Antal Lóránt, az 

RMDSZ Hargita megyei szenátora, egyúttal a szövetség székelyudvarhelyi szervezetének 

elnöke közleményben. 

 

A „ledöntésre ítélt” úzvölgyi betonkeresztekhez mozgósítják a románokat  
2022. május 30. – szekelyhon.ro 

Újabb ünnepségre készülnek a románok Úzvölgyében csütörtökön a hősök napja alkalmából. 

Mihai Sorin Tîrnoveanu felhívásában úgy fogalmazott, meg kell védeniük a betonkereszteket 

és az emlékművet, ezért várhatóan ismét rengetegen gyűlnek majd össze a katonatemetőben. 

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője szintén bejegyzést tett 

közzé vasárnap este a Facebook közösségi oldalán, amelyben mindenkit részvételre buzdít a 

csütörtöki esemény kapcsán. A bejegyzést hétfő délig közel kilencezren kedvelték.  
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https://maszol.ro/belfold/Barna-Gergo-a-magyarok-fontosnak-tartottak-hogy-reszt-vegyenek-a-nepszamlalason
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A román-magyar határ mindkét oldalán, együttműködéssel javították a Maros 

árvízi biztonságát 
2022. május 30. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Román-magyar együttműködéssel, a határ mindkét oldalán uniós támogatással megvalósított 

fejlesztésekkel javították a Maros alsó szakaszának árvízi biztonságát – tájékoztatta az Alsó-

Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) hétfőn az MTI-t. A közlemény szerint a beruházás 

részeként magyar területen a Maros jobb partján elhelyezkedő makói szivattyútelep 

rekonstrukciója történt meg. Az 1962-ben épült szivattyútelep kettős funkciót lát el: egyrészt a 

Makó és Maroslele környezetében összegyűlő belvizet átemeli a Marosba, másrészt a folyóból 

öntözővizet biztosít a mezőgazdasági területekre. A projekt romániai partnere, a Maros-völgyi 

Vízügyi Igazgatóság (Administrația Bazinală de Apă Mureș – ABAM) a Maros jobb partján lévő 

aradi városrész védelmét szolgáló árvízvédelmi műtárgyak rekonstrukcióját végezte el. 

 

Nem maradt sok dolguk a népszámlálási biztosoknak Hargita megyében 
2022. május 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megfelelő volt a bizalom és az együttműködés a lakosság és az intézmények között, a 

társadalom több fontos szegmensét sikerült bevonni a mozgósításba a népszámlálás 

önkitöltéses szakaszában – minderről Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, 

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere és Birtalan Sándor csíkszentmártoni polgármester 

számolt be egy hétfői csíkszeredai sajtótájékoztatón. A sajtóesemény felvezetőjében Borboly 

Csaba köszönetet mondott Hargita megye lakosságának, valamint az együttműködő 

intézményeknek, akik, illetve amelyek az önkitöltéses szakaszban szerepet vállaltak. „Egy nagy 

kalákává nőtte ki magát a népszámlálás önkitöltési időszaka. Az látszik, hogy az elmúlt 

napokban, hetekben, ahogyan nőtt a bekapcsolódó intézmények száma, úgy növekedett a 

részvételi arány is” – fogalmazott a politikus. Kiemelte: megyei szinten a lakosság 73,4 

százaléka vett részt a népszámlálás első szakaszában, ami országos viszonylatban 

kiemelkedőnek számít, és Brassó megyével együtt az elsők közé helyezi a térséget. A megye 

lakosságának 65,2 százaléka töltötte ki érvényesen a kérdőívet – tette hozzá. 

  
Művészeti nevelés pótmegoldásokkal 
2022. május 30. – ma7.sk  

Egyetértünk azokkal a pedagógusokkal és szülőkkel, akik keveslik iskoláinkban a művészeti 

tantárgyak heti óraszámát. Szó sincs arról, hogy „művészképzővé” akarnánk változtatni az 

oktatási intézményeket, hiszen mindannyian tudatosítjuk a reál tárgyak és a nyelvek 

oktatásának fontosságát. Hiszünk azonban a képzőművészeti és a zenei nevelés kreativitást 

fejlesztő erejében, a fantázia szárnyalásának jótékony hatásában a további ismeretek 

megszerzése során.  Az állami tanterv szerint a művészeti tantárgyakra fordítható tanórák 

száma évek óta változatlan, általában heti egy óra. Vannak azonban kivételek: az alapiskola 1. 

évfolyamában a zenei nevelést be lehet építeni a többi tantárgy anyagába, vagy a szabadon 
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választott órák rovására, önálló tantárgyként tanítható – ez az iskola döntésén múlik – mondta 

lapunknak Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) országos 

elnöke. 

 

Felújításra szorul a lévai Dobó-kastély 
2022. május 30. – bumm.sk  

A lévai vár területén található Dobó-kastély felújítását készíti elő a város. A nemzeti kulturális 

műemlék megérett a rekonstrukcióra. Ján Krtík polgármester tájékoztatása szerint a kastély 

állapotát tavaly novemberben mérték fel, és az eredmények megerősítették, hogy sürgős 

beavatkozásra van szükség. A repedéseket és az elváltozásokat haladéktalanul ki kell javítani. 

Mivel nemzeti kulturális műemlékről van szó, a tervdokumentáció elkészítése előtt építészeti 

és történeti kutatást kell végezni, és a nedvesedés kiküszöbölésére vonatkozó terveket is ki kell 

dolgozni - mondta a polgármester. Az árajánlatok alapján a költségeket 27 600 euróra 

becsülték. 

 

Közösségben, kézművességben a jövő 
2022. május 30. – felvidek.ma 

A hétvégén a kézművességé volt a főszerep Ung-vidék szívében, Nagykaposon. Kiállítás, 

termelői és kézműves vásár és családi programok várták a látogatókat. A nagykaposi Magyar 

Közösségi Házban május 28-án tartották meg a Nemzeti Művelődési Intézet szakkör 

programjához csatlakozó Ung-vidéki kézműves csoportok munkáiból készült kiállítás 

megnyitóját. A program keretében a térségben 13 szakkör működött 2021 novembere és ez év 

májusa között. A résztvevők nemezelést, mézeskalács-készítést, vesszőfonást, csipkeverést, 

gyöngyfűzést és hímzést tanulhattak. 

 

Mesebeszéd volt Dunaszerdahelyen 
2022. május 30. – felvidek.ma 

Mesebeszéd címmel tartott gyermekirodalmi szimpóziumot a Szlovákiai Magyar Írók 

Társasága Dunaszerdahelyen, a Csallóközi Múzeumban, május 25-én, szerdán. Az eseményt 

nagy érdeklődés övezte, a közönség tagjai is aktívan kapcsolódtak be kérdéseikkel, 

meglátásaikkal az előadásokba. Lukács Hajnalka a gyermekirodalom és az illusztrációk 

kapcsolatát elemezte, Póda Erzsébet a mesében történő szöveg- és stílushasználat kérdéseit 

járta körül. Molnár Kantner Éva bepillantást nyújtott a meseterápia rejtelmeibe, felhívta a 

figyelmet annak fontosságára a korai életszakaszban, valamint a mesék nélkülözhetetlenségére 

a gyermekek mentális fejlődésének szempontjából. 

 

Családi nap Nagymadon 
2022. május 30. – Új Szó  

Izgalmas programokkal, versenyekkel tarkított családi napot tartottak Nagymadon. Az egész 

napos rendezvény célja a családok együttes kikapcsolódási lehetőségének megteremtése volt, 

hogy gyermekek és szüleik is egyaránt jól érezhessék magukat. A rendezvény a Csemadok és 
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társszervezeteinek, valamint a községi hivatal szervezésében valósulhatott meg. „Számunkra a 

család, a gyermekek és a hagyományaink megőrzése az elsődleges” – mondja Kovács Sándor, 

a helyi Csemadok vezetőségi tagja, a program fő szervezője. Voltak egyéni és csoportos 

versenyek is, például talicskával szlalomozás, zsákban futás, akadályfutás, más ügyességi 

versenyek gyerekek és felnőttek számára is. 

       
25 éves a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium 
2022. május 29. – Vajma.info 

Nagybecskereken tegnap tartották meg a Szathmáry Karolina Leánykollégium fennállásának 

25. évfordulóját. Hálaadó szentmisével kezdődött a jubileumi ünnepség, amelyet msgr. Gyuris 

László atya celebrált paptestvéreivel együtt. Szentbeszédében kitért arra is, hogy egykoron a 

leánynevelde növendéke volt Bogner Mária Margit, aki mindannyiunk példaképe lehet, majd 

hálájának adott hangot. - Köszönetet akarok mondani a jó Istennek, s utána a nővéreknek is 

ezért a 25 évért, amelyben annyi száz fiatal, sokszor távolabbi kis falvainkból is, tanulhatott itt, 

Nagybecskereken, s ezt csak azért, mert itt volt egy olyan otthon, kollégium, ahol a szülők és a 

diákok is tudták, hogy jó kezekben vannak. Isten fizesse meg! - mondta beszédében Gyuris 

László atya. 

 

Helyben versenyképesnek lenni 
2022. május 30. – Magyarszo.rs 

Húszmillió dináros pályázati szerződést írtak alá hétfőn Magyarkanizsán, mely az informatikai 

fejlődés lehetőségét célozza meg. Az innovációkkal és technológiai fejlesztéssel megbízott tárca 

nélküli miniszter kabinetje nyílt pályázatot folytatott le vissza nem térítendő támogatás 

odaítélésére a szerbiai helyi önkormányzatok innovációs kapacitásai fejlesztésének 

támogatására létrehozott program keretében, mely pályázaton Magyarkanizsa község az OZ 

smart city Magyarkanizsa elnevezésű projektjavaslattal vett részt. A projektum előirányozza 

egy ún. IT HUB, azaz egy IT központ létrehozását a legmodernebb európai előírások alapján a 

magyarkanizsai Ifjúsági Otthon épületében. Ennek a sikeres pályázatnak a megpecsételését és 

a szerződés aláírását követhették figyelemmel a városban, magas rangú politikusok 

társaságában. Az eseményen jelen volt Nenad Popović, innovációkkal és technológiai 

fejlesztéssel megbízott tárca nélküli miniszter, Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség 

szerbiai parlamenti frakcióvezetője és Fejsztámer Róbert, magyarkanizsa község 

polgármestere, akik mindannyian örömüket fejezték ki e fejlesztés kapcsán, ami a 

közeljövőben, várhatóan ez év végére már realizálódhat is. 

 

Egy ezüst és egy bronz minősítés 
2022. május 30. – Magyarszo.rs 

Szerdán és hétvégenként néptáncosoktól hangos a kúlai Népkör MMK nagyterme, ugyanis 

ilyenkor tartják a próbákat az egyesület keretében működő tánccsoportok. Hugyik Karolina, a 
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kúlai Népkör MMK kulturális bizottságának elnöke elmondta, az egyesületben négy korosztály 

gyakorolja szorgalmasan a néptáncot. A legkisebbek az Aprócska csoport, amely az óvodásokat 

és az elsősöket gyűjti maga köré, és főleg népi játékokkal foglalkoznak, énekeket tanulnak. − A 

kicsikkel szerdánként, esetenként hétvégén jövünk össze, és egy-egy produkciót készítünk a 

Népkör rendezvényeire. Ezt a csoportot jómagam, a többi hármat pedig Milijásevity Szabina 

vezeti. Az alsósok csoportja a Százszorszép, a felsősöké pedig a Napraforgó. Mindkét csoport 

részt vett a községi megmérettetésen, innen továbbjutottak a körzeti szemlére, majd a 

zónaversenyre, a gálaműsor pedig Topolyán lesz. 

    
A belügyminisztérium engedélyezné a hadköteles férfiak határátlépését 
2022. május 30. – kiszo.net  

Hadiállapot ideje alatt egy meghatározott összeg fejében ki kellene engedni az országból a 

hadköteles férfiakat – javasolja Viktor Andrusziv, a belügyminiszter tanácsadója. A hivatalnok 

Telegram-csatornáján vázolta a meglehetősen radikális javaslat részleteit. Eszerint 3-5 ezer 

dolláros „letéti díj” fejében ki kellene engedni az országból azokat a tizennyolc és hatvan év 

közötti férfiakat, akik a hadiállapot miatt nem hagyhatják el az országot, írta a 

Korrespondent.net hírportál. Andrusziv szerint a hadköteles férfiakra vonatkozó határátlépési 

tilalom többet árt, mint amennyit használ. 

 

Az áttelepült vállalkozások mintegy 10 ezer munkahelyet teremtettek 

Kárpátalján 
2022. május 30. – kiszo.net 

Mintegy 10 ezer új munkahely jött létre az ország belső területeiről áttelepült vállalkozások 

révén Kárpátalján – jelentette ki Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás 

elnöke. A kormányzó szerint így lehetőség nyílik nemcsak a kárpátaljai lakosság, hanem a 

háború miatt otthonukat elhagyni kényszerült személyek foglalkoztatására is. Hozzátette, a 

megye költségvetésének és több kistérség bevételeinek a túlteljesítése tapasztalható. 

 

MCC-szakértő: több élelmiszer hozzáférhetőségét megnehezíti a háború 
2022. május 30. – MTI,  karpatalja.ma, karpat.in.ua, szon.hu 

Az orosz-ukrán háború az élelmiszerellátásban jelentős hiányokat okoz globális szinten, ami 

egyes országokban megfigyelhető már a búza, a liszt, az étolaj és a mustár területén is - mondta 

Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője 

az M1 aktuális csatornán hétfőn. Kiemelte: fontos, hogy egy ország önellátó legyen az 

élelmiszerek terén. Magyarországon kevésbé érezhetők a világpiaci problémák, Magyarország 

ugyanis kiterjedt agráriummal rendelkezik, kevésbé szorul rá az élelmiszerimportra - húzta alá. 
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https://kiszo.net/2022/05/30/a-belugyminiszterium-engedelyezne-a-hadkoteles-ferfiak-hataratlepeset/
https://kiszo.net/2022/05/30/az-attelepult-vallalkozasok-mintegy-10-ezer-munkahelyet-teremtettek-karpataljan/
https://kiszo.net/2022/05/30/az-attelepult-vallalkozasok-mintegy-10-ezer-munkahelyet-teremtettek-karpataljan/
https://www.szon.hu/orszag-vilag/2022/05/mcc-szakerto-tobb-elelmiszer-hozzaferhetoseget-megneheziti-a-haboru
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Zelenszkij: Ukrajna teljesítette az EU-tagjelölti státusz minden kritériumát 
2022. május 31. – kiszo.net, 24.hu, Index.hu 

Volodimir Zelenszkij elnök az Európai Tanácshoz intézett beszédében kijelentette, hogy 

Ukrajna minden szükséges kritériumot teljesített az Európai Unió tagjelölti státuszának 

megszerzéséhez. Az államfő emlékeztetett arra, hogy április 8-án, az ötödik szankciócsomag 

elfogadásakor Ukrajna megkapta a kérdőívet az Európai Uniótól a jelöltségről. „A válaszokat 

már megadtuk az Európai Bizottságnak. Példátlanul gyorsan, és ami a legfontosabb, 

összehangoltan. Ugyanilyen reakcióra számítunk Európától is. És elutasítunk minden olyan 

próbálkozást, amely senkinek sem kellő alternatívát kínál Ukrajna számára… Azt akarjuk, hogy 

Ukrajna megkapja a tagjelölt státuszt, és ehhez az összes szükséges kritériumot teljesítettük. 

Azok az államok, amelyek még mindig nem biztosak bennünk, meggondolják magukat. 

Népünk soha nem látott többséggel támogatják európai uniós tagságunkat” – mondta 

Zelenszkij. 

 

ORFK: több mint kilencezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. május 31. – MTI, Hirado.hu, Vilaggazdasag.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4954 ember lépett be hétfőn Magyarország területére, a 

román-magyar határszakaszon belépők közül 4450-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden az MTI-vel. A 

beléptetettek közül a rendőrség 243 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért - írta a rendőrség. Az ukrajnai háború elől hétfőn 82 ember, köztük 28 gyermek 

érkezett Budapestre vonattal - tették hozzá. 

 

Megérkezett Kijevbe az Egyesült Államok új ukrajnai nagykövete 
2022. május 31. – MTI, 24.hu, Maszol.ro 

Megérkezett Kijevbe Bridget Brink, az Egyesült Államok új ukrajnai nagykövete, így 2019 óta 

először van misszióvezetője Washingtonnak a kelet-európai országban - jelentette hétfőn az 

amerikai sajtó.  Brink hétfőn a Twitteren közzétett üzenetben jelentette be, hogy az Egyesült 

Államok kijevi nagykövetségén tartózkodik. A diplomáciai feladatokat ellátó politikus 

hozzátette: "megtiszteltetés" számára, hogy csatlakozhat a csapathoz, amely Ukrajnában 

teljesít feladatot. Megjegyezte, hogy felkereste az ukrán külügyminisztériumot, hogy átadja 

megbízólevelét. "Elsődleges prioritásunk, hogy segítsünk Ukrajnának megvédeni magát" - írta. 
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https://kiszo.net/2022/05/31/zelenszkij-ukrajna-teljesitette-az-eu-tagjelolti-statusz-minden-kriteriumat/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/31/orfk-tobb-mint-kilencezren-erkeztek-ukrajnabol-hetfon
https://24.hu/kulfold/2022/05/31/orosz-ukran-haboru-percrol-percre-elo-amerikai-katonak-kijevi-nagykovetseg/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. május 30. – Kossuth Rádió 

 

Befejeződött a romániai népszámlálás első szakasza, amikor on-line felülete, személyesen 

tölthették ki a kérdőívet az állampolgárok. Bár a székelyföldi megyék még két hónappal ezelőtt 

igencsak lemaradtak az országos átlagtól, a végső hajrába az első helyre kerültek. Hargita 

megyei helyzetkép. 

 

A marosvásárhelyi Szent Imre templomot 50 évvel ezelőtt, 1972. május 28-án szentelte fel 

Márton Áron püspök. A diktatúra idején azért épülhetett templom a városban, mert egy 

másikat lebontásra ítélt az akkori hatalom. Márton Áron püspök érdeme, hogy a város ferences 

örökségét sikerült átmenteni - mondta a templom 50 évét bemutató fotókiállítás megnyitóján 

Sebestyén Péter, a Szent Imre templom plébánosa, szentszéki tanácsos.  

 

Nagybecskereken a hétvégén emlékeztek meg a Szathmáry Karolina Leánykollégium 

fennállásának 25. évfordulójáról. Ez alatt az idő alatt a fennmaradáson túl, az anyaország és 

más támogatók segítségével sikerült bővíteni a kollégiumot, amely középiskolás és főiskolás 

leányok otthona a tanévben .A jubileumi ünnepségről készült az összeállítás. 

 

Pénteken, kora estébe nyúlóan tartották meg Aradon a Csiky Gergely Főgimnázium 60 

végzősének a ballagását. Az ünnepség végén Vastag Tamás koncertje tette emlékezetesebbé a 

végzősök számára a ballagást. 

 

Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó és Novák Károly Eduárd Románia 

sportminisztere is részt vett a Kabos Endre Sport Diákolimpia megnyitóján. A nagyváradi 

születésű Kabos Endre olimpiai bajnok vívó tiszteletére harmadik alkalommal hirdettek 

versenyt a magyar nyelven tanuló Bihar megyei diákok számára.  600 gyerek nevezett be az 

olimpiára. 

 

Szombaton a szabadkai Bácska lóversenypályáján megtartották a 10. jubileumi Vajdasági 

Vágtát. A döntőt a Temerint képviselő Varga Luca és Fantázia nevű lova nyerte meg. A ló eddig 

háromszor győzött a vajdasági vágtán, és kétszer Budapesten, a Nemzeti Vágta döntőjében. Így 

idén is ott lesz lovasával a Hősök terén az októberben zajló versenyen. 

 

A fővárosban és országszerte, a határokon túl a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban, 

ahol magyarok élnek június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján rendezvényeket tartanak. A 

legnagyobb természetesen a pünkösdi, csíksomlyói búcsú lesz szombaton, amely ebben az 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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évben egybeesik az Összetartozás napjával. A várható eseményekről tartott sajtótájékoztatót a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Magyarság Háza. 


