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Nyomtatott és online sajtó 
 

Novák Katalin: elemi érdek, hogy minél előbb béke legyen és a háború ne 

eszkalálódjon 
2022. június 9. – MTI, pestisracok.hu, hirado.hu, M1, Népszava, RTL.hu 

Elemi érdek, hogy minél előbb béke legyen és az ukrajnai háború ne eszkalálódjon - mondta 

Novák Katalin köztársasági elnök az M1 aktuális csatornának nyilatkozva; a csütörtökön 

sugárzott beszélgetésben azt hangsúlyozta: a Kárpátalján élő magyarok ne csak élhessenek a 

szülőföldjükön még száz év múlva is, hanem legyen ott valóban magyar élet. A magyarok 

érdekeit sorolva Novák Katalin a 48 perc című műsorban fontosnak nevezte, hogy akiknek el 

kellett menekülniük, visszatérhessenek, és használhassák az anyanyelvüket. Most már több 

mint 100 napja tart ez a háború, amelynek még mindig nem tudunk napirendre térni a napi 

borzalmai felett - mondta, hozzátéve: a másik oldalon látja az őszinte segítségnyújtást, 

elfogadást még ebben a nehéz helyzetben is. Arról is szólt, hogy Oroszország nem fogalmazott 

meg valódi háborús célkitűzést, Putyin orosz elnök még csak háborúnak sem nevezi a 

hadműveletet. Ezért senki se tudja megjósolni, hogyan zajlik a háború. Novák Katalin szerint 

ami Magyarországon történik, az kihat a határainkon túlra és ugyanígy a határokon túl történő 

események is kihatnak ránk. Természetesnek nevezte, hogy az, hogy túl van az ország egy 

hosszan elhúzódó koronavírus-járványon, háború dúl a szomszédban, világszerte a gazdasági 

helyzet nehezebb a korábbinál, és kihívásokkal szembesülnek az emberek, a politikai hangulat 

felforrósodásához vezet. 

 

Szijjártó: őrült ötletnek tartjuk a karbonadó bevezetésére vonatkozó brüsszeli 

elképzelést 
2022. június 9. – MTI, Origo, karpatalja.ma, Kisalfol.hu, Barna.hu 

Őrült ötletnek és mindenképp megakadályozandónak tartjuk azt a brüsszeli elképzelést, 

amelynek alapján megadóztatnák a hagyományos meghajtású, dízel vagy benzines autóval 

közlekedő embereket - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

csütörtökön Párizsban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a 

tárcavezető a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) ülését követően 

közölte: "nagyon úgy tűnik az elmúlt időszak fejleményeiből, hogy a világ egy 

kontrollálhatatlan hullámvasútra ül a gazdasági kilátások szempontjából". Mint mondta, nagy 

falatnak ígérkezik a globális kihívások kezelése, két dologban azonban biztosra kell menni, 

egyrészt nem szabad növelni az emberek adóterheit, másrészt el kell kerülni, hogy azok az 

országok fizessék meg az ukrajnai háború árát, amelyek nem felelősek érte. "Mi elutasítunk 

minden olyan adóváltozást, amely az embereknek jelentene újabb tehernövekedést" - szögezte 

le. 
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https://pestisracok.hu/novak-katalin-elemi-erdek-hogy-minel-elobb-beke-legyen-es-a-haboru-ne-eszkalalodjon/
https://pestisracok.hu/novak-katalin-elemi-erdek-hogy-minel-elobb-beke-legyen-es-a-haboru-ne-eszkalalodjon/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-orult-otlet-a-karbonado-bevezetesere-vonatkozo-elkepzeles/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-orult-otlet-a-karbonado-bevezetesere-vonatkozo-elkepzeles/
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Szijjártó: a válaszintézkedések során figyelembe kell venni a realitásokat 
2022. június 9. – MTI, HírTV, Origo, karpatalja.ma 

Világos álláspontot kell képviselni az ukrajnai háborút illetően, de a válaszintézkedések során 

fontos figyelembe venni a realitásokat, ugyanis az energiahiány súlyos gazdasági károkat 

okozna - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Gazdasági Együttműködési 

és Fejlesztési Szervezet (OECD) csütörtöki ülésén Párizsban. A Külgazdasági és 

Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ukrajnai orosz agresszió 

következményeivel foglalkozó ülésen figyelmeztetett, hogy a közelmúlt eseményei 

következtében nehéz gazdasági helyzetre kell készülni. Felszólalásában ezzel kapcsolatban 

hangsúlyozta: el kell kerülni minden olyan intézkedést a következő hónapokban, amelyek 

további terheket rónának a gazdaságra és az emberekre, illetve biztosítani kell, hogy ne 

azoknak az országoknak kelljen megfizetniük a háború árát, amelyek nem felelősek érte. 

Kiemelte, hogy a jelenlegi körülmények közepette kerülni kell bármifajta adóemelést. Emellett 

aláhúzta, hogy valóban nem szabad szem elől téveszteni a zöld átmenetet, azonban a jelenlegi 

körülmények közepette "őrült ötlet" lenne a terhek növelése, például a karbonadó bevezetése a 

hagyományos autót használók számára. 

 

Potápi: Magyarországnak kiemelten fontos, hogy Ukrajnában mielőbb béke 

legyen 
2022. június 09. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Orosz Ildikóval, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökével és 

Csernicskó Istvánnal, a Rákóczi-főiskola rektorával egyeztetett június 9-én Budapesten Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A találkozón a 

kárpátaljai magyarságról, elsődlegesen pedig a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásról tartottak 

megbeszélést. „Magyarország számára kiemelten fontos, hogy Ukrajnában mielőbb béke 

legyen. Bízunk abban, hogy a konfliktus nem mélyül tovább és a kárpátaljai magyarság 

megmaradhat és békében élhet szülőföldjén” – írta Potápi Árpád János. 

    
Tamás Sándor azt tanácsolja a Trianont magasztaló Niedermüllernek, ne jöjjön 

Székelyföldre 
2022. június 9. – Krónika 

Amint az várható volt, nem maradt visszhang nélkül Erdélyben Niedermüller Péter kijelentése, 

miszerint a határon túli magyarok Trianonnak „köszönhetően” jobban élnek, mint az 

anyaországiak. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke úgy véli, Gyurcsány Ferenc 

és pártja „előre megfontolt szándékkal, több rendben elkövetett, visszaeső módon gyalázza a 

magyar nemzetet és Magyarországot”. Az RMDSZ területi elnöke szerint igaza volt Orbán 

Viktor kormányfőnek, amikor azt mondta: a baloldal mindig ráront a nemzetre, amikor 

megteheti. Szerinte Niedermüller pont olyan, mint a bukaresti nacionál-kommunisták: ők 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-az-esetleges-energiahiany-megolne-a-gazdasagainkat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/potapi-magyarorszagnak-kiemelten-fontos-hogy-ukrajnaban-mielobb-beke-legyen/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/potapi-magyarorszagnak-kiemelten-fontos-hogy-ukrajnaban-mielobb-beke-legyen/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tamas-sandor-azt-tanacsolja-a-trianont-magasztalo-niedermullernek-ne-jojjon-szekelyfoldre
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tamas-sandor-azt-tanacsolja-a-trianont-magasztalo-niedermullernek-ne-jojjon-szekelyfoldre
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mindig jobban tudják, hogy mi jó nekünk, erdélyi, székelyföldi magyaroknak. Az RMDSZ-es 

elöljáró emlékeztetett, hogy a Fidesz azt kérte, a DK-s politikus kérjen bocsánatot a külhoni 

magyaroktól. A tanácselnök szerint azonban Gyurcsány Ferencnek és pártjának nem kell 

bocsánatot kérnie, az elmúlt másfél évtizedben ugyanis minden megtettek a határon túli 

magyarok ellen, amit megtehettek. „Imádkozzanak a Jóistenhez, mert mi ilyen főbenjáró 

bűnöket nem tudunk megbocsájtani. Van egy jó tanácsom Niedermüller Péterhez: mostanában 

ne jöjjön Székelyföldre” – zárta bejegyzését Tamás Sándor. 

 

Tízszeres áron vásárolta meg új tulajdonosa a bályoki Károlyi-Degenfeld-kastélyt 
2022. június 9. – Krónika 

Több mint négymillió euróért vásárolta meg új tulajdonosa a bályoki Károlyi-Degenfeld-

kastélyt, tízszer többért, mint amennyit 2019-ben kértek érte. Akkor a Bihar megyei 

önkormányzat nem akarta megvenni. Pedig 2019-ben még 350 ezer euróért kínálta megvételre 

a csődbement cég, azonban Pásztor Sándor akkori megyei tanácselnök tanácsára a megyei 

önkormányzat nem élt elővásárlási jogával – számolt be az Ebihoreanul. A Bihar megyei 

hírportál szerint az adásvétel hírét Sorin Sabău bályoki polgármester tette közzé Facebook-

oldalán, aki gratulált és sok sikert is kívánt az új tulajdonosnak. Az elöljáró szerint ez egy 

Szászfenesen bejegyzett, tanácsadással foglalkozó cég. 

 

„Erdély-szerte ünneplik a könyvet, és ez jó” – Megnyílt a Kolozsvári Ünnepi 

Könyvhét 
2022. június 9. – Krónika, maszol.ro 

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a 11. alkalommal szervezett, négynapos kolozsvári 

könyvhetet az impozáns Bánffy-palotában. A rendezvény a könyv, az irodalom, a kortárs 

magyar, erdélyi irodalom már hagyománnyá vált ünnepe, mely idén is sokszínű programokkal, 

neves előadókkal várja az érdeklődőket.  

 

Nem „ízlett” a székelyföldi chips és sör Dan Tanasă-nak, bírósági úton állíttatta 

le a gyártást 
2022. június 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A magyar nyelv- és szimbólumhasználat ellen bírósági perek tucatjait indító és megnyerő Dan 

Tanasă bírósági úton leállíttatta a Csíki Csipsz termékek gyártását és forgalmazását, és elérte, 

hogy az igazságszolgáltatás kötelezze a Csíki Sört palackozó csíkszentsimoni gyárat, hogy a 

származási helyként Székelyföld helyett Romániát tüntesse fel. A sörfőzde – amelynek 

tulajdonosa a Csíki Csipszet is gyártja – csütörtökön közleményben hozta nyilvánosságra, hogy 

„a mai nap a román hatóság leállíttatta a Csíki Csipsz termékek gyártását és forgalmazását, 

mivel 33 termék csomagolásán a gyártás helyszíneként Székelyföld van megnevezve, nem pedig 

Románia”. Hozzátették: az azonnali leállítást Dan Tanasă román szélsőjobboldali aktivista 

feljelentése után rendelték el. A hatóság felszólította továbbá a Csíki Sör Manufaktúrát is, hogy 

a Székelyföld megnevezést cserélje le Romániára – olvasható a gyár tájékoztatásában, amiben 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tizszeres-aron-vasarolta-meg-uj-tulajdonosa-a-balyoki-karolyi-degenfeld-kastelyt
https://kronikaonline.ro/kultura/berdely-szerte-unneplik-a-konyvet-es-ez-jor-n-megnyilt-a-kolozsvari-unnepi-konyvhet
https://kronikaonline.ro/kultura/berdely-szerte-unneplik-a-konyvet-es-ez-jor-n-megnyilt-a-kolozsvari-unnepi-konyvhet
https://maszol.ro/belfold/Nem-izlett-a-szekelyfoldi-chips-es-sor-Dan-Tanasa-nak-birosagi-uton-allittatta-le-a-gyartast
https://maszol.ro/belfold/Nem-izlett-a-szekelyfoldi-chips-es-sor-Dan-Tanasa-nak-birosagi-uton-allittatta-le-a-gyartast
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azt is írták, hogy mindkét esetben fellebbeznek, és a gyártással, valamint a forgalmazással nem 

állnak le. 

 

Népszámlálás: Sepsiszentgyörgy első a megyeszékhelyek között 
2022. június 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy országos szinten első a megyeszékhelyek között a népszámláláson eddig 

résztvevők aránya alapján – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád 

polgármester. Az önkitöltős szakaszban az volt a cél, hogy országos szinten a lakosság 40 

százaléka töltse ki a kérdőíveket, ezt Sepsiszentgyörgy jóval meghaladta, itt ugyanis a lakosság 

több mint 80 százaléka vett részt az online szakaszban, de a kérdőívek 68,5 százalékát 

érvényesítettek, mivel sokan hibásan töltötték ki azokat. Antal Árpád szerint jó eredmény, hogy 

a sepsiszentgyörgyi polgárok több mint kétharmadának sikerült érvényes kérdőívet leadnia, és 

a maradék kevesebb mint egyharmad elérése lesz a következő hetek feladata. A 

számlálóbiztosoknak Sepsiszentgyörgy 51 300 fős becsült népességének 31,5 százalékát kell a 

következő napokban felkeresniük. Ez a folyamat elindult és a polgármester kéri a lakosokat, 

hogy működjenek együtt. 

 

Közzétették a műemlékek felújítására és az emlékmúzeumok létrehozására 

vonatkozó pályázati kiírás útmutatóját 
2022. június 9. – maszol.ro 

Közzétette szerdán az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma a műemlékek 

népszerűsítésére és felújítására, valamint az emlékmúzeumok létrehozására vonatkozó 

pályázati kiírás útmutatóját. Az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) finanszírozott kiírás 

keretében több mint 160 millió eurót költenek kastélyok, kúriák, templomok felújítására és 

bemutatására, illetve új emlékmúzeumok létrehozására. „Az RMDSZ számára prioritás a helyi 

értékek védelme, épített örökségünk felújítása és hasznosítása, ezért is foglaltuk be 225 

műemlék felújítását és 9 emlékmúzeum létrehozását az Országos Helyreállítási Tervbe” – 

mondta Hegedüs Csilla, az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának RMDSZ-es 

államtitkára. 

 

Iskolai tornatermek épülnek Vetésen, Marosvécsen és Kárásztelken 
2022. június 9. – maszol.ro 

Három iskolai tornaterem finanszírozását biztosítja a fejlesztési minisztérium: Marosvécsen, a 

Szatmár megyei Vetésen és a Szilágy megyei Kárásztelken is új sportlétesítmény épül – 

jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. A jóváhagyott finanszírozás összértéke több 

mint 28 millió lej, tette hozzá az RMDSZ-es szaktárcavezető. Az új tornatermeket korszerűen 

szerelik fel és 102 személy befogadására alkalmas lelátót is építenek hozzá.  
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https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-Sepsiszentgyorgy-elso-a-megyeszekhelyek-kozott
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https://maszol.ro/belfold/RMDSZ-iskolai-tornatermeket-epitunk-Vetesen-Marosvecsen-es-Karasztelken
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Antal Árpád: riasztó, ahogyan a titkosszolgálatok látják szerepüket a 

társadalomban 
2022. június 9. – maszol.ro 

Riasztó, veszélyes és elfogadhatatlan az a világkép, amit a romániai titkosszolgálatok 

elképzeltek saját szerepükről a társadalomban, állapította meg Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy 

polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján, újságírói kérdésre reagált arra a kiszivárgott 

törvénytervezetre, amely jelentősen bővítené a hazai titkosszolgálatok jogkörét. Antal Árpád 

kifejtette: függetlenül attól, hogy végül mi kerül bele a törvénytervezetbe, a most kiszivárgott 

dokumentum a titkosszolgálatok riasztó világképét mutatja. A dokumentum szerint a 

titkosszolgálatok többek között magán- és jogi személyeket kötelezhetnének jelentéstevésre, 

illetve szabadon dönthetnének lehallgatásokról és nem lennének számonkérhetők.   

Ugyanakkor az is elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatoknak törvénykezdeményezési joga 

legyen, hiszen a közvélemény elé került tervezet tartalma úgy néz ki, mint amit a 

titkosszolgálatok tettek a kormány asztalára. 

 

Sepsiszentgyörgyi zászlóper: fellebbez a hivatal, a polgármester szerint túllépte 

hatáskörét a bíró 
2022. június 9. – maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat megfellebbezte azt a bírósági ítéletét, amely 

érvénytelenítette a városzászlót jóváhagyó kormányhatározatot – jelentette be Antal Árpád 

polgármester. A kovásznai megyeszékhely elöljárója sajtótájékoztatóján, újságírói kérdésre 

elmondta: azért fellebbeztek, mert az ügyben alapfokon eljáró bíró túllépte a hatáskörét, hiszen 

nem az ő dolga megítélni, hogy a városzászló reprezentatív vagy sem Sepsiszentgyörgy 

lakosságára nézve. Antal Árpád szerint a brassói táblabíróság indoklásából az derült ki, hogy a 

bíró úgy ítélte meg: a kormány által elfogadott sepsiszentgyörgyi zászló nem reprezentatív. A 

polgármester hozzátette: a bírónak azt kellett volna megállapítania, hogy a városi tanács és a 

kormány betartották-e a törvényt amikor jóváhagyták a városzászlót. „Az országos heraldikai 

bizottság azt mondta, hogy a szentgyörgyi zászló rendben van, és ehhez képest jön egy bíró, aki 

azt állítja, hogy nem reprezentatív. Ez szubjektív megítélés, hiszen ilyen alapon, ha valaki azt 

mondja, hogy számára Románia zászlaja nem reprezentatív, akkor jöhet egy bíró és eltörli 

Románia zászlaját” – érvelt Antal Árpád. 

 

Kopjafaállítással és tudományos konferenciával emlékeztek Czetz János erdélyi 

származású tábornokra Sepsiszentgyörgyön 
2022. június 9. – Krónika 

Szabadtéri kiállítással és emlékkonferenciával egybekötött kopjafaállítással emlékeztek 

születésének 200. évfordulója alkalmából Czetz Jánosra, az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc legfiatalabb tábornokára, az argentin hadsereg egyik kiemelkedő szervezőjére 

csütörtökön Sepsiszentgyörgyön. Az emlékkonferenciát megnyitó felszólalásában Tamás 

Sándor, a Kovászna megyei közgyűlés elnöke a történelmi személyiségekről való megemlékezés 
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https://maszol.ro/belfold/Antal-Arpad-riaszto-ahogyan-a-titkosszolgalatok-latjak-szerepuket-a-tarsadalomban
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fontosságára hívta fel a figyelmet, amelynek célja – meglátása szerint – nem puszta 

intellektuális szórakoztatás, hanem az identitástudat erősítése és a történelmi tudat 

megalapozása.  
 

Romsilvás „faék” Maros és Hargita megye közt: rátelepszik a nyomvonalakra az 

állami erdészeti hivatal 
2022. június 9. – Krónika 

Továbbra sincs lényeges haladás a Maros és Hargita megyét összekötő két megyei út 

korszerűsítésének ügyében. Az akadályt mindkét esetben az állami erdészeti hivatal (Romsilva) 

jelenti, amely a megyehatáron „rátelepedett” az egykoron szekerek, majd traktorok, teherautók 

és buszok által is használt göröngyös nyomvonalakra. Bár telekkönyvileg nem a saját tulajdona, 

a Romsilva mégis leltárba foglalta, és nem hajlandó lemondani a Maros megyei 

Laposnyateleptől a Bakta-tetőig meghúzódó kilenc kilométeres szakaszról. Az utóbbi években 

csak azt sikerült elérni, hogy az erdészet eltávolítsa a törvénytelenül elhelyezett és jobbára 

mindig lakat alatt álló sorompót. Amint Márton Katalin, a Maros megyei önkormányzat 

műszaki igazgatóságának ügyvezető igazgatója elmondta, hosszas levelezés után a tanács 

vezetősége arra a következtetésre jutott, hogy az erdészet elutasító álláspontját csak a terület 

kisajátításával lehet ellensúlyozni. Némi derűlátásra ad okot, hogy a folyamat nem annyira 

bonyolult, mint eddig, ezért remélik, hogy belátható időn belül sikerül visszavenni a 

Romsilvától azt, ami egyébként soha nem volt az övé. 

    
Házy Erzsébet visszatért Pozsonyba – kiállítás az operaénekes emlékére 
2022. június 9. – ma7.sk  

A pozsonyi születésű Házy Erzsébet az 1960-as és 70-es évek operaszínpadainak sztárja volt, 

nemcsak Magyarországon, hanem szerte a nagyvilágban. Egyik híres szerepe után kapta „az 

évszázad Manonja” elnevezést, és ez a címe annak a kiállításnak is, amely a Több mint 

szomszéd – Magyar Kulturális Hét Pozsonyban rendezvénysorozat keretében a Szlovákiai 

Magyar Kultúra Múzeumában került megrendezésre, s amellyel a híres primadonna emléke 

előtt szerettek volna tisztelegni a szervezők. „Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a 

kiválasztottak” – kezdte Házy Erzsébet méltatását ezzel az idézettel Clementis Tamás, a Magyar 

Állami Operaház magánénekese, Bartók-Pásztory-díjas és Melis-díjas énekes. „Házy Erzsébet 

a kiválasztottak kiválasztottja volt” – fogalmazott hozzáfűzve, negyven éve, hogy a híres 

operaénekes nincs már közöttünk, de a neve fogalommá vált. 

 

Tudatosság és hajlandóság a felvidéki középiskolai oktatásban 
2022. június 9. – ma7.sk  

A Közép-európai Alapítvány-CEF másutt már jól bevált kezdeményezését folytatja tovább a 

Felvidéken az oktatási rendszerben jártas Kiss Beáta és Menyhárt József. Ezúttal a 

dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Gimnázium adott otthont az öt ciklusú 
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képzésnek. Dunaszerdahelyen nem csupán a Vámbéry Ármin Gimnázium, hanem a helyi 

Egészségügyi Középiskola és a Vidékfejlesztési Szakközépiskola pedagógusai is részt vettek az 

öt hónapig tartó módszertani képzésen, amelynek utolsó fázisa zajlott tegnap a 

dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnáziumban. A projektvezetők kellő pedagógiai gyakorlat 

birtokában egy Csehországban megismert, illetve az ottani gimnáziumokban brit módszerek 

alapján alkalmazott modellt szeretnének megvalósítani a Felvidéken, minél szélesebb körben. 

A Közép-európai Alapítvány égisze alatt működő Felvidéki Fejlesztő program célja a 

középiskolai oktatás hatékonyságának elősegítése. 

 

Jövőre a komáromi Selye Egyetem rendezi a 36. OTDK Közgazdaságtudományi 

Szekcióját 
2022. június 9. – ma7.sk, bumm.sk  

A legnagyobb tudományos diák seregszemle házigazdája lesz a szlovákiai magyar egyetem 

jövőre, ami nem csupán feladatokat ró az intézmény munkatársaira, hanem elismerést és 

lehetőségeket  jelent Komárom városának és az egyetemnek is. A komáromi Selye János 

Egyetemen került sor az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 

Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának ülésére abból az alkalomból, hogy 2023. április 

20-22-közt a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara szervezheti a 

közel 900 hallgatót és egyetemi oktatót megmozgató 36. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia (OTDK) Közgazdaságtudományi Szekcióját. 

 

Eperjes díszpolgárává avatták Érsek Árpádot 
2022. június 9. – bumm.sk  

Eperjes önkormányzata még április elején döntött úgy, hogy Érsek Árpád volt közlekedési 

miniszternek díszpolgári címet adományoz. Ezzel ő lett a 8. olyan személy, akinek a város a 

rendszerváltás óta díszpolgári címet ítélt. Az indoklásban kiemelték, hogy Érsek Árpád hivatali 

ideje alatt kezdték meg Eperjes 8 kilométeres délnyugati elkerülőútjának építését, valamint az 

R4-es északi elkerülő első ütemének építését. Andrea Turčanová polgármester (KDH) 

előterjesztésében kiemelte, hogy Érsek Árpád minisztersége alatt többször ellátogatott a 

városba, és meghallgatta a helyi lakosok véleményét azzal kapcsolatban, hogy északkelet 

regionális központjának milyen közlekedési igényei vannak. 

 

Ilyen volt a Katedra Történelemverseny döntője 
2022. június 9. – felvidek.ma  

Ahogy végignéztem a döntő szereplőin, a rendesen elfáradt diákokon és az aggódó felkészítő 

tanárokon, átfutott egy rövid gondolat az agyamon: „hát ezen is túl vagyunk…” De min is? Azon 

a majdnem egy éven, ami a verseny szervezésétől, egy íróasztaltól a Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának előadóterméig tartott. A múlt nyáron meghirdetett 

verseny témája azért volt „A harmadiktól a harmadikig – vagyis III. Bélától III. Andrásig”, hogy 

közelebb hozzuk a bő 13. század magyar történelmét a diákokhoz. Az, hogy idén van az 

Aranybulla születésének 800. évfordulója, véletlennek tűnő egybeesés. 
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Újabb nagy lépés Esterházy János mártíriumának lengyelországi megismertetése 

útján 
2022. június 9. – felvidek.ma  

2022. június 2-án nyílt meg a krakkói ferences kolostor kerengőjének csarnokában Dávid 

Zsuzsanna A mi jelünk a kereszt című, huszonkét akvarell festményből álló kiállítása. A kiállítás 

a Krakkói Magyar Főkonzulátus, a Ferences Rendtartomány és Lencsés Zsolt kurátor, az 

Esterházy János Egyesület tagja együttműködésének köszönhetően jött létre. Az ünnepélyes 

megnyitót dr. Gerencsér Tibor főkonzul és Piotr Cuber, a kolostor házfőnöke tartotta. Az ő 

Esterházy Jánost méltató beszédüket követően Dávid Zsuzsanna, a kiállítás alkotója lengyelül 

mondta el gondolatait a résztvevőknek. Ennek szövegét a tudósításhoz csatoltan közöljük. A 

megnyitón Híves István és Híves Boglárka előadóművész közreműködött a Felvidékhez 

köthető magyar népdalok és egyházi énekek előadásával. 

 

Egy különleges produkció: Szívharang # koncertszínház 
2022. június 9. – Új Szó, felvidek.ma  

Az előadást, amely több művészeti ágat is sajátosan fog ötvözni, Korpás Éva és tizenhat társa 

mutatja be június végén a Komáromi Jókai Színházban. Zenekarának prímása, Csernók Klári 

nyomán merült fel a bábművészet bevonása. Ezt követően keresték meg Gergely Rozália 

színművészt, aki végül a darabot rendezte – vagy saját szavaival élve „berendezte“, mivel 

szerinte a koncert készen volt, „csak ki kellett bélelni jelenetekkel“. Végül összeállították a teljes 

csapatot, benne Horváth Márk bábszínésszel, aki a produkció állatokat megjelenítő bábjait és 

jelemezeit tervezte – ill. dramaturgként Varga Emesével, a Jókai Színház művészeti 

vezetőjével. 

 

Újabb selyés hallgatók végezték el az Ovi-Sport képzését 
2022. június 9. – Új Szó  

A Selye János Egyetem (SJE) 60 óvodapedagógusi hallgatója kapta meg a Buzánszky Jenő által 

létrehozott Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány módszertani képzésének elvégzéséért járó 

okleveleket. Az ünnepélyes átadóra a SJE konferenciaközpontjának aulájában került sor. 

Dobay Beáta a Testnevelés Tanszék vezetője emlékeztetett, a 2018/2019-es tanév óta ad 

otthont a „C“ típusú képzésnek a komáromi egyetem, s idén már negyedszer indították el. A 

már végzett hallgatók visszajelzései alapján jól hasznosíthatóak a tanultak az óvodapedagógusi 

gyakorlatban is. 

 

Cséfalvay: A CoFoE alapján szorosabb európai együttműködést akar a lakosság 
2022. június 9. – Új Szó  

Az Európa jövőjéről szóló konferencia (CoFoE) eredményei azt mutatják, hogy a lakosok 

szorosabb európai együttműködést szeretnének szinte minden területen – nyilatkozta a TASR 

hírügynökségnek Cséfalvay Katalin korábbi parlamenti képviselő, az Institute for Central 
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Europe igazgatója. „Az ukrajnai háború világosan mutatja, hogy szorosabb együttműködésre 

van szükség az EU-ban, és az EU jövőjéről szóló további megbeszéléseknek is erről kellene 

szólniuk" – tette hozzá. A konferencia azt is megmutatta, hogy Szlovákiának nemcsak 

Brüsszelre és európai partnereire összpontosítva kell politizálnia, hanem „saját polgáraira is, 

akiknek még mindig nincs elegendő információjuk az EU-ról, és még mindig sok az előítélet az 

unióval szemben". 

   
Szijjártó Péter Belgrádba látogat 
2022. június 10. – PannonRTV, Szmsz.press 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a délelőtt folyamán először Szerbia elnökével, 

Aleksandar Vučićtyal találkozik. A kétoldalú megbeszélést követően Siniša Mali 

pénzügyminiszterrel folytat majd tárgyalást. A megbeszélés fő témája a két ország energetikai 

együttműködése lesz. A két politikus memorandumot ír alá az energetikai együttműködés 

folytatásáról. Az esemény keretében a Srbijagas és a magyarországi MVM CEEnergy Zrt. 

igazgatói is együttműködési szerződést írnak alá. 

 

Szentesi küldöttség Topolyán 
2022. június 9. – Magyarszo.rs 

Szentes Város Önkormányzatának képviseletében Topolyára látogatott Kiss Csaba 

alpolgármester és Bocskay István gazdaságfejlesztési referens. A küldöttséget Szatmári Adrián 

polgármester tájékoztatta községünk jelenlegi helyzetéről és jövőbeni terveiről. Ezt követően 

Kiss Csaba, Szentes alpolgármestere kifejezte szándékukat a további együttműködésre. A 

jelenlévők három fő területen látják a testvérvárosi kapcsolat további fenntartását és 

fejlesztésének lehetőségét: kölcsönös megjelenés egymás rendezvényein; szakértői 

együttműködés az intézmények üzemeltetése, fejlesztése területén; EU- (IPA-) pályázaton való 

közös részvétel. A megbeszélést követően Tomik Nimród, Topolya község képviselő-

testületének elnökhelyettese mutatta meg a szentesi vendégeknek a Topolyai-tavat és 

környékét, valamint egyéb nevezetességeket.  
 

Magunk maradtunk 
2022. június 9. – Magyarszo.rs 

Pénteken késő délután mutatták be Kovács Ákos Kossuth-díjas magyar dal- és zeneszerző, 

énekes-előadóművész első kisjátékfilmjét az óbecsei Városi Színházban. A Magunk maradtunk 

című, csaknem félórás alkotásnak az Ezt nem lehet megúszni elnevezésű, Ákos első önálló 

novelláskötetének két novellája szolgált alapul. A fekete-fehér változatban készült film egy 

taxisofőr monológja, amelyből saját maga és az ország több évtizedes története elevenedik meg. 
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A hétvégén meggynapok Bácsfeketehegyen 
2022. június 9. – Magyarszo.rs 

Most hétvégén fogják megtartani a XVIII. Bácsfeketehegyi Falunapot és XIX. Bácsfeketehegyi 

Meggynapokat. A szervezők az idén is háromnapos programmal várják a vendégeket. Június 

10-én, pénteken 10 órakor kezdődik az óvodások karneváli sétája, majd 19 órakor a 

színházteremben bemutatják a Kakuk Marci című vígjátékot. Szombaton több program is egész 

napon át fog tartani, ilyen lesz a meggy és helyi termékek bemutatója, a kézimunka-kiállítás, a 

rajz- és irodalmi pályázat pályaműveinek kiállítása, valamint a kirakodóvásár. A meggynapokat 

9 órakor Bojtos Béla, a helyi közösség tanácselnöke fogja megnyitni, majd fél tízkor kezdődik a 

marhapaprikás-főző verseny. 10 órától lesz zöldség- és gyümölcsszobrászat, 

meggykülönlegességek kóstolója, valamint helyi és külföldi termelők bemutatkozása az IPA – 

HUSRB/1903/31/0066 projektum keretében. 

   
ORFK: több mint 8 és fél ezren érkeztek csütörtökön Ukrajnából 
2022. június 10. – MTI, Demokrata 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5283 ember lépett be csütörtökön Magyarországra, míg a 

román-magyar határszakaszon belépők közül 3359-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 202 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 - írták. 

 

A szakmád a jövőd – a Nagydobronyi Szakképzési Központ várja a jelentkezőket 
2022. június 09. – karpatalja.ma 

Gazdag képzési kínálattal várja az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező fiatalokat a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi 

Szakképzési Központja. A 2019 óta működő szakképzési központ az aktuális munkaerő-piaci 

igényeket figyelembe véve állította össze idei képzési kínálatát. A nagydobronyi szakképző – 

akárcsak az Egán-centrum másik két képzési helye – duális képzési rendszerben valósítja meg 

az oktatási folyamatot, melynek lényege, hogy a tanulóik két helyszínen, Nagydobronyban, 

illetve a Mátészalkai Szakképzési Centrum iskoláiban szerzik meg a szakmájukhoz 

elengedhetetlen elméleti és gyakorlati tudást. 

 

A háború elől menekült családoknak szervez tábort az MRSZ 
2022. június 09. – karpatalja.ma 

A Magyar Református Szeretetszolgálat évek óta meghirdeti „Legyen mosoly minden 

hátizsákban!” címmel tematikus adománygyűjtését, melynek köszönhetően már több száz 

gyermek számára szereztek életre szóló élményeket nyári táboraikban. Az idei tervek között 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4949/vajdasag_kishegyes/266385/A-h%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9n-meggynapok-B%C3%A1csfeketehegyen-b%C3%A1csfeketehegy-meggynapok.htm
https://demokrata.hu/magyarorszag/tobb-mint-8-es-fel-ezren-erkeztek-csutortokon-ukrajnabol-542470/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-szakmad-a-jovod-a-nagydobronyi-szakkepzesi-kozpont-varja-a-jelentkezoket/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/a-haboru-elol-menekult-csaladoknak-szervez-tabort-az-mrsz/
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szerepel három napközis tábor megszervezése, melyekre rászoruló családok gyermekeit várják. 

Ebben az évben nemcsak a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekekre számítanak, 

vagy a Nyilas Misi ösztöndíjat elnyert tehetséges fiatalok részvételére, hanem külön tábort 

szerveznek a háború elől menekülő családoknak is. 

 

Folytatódik Kárpátalja gazdaságának fejlesztése 
2022. június 09. – karpatalja.ma 

Folytatódik Kárpátalja gazdaságának erősítése és fejlesztése. A háború súlyosan érintette a 

helyi vállalkozásokat, amelyek némely esetben felfüggesztették tevékenységüket, mivel újabb 

piacokat kellett keresniük termékeik értékesítésére – közölte Viktor Mikita, a Kárpátaljai 

Megyei Katonai Adminisztráció vezetője a közösségi oldalán. A megyei vezetés a helyi 

vállalkozókkal közösen új mechanizmusok létrehozásán és a termelési volumen helyreállításán 

dolgozik.  

 

Viktor Mikita bemutatta a beregszászi járási hivatal új vezetőjét 
2022. június 09. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net 

Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója hivatalosan is bemutatta Vitalij Matijt, a Beregszászi 

Járási Állami Közigazgatási Hivatal új vezetőjét június 9-én. Matijt a hivatal élére május 20-án 

nevezte ki Zelenszkij. 2014. május 7-e óta a beregszászi járási hivatal első helyettesi tisztségét 

töltötte be. 

 

A kormányzó munkára ösztönzi a Kárpátalján tartózkodó menekülteket 
2022. június 09. – kiszo.net 

A megyében megszüntetik a belső menekültek ingyenes étkeztetését, ezentúl csak a szociálisan 

rászorulók részesülnek térítésmentes ellátásban – mondta Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Közigazgatás vezetője az Ukrinformnak adott interjújában, adta hírül a Goloskarpat 

hírportál. „A helyi hatóságok arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az lenne a helyes, aki tud, 

az dolgozzon, és legyen munkahelye” – közölte Kárpátalja kormányzója. Hozzátette: a belső 

menekültek nem ülhetnek ölbe tett kézzel és nem várhatják el, hogy ingyen etessék őket. 

 

Útkarbantartási munkálatokba kezdtek a megyeszékhelyen 
2022. június 09. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Szerdán az ungvári Drugeth és a Pidhirszka utca aszfalthibáinak javításával kezdtek az 

útkarbantartók. A városi önkormányzat infrastrukturális osztálya, miután május végén 

engedélyt kapott a megyei katonai közigazgatástól, végre hozzálátott az esedékes közúthálózat 

balesetveszélyes aszfalthibáinak elhárításához. Az aszfaltborítást többek között a Zahorszka, 

Zakarpatszka, Bercsényi, Domaninszka, Drugeth, Onokivszka, Panykevics, Kotljarevszki 

utcákon javítják ki. Emellett a város más utcáin is végeznek majd munkálatokat az aszfalt 

hibáinak kiküszöbölésére. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/folytatodik-karpatalja-gazdasaganak-fejlesztese/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/viktor-mikita-bemutatta-a-beregszaszi-jarasi-hivatal-uj-vezetojet/
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A Drávaszögben készítik a Kárpát-medence legjobb halászlevét – a laskói Munk 

Erik címet védett 
2022. június 9. – Kepesujsag.com 

Szombaton tartották meg a kiskőszegi/batinai Zöld-szigeten a Kárpát-medencei Halászléfőző 

Magyar Bajnokságot, ahol hét ország összesen 21 csapata mérte össze szakácstudományát az 

egyik legnépszerűbb hungarikum, a halászlé készítésében. A laskói Munk Erik megvédte a 

2016-ban már egyszer elnyert, Kárpát-medencei halászléfőző bajnoki címet. A rekkenő hőség 

ellenére lelkesen „küzdöttek” hét ország szakácskiválóságai a Kárpát-medencei Halászléfőző 

Magyar Bajnokságon. Ez egy olyan jeles szakmai vetélkedő volt, amely a maga nemében 

páratlan. Mivel szerveződése kiterjed az egész Kárpát-medencére, ezért nagyban hozzájárul a 

különböző országokban élő magyarság kapcsolatainak az erősítéséhez is. 

 

 „Akinek van múltja, annak van jövője is” – Megalakulásának 90. évfordulóját 

ünnepelte a zágrábi Ady Kör 
2022. június 9. – Kepesujsag.com 

A 90. évfordulóhoz méltó színvonalas programsorozattal ünnepelte jubileumát magyarságunk 

egyik legnagyobb múltú egyesülete, a zágrábi Ady Endre Kultúrkör. A zágrábi Ady Endre 

Magyar Kultúrkört 1932-ben alapították Zágrábban élő magyarok, valamint a fővárosban 

tanuló vajdasági és horvátországi magyar egyetemisták. Az egyesület a 60-as és a 70-es 

években élte fénykorát, amikor évente ötven egyetemista is érkezett a horvát fővárosba a 

Vajdaságból és Szlavónia-Baranyából. Ezeknek az egyetemistáknak második otthona volt az 

egyesület, amelynek legfőbb feladata a magyar kultúra és a hagyományok ápolása volt. 

 

Ismét megrongálták a haraszti Petőfi-szobrot 
2022. június 9. – Kepesujsag.com 

A hét végén ismét megrongálták híres költőnk, Petőfi Sándor mellszobrát a szlavóniai 

Harasztiban. A műalkotásban szerencsére nem keletkezett kár, a talapzatán lévő márvány 

borítást viszont apró darabokra törték. Haraszti főterén 2014. március 15-én állították fel 

legismertebb költőnk, Petőfi Sándor kültéri mellszobrát. A hazaszeretetéről is ismert 

szabadságharcos bronzból készült mását Hunyadi László marosvásárhelyi szobrász készítette 

a helyi református egyház kérésére. A közadakozásból megépült szobornál azóta a helyi 

magyarok minden év március 15-én megemlékeznek 1848-49 hőseiről. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 9. – Kossuth Rádió 

 

Ukrajnában különleges nyelvi jogokat adnának az angol és a lengyel nyelvnek is. Denisz Smihal 

miniszterelnök szerint jót tenne az ország fejlődésének, ha több szférában is hivatalosan 

használatos nyelv lenne az angol. Csernicskó István nyelvészprofesszor, a beregszászi főiskola 

rektora szerint inkább az itt élő kisebbségek nyelvét kellene fejleszteni és támogatni. 

 

27 évesen, a szabadságharc legfiatalabb tábornoka, a 48-as emigráció aktív tagja, aki részt vesz 

az olasz légió szervezésében és az Argentin Katonai Akadémia alapítója. Ő a 200 évvel ezelőtt 

született Czetz János, aki Háromszéken, Gidófalván látta meg a napvilágot, és aki 

Argentínában is fényes katonai karriert futott be. Születésének 200. évfordulóján nagyszabású 

rendezvénysorozattal emlékeznek rá: Gidófalván szobrot, Sepsiszentgyörgyön kopjafát 

állítottak emlékére, kiállítással és konferenciával idézik fel életét és munkásságát.  

 

30 éve a Caritas hálózata segítségével indult a romániai, Temes megyei magyar falu, Ótelek és 

az ausztriai (stájerországi) Birkfeld partnerkapcsolata. Az első két évtizedben igen gyakori volt 

a kölcsönös látogatás, és ennek az együttműködésnek a gyümölcse az óteleki plébánia épülete, 

amely teljes egészében a birkfeldiek támogatásával valósult meg. Az utóbbi évtizedben a 

kapcsolattartás elsősorban a virtuális térbe szorult vissza, de a baráti kapcsolatok 

megmaradtak. Az együttműködés ausztriai kezdeményezője pedig magyarul is megtanult, hogy 

jobban működjön ez a kapcsolat. A mai összeállítás ugyanott készült, ahol három évtizede 

megszületett a megállapodás. 

 

Tavasszal beindult az élet a Tornyai Tájházban. Az Arad megyei Tornyán Tóth Piroska és 

Suttyák András 17 évvel ezelőtt nosztalgiából, a felmenők iránti tiszteletből mentették meg az 

alföldi paraszti élet néhány szobányi emlékét, az egykori háztáji gazdaságokban használatos 

eszközöket. A gyűjtemény fokozatosan nőtt és híre ment. A tájház működtetésére létrejött Pro-

Pir-Kult Egyesülettel, pályázati támogatásból idén fejlesztéseket is végeztek a portán, hogy még 

autentikusabb környezetben fogadhassák az érdeklődőket.  

 

Tanösvények, Via ferrata, vagyis vasalt hegyi út, magashegyi kilátók, kabinok, fejlesztik a 

Gyilkos-tó turisztikai attrakcióit, és a szállodákat is felújítják, amire már lehet idegenforgalmi 

szezont építeni. De a tákolt bódésor, a zöldövezetek gondozatlansága, az ivóvízgondok olyan 

évek óta húzódó problémák, amelyek ma is megoldásra várnak. Gyergyószentmiklós város 

polgármesterével, Csergő Tiborral, és az Erdélyi Magyar Idegenvezetők Egyesületének 

elnökével, Magyari Vass Istvánnal a gondokról és a  tervekről is beszélgetett munkatársunk.   
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Szombaton rendezik meg az I. Kárpát-medencei Csoóri Sándor Népművészeti fesztivált, a 

Kárpát-medencében, harminc helyszínen egy időben, azonos programpontokkal, amelyen 

közel 20 ezer táncos, zenész és kézműves vesz részt. A népművészeti fesztivált azok az 

együttesek, tánccsoportok kezdeményezték, amelyek a Csoóri Sándor Alap jóvoltából (2017-

től) támogatásban részesültek - mondta Barabási Attila Csaba, a Maros Művészegyüttes 

igazgatója, a fesztivál egyik erdélyi főszervezője. 


