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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Szijjártó: Magyarország erős tagállamokon alapuló, erős Európai Unióban 

érdekelt 
2022. június 8. – MTI, Hirado.hu, Ma.hu, Demokrata, MagyarHirlap 

Magyarország egy erős és egységes Európai Unióban érdekelt, ehhez azonban nem egyfajta 

Európai Egyesült Államokra, hanem mindenekelőtt erős tagállamokra van szükség - közölte 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az Országgyűlésben. A miniszter a 

fideszes Zsigmond Barna Pál felszólalására reagálva kijelentette: Niedermüller Péter 

erzsébetvárosi polgármesternek a határon túli magyarokkal kapcsolatos minapi véleménye 

"valószínűleg minden jóérzésű magyar ember szerint felettébb ízléstelen és szégyenteljes", de 

ebben semmi szokatlan nincsen. "A magyar baloldal sajnos hírhedtté vált az elmúlt években 

arról, hogy folyamatos volt a gyűlöletszítás a határon túli magyar közösségekkel szemben" - 

húzta alá, hozzátéve, hogy az ellenzék ki akarta rekeszteni a külhoni magyarokat a nemzet 

egészének jövőjét meghatározó fontos döntésekből. "Ezzel abszolút ellentétesen mi, a 

jobboldalon úgy gondolkodunk, hogy minden magyar felelős minden magyarért" - mutatott rá. 

A tárcavezető azt hangoztatta, hogy a választás eredménye is a kormány nemzetpolitikájának 

helyességét igazolja vissza, ugyanis a külhoni szavazatok 94 százaléka a Fidesz-KDNP 

pártszövetségre érkezett be. 

 

Potápi: 158 ezer fiatal vett részt a Határtalanul középiskolai vetélkedőn 
2022. június 8. – MTI, ma7.sk, Felvidek.ma, Kronika.ro, Vasarnap.hu, Korkep.sk, 

PannonRTV, Gondola.hu 

Több mint 158 ezer anyaországi és külhoni fiatal vett részt a Határtalanul online középiskolai 

vetélkedőn - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága szerdán, a 

döntő napján az MTI-vel. A közleményben idézték Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkárt, aki felidézte: a Határtalanul középiskolai tanulmányi vetélkedőt azzal a 

céllal indították el, hogy a magyarországi és külhoni középiskolások közelebbről megismerjék 

a Kárpát-medence magyarlakta területeit, miközben izgalmas történelmi, irodalmi, földrajzi és 

néprajzi feladatokon keresztül mérik össze tudásukat. A Határtalanul középiskolai vetélkedő 

szorosan kapcsolódik a nemzetpolitikai államtitkárság Határtalanul utazási programjához, 

amelynek keretében már mintegy félmillió magyarországi középiskolás látogathatott el 

osztálykirándulás keretében külhoni magyarlakta területekre - közölték. Potápi Árpád János 

kiemelte: az, hogy a Határtalanul középiskolai vetélkedő résztvevőinek száma a 150 ezret is 

meghaladta, világosan jelzi, hogy az új generációban van igény a Kárpát-medencei magyar 

kultúra megismerésére, a határon túli magyarsággal való kapcsolatok szorosabbra fűzésére - 

írták. 
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2022/06/08/szijjarto-magyarorszag-eros-tagallamokon-alapulo-eros-europai-unioban-erdekelt
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2022/06/08/szijjarto-magyarorszag-eros-tagallamokon-alapulo-eros-europai-unioban-erdekelt
https://kronikaonline.ro/kulfold/potapi-158-ezer-fiatal-vett-reszt-a-hatartalanul-kozepiskolai-vetelkedon
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Gál Kinga: Magyarország mindent megtesz a béketeremtésért 
2022. június 8. – MTI, Hirado.hu, Index.hu, karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Magyarország mindent megtesz azért, hogy Ukrajnában béke legyen, készek voltunk 

áldozatokat hozni, öt uniós szankciós csomagot támogattunk, a hatodikat azzal a feltétellel, 

hogy az Oroszországot sújtó olajembargó nem vonatkozik a vezetékes szállításra, mert az 

katasztrofális következményekkel járt volna Magyarország számára - jelentette ki Gál Kinga, a 

Fidesz uniós parlamenti képviselője szerdán Strasbourgban, az MTI-nek adott 

sajtónyilatkozatában. Gál Kinga szerint egyre több helyről hallatszik Európában, hogy komoly 

gazdasági problémák várhatóak. "Európa nem kerülhet rosszabb helyzetbe, mint Oroszország 

a szankciók bevezetése után, nem okozhatunk nagyobb kárt saját népeinknek. Ez kellene, hogy 

legyen a fő szempont a döntések meghozatalakor" - hangsúlyozta a képviselő. A politikus 

hozzátette: Magyarország határozottan elítéli a háborús bűncselekményeket, ezek nem 

maradhatnak megtorlatlanul, az orosz agressziót nem lehet védeni. Hangsúlyozta: 

Magyarország segíti Ukrajnát, naponta mintegy 10 ezer menekültet fogad be, történelme egyik 

legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre.   

     
Ezreket várnak szombaton a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium alapításának 

400. évfordulójára  
2022. június 8. – Krónika 

Négynapos rendezvénysorozatra készülnek Nagyenyeden, ahol csütörtöktől tartják a Fehér 

Megyei Magyar Napok idei, immár hatodik kiadását. A dél-erdélyi szórvány hagyományosan 

nyár végén szervezett magyar ünnepét okkal hozták előre, ennek keretében emlékeznek 

ugyanis arra, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 400 évvel ezelőtt, 1622-ben megalapította 

a később Enyedre költöztetett kollégiumát. A szombaton, június 11-én tartandó jubileumi 

ünnepségre több ezer résztvevőt várnak, csak a szervezett osztálytalálkozókra 1250 véndiák 

jelentkezett, de a hagyományhoz híven sok korábbi kollégista saját szakállra utazik 

Nagyenyedre – mondta a sajtónak Szőcs Ildikó. A Bethlen Gábor Kollégiumot 17 éve irányító 

igazgatónő a brassói Korona Rádiónak nyilatkozva kifejtette: bár a kollégiumi 

osztálytalálkozók általában megszínesítik az enyedi nyarakat, régi álma, hogy egyszer közösen 

tartsák ezeket. Ez most megvalósul, ugyanis szombaton számos évfolyam végzősei találkoznak 

újra Nagyenyeden. A nagyszámú jelentkező miatt az osztálytalálkozók nem csak tantermekben 

lesznek, az alma mater udvarára is kiszorulnak. 

 

IPhone-t és okostáblát ért az önkitöltés a népszámlálás első szakaszában  
2022. június 8. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kisorsolták szerdán a Népszámlálás.ro nyereményjátékának győzteseit Kolozsváron. A Nyerj, 

hogy nyerhessünk! népszámlálási nyereményjáték sorsolásán gazdára talált a 10 iPhone és a 

10 interaktív okostábla. A nyereményjátékba összesen 16 444 népszámlálási részvételi igazolás 
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https://politic.karpat.in.ua/?p=50408&lang=hu
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/enyed
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/enyed
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/iphone-t-es-okostablat-ert-az-onkitoltes-a-nepszamlalas-elso-szakaszaban
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érkezett be, hangzott el a szerdai eseményen. A játékba azok nevezhettek be, akik sikeresen 

részt vettek a népszámlálás első, önkitöltéses szakaszában, és a részvételi igazolásukat 

beküldték a Népszámlálás.ro honlapra. A beküldők között 10 (darabonként hozzávetőleg 550 

euró értékű) iPhone SE 3 okostelefont sorsoltak ki a szervezők. 

 

A Sapientia először kapta meg a legmagasabb szakmai besorolást az időszakos 

akkreditációs felmérésen 
2022. június 8. – Krónika, maszol.ro 

Közzétette a Román Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség (ARACIS) a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem legfrissebb, 5 évente esedékes periodikus minőségi felmérésének 

eredményét. A jelentés szerint a Sapientia EMTE fennállásának több mint 20 esztendeje alatt 

első ízben kapta meg a legmagasabb szakmai besorolást, kiemelt bizalmi minősítéssel – 

jelentették be szerdán az intézmény vezetői. Tonk Márton rektor elmondta: a felmérés során 

az oktatás szakmai tartalma mellett az egyetem humán és infrastrukturális erőforrásait, a 

Sapientián tanuló, illetve itt végzett hallgatók továbbtanulását, munkaerőpiaci elhelyezkedését 

és munkahelyi sikerességét is vizsgálták. A Sapientia szerint a 2001-ben alapított intézmény 

hosszú utat járt be több mint húszéves fennállása alatt: 371 diákkal indult az első évfolyam 

Csíkszeredában és Marosvásárhelyen, mára azonban az egyetem már négy oktatási helyszínen 

biztosít magyar nyelvű képzést, hiszen 2002-től Kolozsváron, 2015-től pedig 

Sepsiszentgyörgyön is indult alapképzés. A kezdeti 371-es diákszám több mint hatszorosára 

növekedett: jelenleg 2 245 diákja van az egyetemnek 32 alapképzési és 12 mesteri szakon, 

jövőtől pedig újabb mesterivel bővül az oktatási kínálat. 

 

Népszámlálás: elrajtolt az „ajtóról ajtóra” történő összeírás Háromszéken is 
2022. június 8. – maszol.ro 

Egy hét késéssel – május 31. helyett június 8-án rajtolt el az „ajtóról ajtóra” történő 

népszámlálás. Kovászna megye településeit 228 körzetre osztották, ám ennél kevesebb 

számlálóbiztos dolgozik, mivel van, ahol egy személynek több szektort kell július 17-ig 

lekérdeznie.  Ráduly István háromszéki prefektus arról tájékoztatott, hogy a népszámlálás 

jelenlegi, személyes lekérdezési szakaszában a számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik az 

önkitöltési szakaszban nem, hiányosan vagy hibásan töltötték ki a kérdőíveket. A 

számlálóbiztosoknak kell hogy legyen a helyi polgármesteri hivatal által kiállított fényképes 

igazolványuk, amely mellé, igény esetén, a személyi igazolványukat is fel kell mutatniuk (ennek 

adatai meg kell hogy egyezzenek az igazolványon szereplő adatokkal), van egy szürke színű 

egyentáskájuk és egy táblagépük. 

 

Kommandó zászlaját is hivatalosította a kormány  
2022. június 8. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Kommandó zászlaját hivatalosította mai ülésén, az RMDSZ javaslatára a kormány – jelentette 

be Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter. Kommandó zászlaja fehér, közepén a 

település korábban hivatalosított címere látható. A Kovászna megyei Kommandó címere zöld, 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-sapientia-emte-a-legmagasabb-szakmai-besorolast-erte-el-az-a-idoszakos-akkreditacios-felmeresen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-sapientia-emte-a-legmagasabb-szakmai-besorolast-erte-el-az-a-idoszakos-akkreditacios-felmeresen
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-elrajtolt-az-ajtorol-ajtora-torteno-osszeiras-Haromszeken-is
https://szekelyhon.ro/aktualis/kommando-zaszlajat-is-hivatalositotta-a-kormany
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rajta ezüst fenyő jelzi a környék csodálatos fenyveseit. A fenyő alatt a legendabeli arany szarvas 

feje látható, jobb és bal oldalt pedig két arany fejsze a község két faluját, Kommandót és 

Gyulafalvát jelképezi.  

 

Élményfürdő és sportcsarnok épül Kovásznán  
2022. június 8. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Mofettás gyógyfürdő és élményfürdő, valamint egy 180 férőhelyes sportcsarnok épül 

Kovásznán a fejlesztési minisztérium támogatásával, a kivitelezési szerződéseket szerdán írták 

alá – olvasható Cseke Attila fejlesztési miniszter nyilatkozata az RMDSZ közleményében. A 

kovásznai élményfürdőre 64 millió lejt biztosít a fejlesztési minisztérium, a sportcsarnok 

építésére pedig 11 millió lej finanszírozást nyújt a szaktárca. A tervek szerint az élményfürdőhöz 

a természetes ásványvizet használják fel, a mofetták kialakítására pedig a térségre jellemző 

egyedi talajkincset.  

 

Csúszik a népszámlálás és lakásösszeírás második szakaszának kezdete  
2022. június 8. – maszol.ro 

Még mindig nem indult el mindenhol a népszámlálás második, személyes lekérdezéses 

szakasza – ahol igen, ott is vannak technikai problémák. A táblagépek szinkronizálásával van 

probléma, a kérdezőbiztosok ugyanis nem látják rendesen, hogy melyik háztartás szerepel már 

a népszámlálási adatbázisban és melyik nem. Barna Gergő szociológus, a Népszámlálás.ro 

kampánykoordinátora türelemre inti a lakosságot, és néhány jó tanáccsal is szolgál.  

 

BukFeszt: ígéretes kezdeményezés az erdélyi magyar társulatok bukaresti 

szemléje 
2022. június 8. – Krónika 

Egy három évvel ezelőtt született ötlet valósul meg a napokban Bukarestben: a MASZÍN 

Magyar Színházi Szövetség tagjai három évvel ezelőtt tervezték el, hogy magyar színházi 

fesztivált szerveznek Bukarestben. Céljuk, hogy reprezentatív merítést mutathassanak a 

szakmának és a bukaresti magyaroknak a tagszínházak repertoárjából. A terv most 

megvalósult, elkezdődött az első BukFeszt – ennek kapcsán tartottak szerdán sajtótájékoztatót 

a szövetség képviselői – közölte a szatmári Harag György Társulat. A kedden kezdődött, 

vasárnapig tartó szemlén a 2016-ban alakult MASZÍN tagjai – a Temesvári Csiky Gergely 

Állami Magyar Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház, a szatmárnémeti Harag György 

Társulat, a Csíki Játékszín, valamint a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház társulata – 

lépnek fel. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/elmenyfurdo-es-sportcsarnok-epul-kovasznan
https://szekelyhon.ro/aktualis/csuszik-a-nepszamlalas-es-lakasosszeiras-masodik-szakaszanak-kezdete
https://kronikaonline.ro/kultura/bukfeszt-igeretes-kezdemenyezes-az-erdelyi-magyar-tarsulatok-bukaresti-szemleje
https://kronikaonline.ro/kultura/bukfeszt-igeretes-kezdemenyezes-az-erdelyi-magyar-tarsulatok-bukaresti-szemleje
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Neves szerzők, közel 60 meghívott a csütörtökön kezdődő Kolozsvári Ünnepi 

Könyvhéten 
2022. június 8. – Krónika 

Bodor Ádám, Bartis Attila, Lackfi János, további magyarországi szerzők, valamint számos 

erdélyi alkotó lesz jelen a csütörtökön kezdődő, vasárnapig tartó Kolozsvári Ünnepi 

Könyvhéten. A 11. alkalommal tartandó szemle író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, 

koncerteket, kiállítást, vezetett sétát és kerekasztal-beszélgetéseket kínál a közönségnek, és 

közel hatvan szerző érkezik a rendezvényre. A kerekasztal-beszélgetések olyan témák köré is 

szerveződnek, mint a műfordítás, a női sorsok, női szerzők. 

 

Novák Károly Eduárd: „A jutalékot soha nem fizették ki nekem” 
2022. június 8. – maszol.ro 

A ProSport online sportújság honlapján azt írta, hogy 2020. február 20-án a Kerékpáros 

Szövetség elnökeként 75 000 eurós prémiumot adott saját magának Novák Károly Eduárd 

jelenlegi sport- és ifjúsági miniszter. A politikus a Facebook-oldalán kétnyelvű bejegyzésben 

reagált a sportújság állítására. Novák Károly Eduárd először is leszögezte: „ez nem bónusz volt, 

hanem egy jutalék, amely soha nem jutott el hozzám, és amelyet egy 2018 márciusában kiadott 

közgyűlési határozattal ítéltek oda mindenkinek, aki külső forrásból pénzt hozott a 

szövetségnek szponzoráció formájában”. A miniszter ugyanakkor közölte: „Ezt követően 

néhány személyes megkeresés eredményeként, a sportolóként és paralimpiai bajnokként 

szerzett hírnevemnek és hitelességemnek köszönhetően egy nagyon fontos partner úgy 

döntött, hogy csatlakozik a Román Kerékpáros Szövetséghez a Romániai Körverseny 

elnevezésű projektben.” Novák Károly Eduárd bejegyzése végén azt írta, „meg szeretném 

erősíteni még egyszer, hogy ezt a jutalékot soha nem fizették ki nekem, és semmi köze a 

miniszteri munkámhoz”. 

 

Hat erdélyi helyszínen tartják a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivált  
2022. június 8. – szekelyhon.ro 

Hat erdélyi helyszínen tartják szombaton a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivált, amely első 

alkalommal várja a közönséget. A rendezvényt összesen harminc helyszínen tartják egyidőben 

a Kárpát-medencében a délelőtt 11 órakor kezdődő ökumenikus istentiszteletekkel. Erdélyben 

Csíkszereda, Marosvásárhely, Nagyvárad, Szamosújvár, Kézdiszentlélek és Székelyudvarhely 

ad helyet az eseménynek.  

 

Háromszéki szülőfalujában szobrott kapott a '48-as forradalom legfiatalabb, 

Argentínában is hősként tisztelt tábornoka 
2022. június 8. – Krónika 

Szülőfalujában, a háromszéki Gidófalván állítottak mellszobrot szerdán, születése 200. 

évfordulóján Czetz Jánosnak, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legfiatalabb 

tábornokának, az Argentin Katonai Akadémia (Colegio Militar de la Nación) alapító 
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igazgatójának. Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja Bem József tábornok szavait 

idézve sorolta fel Czetz János jellemvonásait: „kérlelhetetlen szigor, pártatlanság, keménység 

a büntetésben, de nagylelkűség a jutalmazásban, mentes a bosszúállástól, az önzés legkisebb 

árnyékától is”. Megemlítette: Czetz János csak a második hazájában kapta meg az őt megillető 

tiszteletet. Ott a helye azonban a legjelesebb magyarok pantheonjában is. „Amikor elmennek a 

szobor előtt, álljanak meg egy pillanatra, gondoljanak a falu nagy szülöttére, és a lelkük teljen 

meg büszkeséggel és bizakodással” – biztatta a gidófalviakat az MTI által idézett Tóth László 

főkonzul.  

 

Gálával zárta a tanévet a Collegium Varadinum 
2022. június 8. – maszol.ro 

A nagyváradi szakkollégium szombaton tartotta évzáróját a püspöki palotában. A rendezvény 

keretein belül az Egyetemista Program első évfolyama ünnepélyes keretek között vehette át a 

diplomákat és az ösztöndíjakat – írja közleményében a Collegium Varadinum. Szombat 

délután a püspöki palota alagsorában rendezték meg a tanévzáró gálát, amelyen a meghívottak 

mellett a közel húsz szakkollégista is részt vett, így zárták a több képzéshétvégéből álló 

Egyetemista Programot. A diákok az elmúlt hónapokban – decembertől májusig – különböző 

szakmai előadásokon, készség- és kompetenciafejlesztő képzéseken vehettek részt. A gála 

felszólalói között volt Böcskei László nagyváradi megyés püspök, valamint Csűry István, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Beszédében mind a két egyházfő 

kiemelte a kezdeményezés fontosságát. Azt, hogy mekkora ereje van egy-egy 

szakkollégiumnak, amely nem csak közösséget formál, hanem össze is tart. 

     
Nőtt a beíratottak létszáma a füleki óvodákban 
2022. június 8. – ma7.sk  

Az idei beíratás során 65 szülő választotta gyermekének a Štúr Utcai Óvodát, és 45 gyermeket 

írattak be szülei a Daxner Utcai Óvodába. Előbbiben 33-an, utóbbiban 24-en jelentkeztek a 

magyar tagozatra, viszont a Daxner oviban a létszám még nem teljes. Füleken két vegyes 

tannyelvű óvoda várja a gyermekeket. A Štúr Utcai Óvodába idén 33 gyermeket írattak be a 

magyar, és 32-t a szlovák tagozatra. Lipták Melinda igazgatónő elmondta, ez a szám kilenc 

csoport nyitására alkalmas. „Az ötéves kortól való kötelező óvodalátogatás miatt a szlovák 

részlegről senkit sem kell elutasítani, a magyar részlegre viszont több gyermek van beírva. De 

egyeztetni fogunk a Daxner óvodával és megoldjuk, hogy minden gyermeknek legyen helye a 

város valamely intézményében” – mondta az igazgatónő, hozzátéve, szerinte a túljelentkezés 

oka nem kifejezetten a kötelező óvodalátogatás. 
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Megvan, kit indít a Szövetség Komárom polgármesteri székéért 
2022. június 8. – ma7.sk  

Szerdán délután megtartotta jelöltállító taggyűlését a Szövetség Komáromi Helyi Szervezete, 

amelyen eldőlt, kit indít a polgármesteri pozícióért a párt a Csallóköz legnagyobb városában. 

Ahogy az Iván Tamás, a Szövetség politikusának közösségi oldaláról kiderült, a magyar párt 

Bauer Ildikót látta a legalkalmasabbnak arra, hogy az október 29-én esedékes önkormányzati 

választáson legyőzze a regnáló és a hírek szerint újra induló polgármestert, Keszegh Bélát. 

 

Magyar családokat hívogat a Nyitrai Kálvária 
2022. június 8. – ma7.sk  

Magyar családok találkozójára készülnek a Nyitrai Egyházmegyében. Az Első Magyar Katolikus 

Családi Napnak a Nyitrai Kálvária ad otthont június 18-án. Az alapvetően egyházi rendezvény 

erős nemzetépítő szerepet is kap. Hagyományteremtő szándékkal álltak neki az Első Magyar 

Katolikus Családi Nap megszervezésének a Nyitrai Egyházmegyében. A rendezvény a Szentatya 

által meghirdetett családok éve időszak egyik záróakkordjaként tudható be. A keresztény 

szellemben összeállított minőségi program a közösség minden tagját megcélozza, és szerte a 

Felvidékről hívogatja a magyar családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt. 

 

Felvidéki állomással jön a harmadik IpolyFeszt 
2022. június 8. – felvidek.ma  

Az előttünk álló hétvégén immár harmadik alkalommal szervezik meg az IpolyFeszt elnevezésű 

fesztivált. A június 10-e és 12-e között zajló eseményfolyamnak felvidéki állomása is lesz. A 

rendezvény szervezője a Dunakanyar Védegylet Alapítvány, fővédnöke Rétvári Bence 

országgyűlési képviselő. A III. IpolyFeszt eseményei az alábbi településeken valósulnak meg: 

Szob, Ipolydamásd, Kemence, Márianosztra, Vámosmikola, Perőcsény, Kóspallag, Letkés, 

Nagybörzsöny, mindezekhez felvidéki községként Ipolyvisk csatlakozott. 

 

Tóth Katalin: Váljanak a diákokból érettségizett, sokoldalú emberek 
2022. június 8. – Ujszo.com 

Németh László-díjat kapott Tóth Katalin, a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai 

Szakközépiskola magyar–történelem szakos pedagógusa – idén ő az egyedüli szlovákiai 

magyar szakember. Tóth Katalin 2002 óta, vagyis kerek 20 éve dolgozik az idén a 70. 

jubileumát ünneplő szakközépiskolában. A magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

megítélt díj nagyon kellemesen meglepte. Az elismerést 1991 óta osztják ki azoknak a 

tanároknak, akik „a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő 

munkát végeznek”. „Úgy érzem, hogy ez most a több mint 30 éves tanári munkám 

megkoronázása” – mondja lapunknak.  
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Sátoraljaújhely, Szarvas 
2022. június 9. – Magyarszo.rs 

Ezer Kárpát-medencei középiskolás volt jelen a Rákóczi Szövetség által június 4-én, a 

sátoraljaújhelyi Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban megrendezett emléknapi 

megemlékezésen. Tartalmas programok jellemezték az idei ünnepséget is: volt kvízjáték és 

vetélkedő, néptánc, sport, íjászat, de a résztvevők a Magyar Honvédség bemutatóját is 

láthatták. A Délvidéket az ünnepi műsorban a topolyai Kodály Zoltán MMK Csiripiszli 

táncegyüttes táncosai képviselték. A rendezvényen, melyen Novák Katalin köztársasági elnök 

mondott köszöntőt, a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola, 

valamint a Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tanulóinak csoportja és a kísérő tanárok is 

részt vettek. A versenyek keretében a topolyai diákok labdarúgásban második helyezést értek 

el a Kun Ferenc-kupán. 
 

Őszinte szívvel alkotnak 
2022. június 8. – Magyarszo.rs 

Hatodik alkalommal nyílt tárlat Topolya község amatőr képzőművészeinek alkotásaiból a 

Művelődési Ház kiállítótermében, ahol a házigazda intézmény nevében Bábi Tomović Irena 

köszöntötte a résztvevőket. A munkákat Bolyos Szenti Lilla festőművész, a Nikola Tesla, illetve 

a bajsai Testvériség-egység Általános Iskola tanára értékelte. – Az amatőr alkotók önzetlenül, 

őszinte szeretetből állnak munkához, nincs bennük versenyszellem, és ez érződik a képeken. 

Mint ahogy a festészet iránti tiszteletük is. Ezért is nehéz véleményt mondani ezekről a 

képekről, hiszen mindegyik szívből készült, és valamennyi művészeti irányzatnak ez a lényege. 

Ezúttal is a tájképektől a portréig valamennyi témában, többféle technikai megoldást 

alkalmazva érkeztek munkák a szemlére. Egyértelműen kimutatkozik az, hogy ki milyen régen 

foglalkozik képzőművészettel, mert akik régebb óta űzik, azok igyekeztek a szakmai 

szempontoknak is utánajárni, illetve elsajátítani őket, figyelembe véve az arányokat, a 

kompozíciót és a technikai megoldásokat. 

 

Virágkülönlegességek Bajsáról 
2022. június 8. – Magyarszo.rs 

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Ez azért is igaz lehet, mert a legtöbb ember jó, és 

a legtöbb ember a virágot is szereti, így megvan az átfedés is. Vannak azonban olyan 

szenvedélyes virágkedvelők, akiknek a gyűjteményében több ezer faj található. A növények, 

közülük még a szobanövények is, sok esetben nem csupán díszei a lakásnak, hanem 

légtisztítóként járulnak hozzá az egészségesebb környezet megteremtéséhez. A bajsai Cesznak 

Magdolna hobbivirágkertész is azon virágkedvelők egyike, akiknek a gyűjteményében több ezer 

növényfaj található. Elmondása szerint már mintegy húsz éve kísérletezik a növények 

szaporításával, keresztezésével, így gyűjteményében egyedi és egészen ritka, illetve különleges 

fajok is megtalálhatók. 
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Mozgósítás: utcán, az ellenőrzőpontokon és a munkahelyen is kézbesíthető a 

behívó 
2022. június 8. – kiszo.net, karpat.in.ua 

A hadiállapot és az általános mozgósítás február végi bevezetése óta vita folyik a katonai 

behívók kézbesítésének szabályairól. Sokszor egymásnak ellentmondó információk jelentek 

meg azzal kapcsolatban, hogy mennyire jogszerűen járnak el az érintett szervek akkor, amikor 

utcán, kávézókban, kocsmákban, az ellenőrzőpontokon és a munkahelyeken adják át a behívót. 

Az Ukrán Fegyveres Erők Szárazföldi Erőinek sajtószolgálata az RBK–Ukrajina hírportál 

megkeresésére adott tájékoztatást a témában, adta hírül az UNIAN. 

A közlemény szerint mivel a törvény nem határozza meg egyértelműen a behívó kézbesítésének 

helyét, azt bárhol átadhatják, miután megállapításra kerül az érintett személyazonossága: a 

lakóhelyen, az utcán, az ellenőrzőpontokon és a munkahelyen is 

 

Amíg Kárpátalján nem rendeződik a helyzet, nem szállítanak üzemanyagot más 

megyékbe 
2022. június 8. – kiszo.net, karpat.in.ua 

A helyi üzemanyag-cégek nem hajlandók üzemanyagot szállítani más megyékbe. A kárpátaljai 

vállalatok addig nem hajlandók üzemanyagot szállítani más megyéknek, amíg a helyi 

szükségleteket ki nem elégítik. Még a nem túl nyereséges ajánlatok ellenére sem – közölte 

Viktor Mikita. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője úgy fogalmazott, minden 

beszállító egy csapatban dolgozik a régió egységes üzemanyagpiacán, azonos feltételekkel.  

 

A Szolyvai Gyermekotthonnak segítettek 
2022. június 8. – kiszo.net 

Alig egy hónappal ezelőtt érkeztek Kárpátaljára az Utazó Ficak civil szervezet tagjai. A kis 

csapat Tiszapéterfalván, illetve Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán tevékenykedett. Akkor Bozó Zsuzsa önkéntes, a tagja elmondta, hamarosan ismét 

Kárpátaljára látogatnak, hogy ezúttal a Nursery Projekt keretében a Szolyvai 

Gyermekotthonban segítsenek. Szavukat betartva el is jöttek, természetesen nem üres kézzel. 

 

Nitráttöbbletet mértek Csapon a piacon árult újburgonyában 
2022. június 8. – kiszo.net 

Májusban megkezdődött az újburgonya szezonja. A korai zöldségek túlnyomó többségét a 

piacokon értékesítik. A növényi termékek nitráttartalmának vizsgálata kötelező. Ezért a piacon 

minden eladónak rendelkeznie kell az állat- és növényegészségügyi vizsgálati laboratórium 

szakértői véleményével, amely jelzi a zöldségek nitrátszintjét. Az üzleteknek minőségi 

tanúsítvánnyal kell rendelkezniük minden egyes növényi termék tételéhez. Kárpátalján az 
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újburgonya értékesítési szezonjának kezdete óta 1 mintában mértek a megengedett 

nitráttartalmat túllépő értéket. Ez Csapon történt. 

 

A Háború és béke repül, az aknamentesítés bekerül az ukrán tananyagba 
2022. június 8. – karpat.in.ua 

Ukrajna kivonja Tolsztoj Háborút és béke című művét az iskolai tantervből – jelentette be 

Andrij Vitrenko, az oktatási minisztérium miniszterhelyettese kedden. A miniszterhelyettes 

szerint több helyen módosítják az iskolai tantervet a hazafias nevelés megerősítése érdekében. 

A világirodalom klasszikusát az indoklás szerint azért távolítják el az iskolai tananyagból, mert 

az orosz hadsereget dicséri. 

 

Amerikai orvosokból álló önkéntesek segítenek a Rákóczi-főiskolán 
2022. június 8. – karpatalja.ma 

A Baptista Szeretetszolgálat szervezésében önkéntes egészségügyi szakemberek érkeztek az 

Amerikai Egyesült Államokból a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára június 7-én. 

Utazásuk célja, hogy segítsenek a helyieknek és a Rákóczi-főiskola kollégiumaiban elszállásolt 

menekülteknek az orvosi ellátás igénybevételének megkönnyítésében. Az eredetileg 

egynaposra tervezett program a nagy igény miatt kétnapossá vált. Egy általános 

állapotfelmérést, regisztrációt és vérnyomásmérést követően a páciensek panaszaik szerint 

választhatták meg a kezelőorvost 

 

Integrációs központot nyitott Budapesten a Katolikus Karitász 
2022. június 8. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Integrációs központot nyitott Budapesten a Katolikus Karitász az Ukrajnából érkezett és 

hosszú távon Magyarországon maradó menekültek támogatására, beilleszkedésük 

megkönnyítésére. A Katolikus Karitász az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, 

hogy a segélyszervezet a hosszú távú segítségnyújtás érdekében komplex programot működtet, 

jelenleg 66 családot támogat. A közleményben idézték Écsy Gábort, a segélyszervezet országos 

igazgatóját, aki a központ átadásán elmondta: az igényeket felmérve indult el a program, 

amelyet a Catholic Releif Service-szel (CRS) közösen valósítanak meg. 

 

„Szól a Fülemüle!” – VIII. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató 
2022. június 8. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyolcadik alkalommal hirdet népzenei és néptánc 

tehetségkutatót „Szól a fülemüle” címmel. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza 

Hálózat kárpátaljai kirendeltsége. A tehetségkutatóra a 7 és 16 év közötti kárpátaljai 

tanintézményekben tanuló, hagyományápoló hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek, 

szólótáncosok és néptáncegyüttesek jelentkezését várjuk legkésőbb 2022. július 31-ig. Nevezni 

az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet. 
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Első alkalommal tartják meg a Kárpát-medencei Zeneipari Találkozót  
2022. június 8. – karpatalja.ma 

A külhoni magyarlakta térségekben és a Magyarországon dolgozó zeneipari szereplőket köti 

össze az 1. Kárpát-medencei Zeneipari Találkozó, melyet szerdán és csütörtökön tartanak meg 

az A38 Hajó fedélzetén, a Hajógyár szervezésében. Az elsődleges kulturális közeg ma a 

popkultúra, ennek minőségelvű segítése – de nem tartalmi meghatározása – ezért az állam 

feladata lehet. A kormány által 2021-ben elfogadott Magyar Könnyűzenei Stratégia is célzott 

állami támogatásokban gondolkodik – hangsúlyozta a konferenciát megnyitó Demeter Szilárd, 

a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a Magyar Kultúráért Alapítvány (MKA) kuratóriumi 

elnöke. 

   

Digitalizáció és mesterséges intelligencia 
2022. június 8. – Nepujsag.net 

A digitalizációról és mesterséges intelligenciáról rendezett konferenciát és üzleti fórumot 

Ljubljanában június 1-jén Magyarország Nagykövetsége. A rendezvényt Dávid Andor 

nagykövet nyitotta meg, a jelenlévőket videóüzenetben Emilija Stojmenova Duh, Szlovénia 

újonnan kinevezett, digitális átalakulásért felelős minisztere is köszöntötte. A rendezvény célja 

a magyar digitális és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos stratégiák ismertetése, illetve 

a digitális szféra legfontosabb magyar szereplőinek bemutatkozása volt. A konferencia 

keretében rendezett üzleti fórumon nyolc innovatív magyar informatikai vállalkozás, illetve 

négy szlovén partner mutatkozott be és folytatott tárgyalásokat. 

  

In memoriam Ábrahám Albert (1931–2022) 
2022. június 8. – Nepujsag.net 

Ábrahám Albert neve összeforrt a muravidéki magyar sajtó történetével. A rádió legendás 

hangjaként vált viszont közismertté, hiszen 1958-tól, a rádió első lépéseitől – egy kis szünettel 

– 2015-ig, több mint ötven évig a rádió munkatársa volt. Ő volt az első muravidéki magyar 

bemondó, a közkedvelt „szívküldi” hangja személyesen. Az 1970-es, 80-as években annyira 

eggyé vált a rádióval, hogy az emberek rá hivatkoztak a hírek, az időjárás megtárgyalása során 

is. „Szerettem a munkámat, feltétel nélkül, s nagyon jólesik, hogy kollégáim a mai napig 

megbecsülnek” – vallotta az egyik utolsó vele készült beszélgetésben. Tartotta velünk a 

kapcsolatot szinte az utolsó napokig, hiszen élve a kor információs lehetőségeivel aktívan 

használta a közösségi médiát és követte az eseményeket. Visszavonulása után is szenvedélye 

maradt a fényképészet, a sok ezernyi fotóból álló gyűjteményét digitalizálta is. Az emlékeket 

őrizve. Munkáját több elismerés fémjelzi, 2011-ben a muravidéki magyar életműdíjat, 2012-

ben szülőfaluja, Hodos díszpolgári címét vette át.  
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https://karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/elso-alkalommal-tartjak-meg-a-karpat-medencei-zeneipari-talalkozot/
https://nepujsag.net/horizont/12439-digitaliz%C3%A1ci%C3%B3-%C3%A9s-mesters%C3%A9ges-intelligencia.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/12440-in-memoriam-%C3%A1brah%C3%A1m-albert-1931%E2%80%932022.html
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Az összetartozás érzése 
2022. június 8. – Nepujsag.net 

határok nem tudták az embereket végleg elválasztani, az összetartozás érzése tovább él, élteti 

a közös múlt, történelem, nyelv és kultúra – ezt üzente az egykor szögesdróttal elválasztott, két 

országba kerülő nép sorsáról az idei muravidéki esemény a nemzeti összetartozás napján. A 

trianoni megemlékezésre a Muravidéken két szomszédos határmenti, egykor átjárhatatlan 

határvonallal elválasztott településen, Zsitkócban és Bödeházán került sor az egész napot 

kitöltő rendezvénysorozattal, az Összetartozás Tüzének meggyújtásával. 

 

Megnyílt a Muraba területi irodája Domonkosfán 
2022. június 8. – Nepujsag.net 

Fontos mérföldkő a Muraba ETT – Európai Területi Társulás életében, hogy a szentgotthárdi 

székhely mellett mostantól heti két alkalommal a Muravidéken, Domonkosfán is tartanak 

ügyfélfogadást. Az ünnepélyes irodaátadásra június 3-án került sor. A Muraba ETT – tagjai 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, Lendva Község Önkormányzata, az Országos Szlovén 

Önkormányzat és az MMÖNK – azzal a céllal jött létre 2017-ben, hogy a nemzetiségileg 

vegyesen lakott területek együttműködését és fejlődését segítse a térség különböző 

szereplőinek összefogásával, források lehívásával együttműködési programok kidolgozásán és 

szervezésén keresztül. A muravidéki irodát már 2020-ban szerették volna kialakítai, de a 

járványhelyzet leállította a folyamatot. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 8. – Kossuth Rádió 

 

Vajdaságban évek óta kevés a magyar jogász. A problémát felismerve a Magyar Nemzeti Tanács 

- a magyar kormány igazságügyi minisztériumának támogatásával - tavaly óta ösztöndíjban 

részesíti a délvidéki magyar joghallgatókat. Idén húsz ösztöndíjat ítélnek oda.  

 

A Temesvári Magyar Diákszervezet szervezésében a közelmúltban tartották meg a XXIII. 

Műszaki Tudományos Diákköri Konferenciát. A dolgozatokat automatizálás és alkalmazott 

informatika, villamosmérnöki, valamint gépészmérnöki, építőmérnöki és építész 

szakosztályban mutatták be a résztvevők. A legjobbak a jövő évi 36. Országos Tudományos 

Diákköri Konferenciára nyertek részvételi jogot.  
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/12438-az-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s-%C3%A9rz%C3%A9se.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/12441-megny%C3%ADlt-a-muraba-ter%C3%BCleti-irod%C3%A1ja-domonkosf%C3%A1n.html
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Húsz éves a Nagyváradi Csillagocska Református Zeneóvoda. Annak idején a templom 

alagsorában kezdték az oktatást, amit aztán gyorsan kinőtték. Ma már közel száz kisgyermekkel 

foglalkoznak. Az óvoda különlegessége, hogy a hagyományos óvodai oktatás és a keresztény 

értékek tanítása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kicsik zenei nevelésére.   

 

A Császár-tó idillikus környezetében alkotónapot szervezett a nagybecskereki Petőfi Magyar 

Művelődési Egyesület Art Klubja, amely a régió amatőr képzőművészeit tömöríti. Az itt készült 

alkotásokból ősszel rendeznek kiállítás. Beszámolónkban először Melegi Zsuzsannát, az 

egyesület képzőművészeti szakcsoportjának vezetőjét halljuk.  

 

Ex Libris díjat kapott szervezői és érdekképviseleti munkája elismeréseként Dunajszky Éva. A 

Pozsonyban élő újságíró a nemzeti összetartozás napján vehette át a díjat Budapesten.  

A Marosludashoz tartozó Andrássy-telepi Református Egyházközség kopjafát állít az egykori 

Albistelep emlékére. Az 1900-as évek elején négy magyar telep létesült Ludas mellett. Erdély 

és Magyarország különböző vármegyéből összesen több mint hetven család telepedett le ott, a 

magyar királyi kincstártól vásárolt földterületeken. Így jöttek létre a Ludas környéki telepek, 

köztük Albistelep is, melynek  történetéről Császár Béla református lelkészt, a ludastelepi 

egyházközség lelkipásztorát kérdeztük. 

 

Felújítása óta először lehetett felmenni Kalotaszeg egyik leghíresebb temploma, a 

bánffyhunyadi tornyába. A megújult templomban a szervezők elmondták, idén is Kalotaszeg 

színpompás népviselete lesz majd a régió ünnepének legfontosabb eleme, de a július 16 és 17.-

i  Kalotaszegi Magyar Napokon tartják az  Európai Uniós és a magyar kormány által biztosított 

alapokból felújított templom ünnepét is. 


