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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Novák–Iohannis-találkozó: Bukarest korrekt kapcsolatot akar Budapesttel, a 

kisebbségeknek hídszerepük van 
2022. június 11. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, Szekelyhon.ro 

A román fél pragmatikus és korrekt kapcsolatokban érdekelt Magyarországgal, és 

meggyőződése, hogy a nemzeti kisebbségek hidat képeznek a két ország között, fontos szerepet 

játszanak az együttműködés elősegítésében – emelte ki a román elnöki hivatal abban a 

közleményben, amelyet Novák Katalin és Klaus Iohannis bukaresti találkozójáról adott ki 

pénteken este. A román elnök a pragmatikus, korrekt, őszinte, európai szellemű, valódi 

stratégiai partnerekre jellemző együttműködés fontosságát hangoztatta, az 1996-ban 

Temesváron megkötött román-magyar alapszerződés, illetve a húsz éve aláírt magyar-román 

21. századi stratégiai partnerségi nyilatkozat szellemét nevezve irányadónak. Iohannis 

párbeszédet szorgalmazott minden közös érdeklődésre számot tartó ügyben, szerinte az 

egyoldalú megközelítések nem eredményezhetnek tartós és hatékony megoldásokat. A 

gazdasági együttműködés fontosságát aláhúzva a román elnök a román és az európai jog 

tiszteletben tartása, illetve az etnikai megkülönböztetés ellen érvelt, hozzátéve: a projektek 

nem korlátozódhatnak Románia bizonyos térségeire – zárult a román elnöki hivatal 

közleménye. 

 

A Bethlen Gábor Kollégium megalapításának a 400. évfordulóját ünnepelték 

szombaton Nagyenyeden.  
2022. június 12. – MTI, Krónika, maszol.ro, Magyar Nemzet, hirado.hu  

Erdély egyik első felsőoktatási intézményét eredetileg Gyulafehérváron alapította meg 400 

évvel ezelőtt Bethlen Gábor fejedelem; az intézményt 40 évvel később Apafi Mihály fejedelem 

Nagyenyedre költöztette, ahol ma református kollégiumként működik.  A szombat délutáni 

jubileumi ünnepségen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára elmondta: a magyar kormányt is Bethlen Gábor fejedelem intézményalapítási 

sikere ihlette, amikor 12 éve a nemzetpolitika fő pilléreként határozta meg az erős oktatási 

intézményrendszer létrehozását. "Ebben az intézményrendszerben a Bethlen Gábor Kollégium 

kimagasló bástyának bizonyult és bizonyul most is" - jelentette ki. Az államtitkár úgy vélte, a 

magyarságnak cselekvő nemzetként ragaszkodnia kell gyökereihez. Közölte: Magyarország 

kormánya ma világszerte 300 ezer diák minőségi magyar oktatását teszi lehetővé vagy segíti. 

Ehhez a határon túli magyarok is hozzájárultak a szavazataikkal - mondta.  
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Fehér megyei ,,magyar csodaként” tekintenek Székelykocsárdra 
2022. június 11. – Krónika, Szekelyhon.ro 

Székelykocsárdon került sor a Fehér Megyei Magyar Napok egyik szombati rendezvényére, 

amelyen részt vett Potápi Árpád János, a magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. A 

román többségű, de magyar polgármesterrel rendelkező község vezetője, Csegezi Edit 

Zsuzsanna a magyar szórványoktatás megerősítését tartja fő célkitűzésének. Potápi Árpád az 

elmúlt évek legnagyobb sikerének azt tartja, hogy meg tudták erősíteni a nemzeti összetartozás 

érzését a magyarok között, bárhol is éljenek a világon. Ennek egyik alapfeltétele, hogy a szülők 

magyar oktatási intézményekbe írassák gyerekeiket. Példaként a székelykocsárdi magyar 

oktatást emelte ki, amely nemcsak a helyi magyar gyerekekre és fiatalokra összpontosít, hanem 

más települések magyarjaira is. A székelykocsárdiakat arra biztatta, hogy 10-20 múlva a 

lakosság arányában akár az ötven százalékot, vagy ennél nagyobb arányt is érjenek el. 

,,Számarányunk fontos ahhoz, hogy megőrizzük az óvodát, az iskolát, az intézményeinket” – 

fogalmazott a budapesti politikus. 

 

Potápi: péntektől lehet jelentkezni a Határtalanul program idei nyílt pályázatára 
2022. június 10. – MTI, Hirado.hu, ma7.sk, felvidek.ma, Magyar Nemzet, M1, Kossuth Rádió  

Péntektől lehet jelentkezni a Határtalanul! program idei nyílt pályázati felhívására - mondta 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteki 

budapesti sajtótájékoztatón. A cél, hogy a 2022/23-as tanévben minél több tervezett 

kirándulás valósulhasson meg. A nemzetpolitika államtitkár kiemelte: a Határtalanul az egyik 

legfontosabb nemzeti összetartozás érzését és élményét erősítő program, amely már több mint 

500 ezer diák utazását tette lehetővé. Felidézte: 2011 június 4-én indultak el az első buszok. 

Azóta a magyarországi egyetemisták 78 százaléka járt már határon túli magyarlakta területen, 

62 százalékuknak pedig van határon túli barátja vagy ismerőse. Potápi Árpád János ismertette: 

2022-ben egy pályázati felhívást hirdetnek meg, a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

című programot. A keretösszeg közel kétmilliárd forint, ha több forrásra van szükség, akkor ezt 

tudják még növelni - tette hozzá. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás 

összege: 500 ezertől 5 millió forintig terjed. A támogatható kiadások köre nem változott, így az 

az utazásra, étkezésre, az útlevél kiállítására, baleset- és felelősségbiztosításra, személyi 

juttatásra, programhoz kapcsolódó költségekre, kisösszegű ajándékokra fordítható. 

    
Ha van magyar szó, van magyar jövő – Benkő Erika szerint folyamatosan 

védelmezni kell a közösség jogait 
2022. június 10. – Krónika 

A nyelvi és kisebbségi jogok őrzését, bővítését tartja legfontosabb feladatának Benkő Erika, aki 

korábban parlamenti képviselőként, jelenleg a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetőjeként 

tevékenykedik. A Krónikának annak kapcsán nyilatkozott, hogy az Anyanyelvápolók 
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Szövetsége (AESZ) neki ítélte a Nyelvőrzés Sütő András-díját. Az oklevélen olvasható méltatás 

szerint Benkő Erika kapta a díjat „a bátorságért és következetességért, amelyet az erdélyi 

magyar nyelv védelmében tanúsított parlamenti képviselőként, és tanúsít folyamatosan a Mikó 

Imre Jogvédelmi Szolgálat keretében”. 

 

Augusztusban megrendezik a Határok nélkül kézilabda-fesztivált 

Székelyudvarhelyen 
2022. június 10. – MTI, Krónika 

Augusztus 17. és 21. között rendezik Székelyudvarhelyen a Határok nélkül elnevezésű 

kézilabda-fesztivált, amelyet az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt el kellett 

halasztani. „A nyári fesztivál hívószavai a kézilabda mellett a nemzet, az összetartozás, a 

kultúra” – jelentette ki a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) honlapján Novák András 

operatív igazgató. Hangsúlyozta, a határon túli magyar kézilabdázás fejlesztését évek óta 

kiemelten kezelik, az MKSZ létrehozta az Együtt növünk fel! alapítványt is a projekt segítésére, 

a szervezet kuratóriumának elnöke a székelyudvarhelyi születésű 229-szeres válogatott Ilyés 

Ferenc. 

 

Új RMDSZ-es tanácsos tett esküt az aradi városházán 
2022. június 10. – maszol.ro 

A pénteki rendkívüli tanácsülésen letette hivatali esküjét Horváth Júlia, az aradi 

önkormányzati testület új RMDSZ-es tagja. A 23 tagú képviselőtestületben a magyar 

érdekvédelmi szövetség két helyet szerzett a 2020-as helyhatósági választásokon: Mészár 

Sándor polgármesterjelölt és Bognár Levente volt alpolgármester jutott be a jelöltlistáról, de 

miután az RMDSZ nem kapott politikai támogatást az alpolgármesteri tisztség megőrzésére 

egyik párttól sem, Mészár visszaadta a mandátumát, helyét pedig a listán következő Szabó 

Mihály vette át (ő 2016–2020 között is tanácsos volt). Szabó magánéleti okokra hivatkozva 

idén áprilisban lemondott, az így megürült helyre pedig ismét az RMDSZ javasolhatott egy 

személyt. Bár a soron következő nem Horváth Júlia lett volna, a szervezet döntése értelmében 

„előléptették”. 

 

„Azt szeretnénk, hogy emlékezetes legyen a 10. Szent László Napok” 
2022. június 10. – Bihari Napló 

Zatykó Gyula, a Szent László Napok főszervezője szerint: „Azt szeretnénk, hogy emlékezetes 

esemény legyen a 10. Szent László Napok, ezért az idei fesztivált záró sztárfellépőnek Ákost 

hívtuk meg, de a többi koncerten is elismert előadók mutatják be produkciójukat. A program 

összeállításakor az is célként lebegett előttünk, hogy minél több helyi és környékbeli vagy innen 

elszármazott művészt hívjunk meg, és büszkén jelentem, erőfeszítésünket siker övezte. Nagy 

újításnak számít ugyanakkor, hogy a nagykoncertek helyszíne idén a Szent László tér lesz, ahol 

jóval több fesztiválozó elfér, mint a várban”. 
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Élő szövet, amely ma is értéket teremt: átadták az Erdélyi Magyar Kortárs 

Kultúráért Díjakat Kolozsváron 
2022. június 10. – Krónika 

Balázs Imre József irodalmár, Jánosi Andrea grafikus és Kató Emőke színművész vette át 

péntek este az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat a kolozsvári Bánffy-palotában az 

ünnepi könyvhét keretében. Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúrpolitikusa úgy fogalmazott, a 

kultúra nem múzeum, hanem élő, eleven szövet. A magyar kormány képviseletében Brendus 

Réka, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője szerint azzal ünneplünk, hogy egyre 

inkább újraértékeljük a kultúrához való viszonyulásunkat a mostani zűrzavaros időszakban. 

 

Temetőgyalázás fényes nappal: tizenhárom sírkövet döntöttek le a 

magyarbölkényi temető református részén 
2022. június 10. – Krónika 

Pénteken délután fényes nappal, egy temetést követően sírokat gyaláztak meg a Maros megyei 

Magyarbölkényben. A Szászrégentől mintegy tíz kilométerre fekvő, vegyes lakosságú faluban a 

sírkert jobb oldala hagyományos módon református parcellának számít, a bal oldalán pedig az 

ortodoxok, katolikusok és más felekezetűek temetkeznek. A példátlan vandalizmus áldozatai 

kizárólag a református oldalon lévő kegyhelyek, szám szerint tizenhárom.  

 

Novák Katalin egy hónapon belül másodszor találkozott Kelemen Hunorral 
2022. június 10. – maszol.ro 

„Ezúttal Bukarestben találkoztunk Novák Katalinnal. Magyarország köztársasági elnöke a 

Bukaresti Kilencek csúcstalálkozójára érkezett pénteken Románia fővárosába” – közölte 

röviden Facebook-oldalán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Novák Katalin közösségimédia-

oldalán a Bukaresti Kielncek találkozóról előbb közölte, hogy megérkezett Bukarestbe Klaus 

Iohannis román és Adrzej Duda lengyel kormányfő meghívására. A magyar köztársasági elnök 

ismertette: „a B9-ek – azaz a négy visegrádi ország, a három balti állam, valamint Románia és 

Bulgária – közötti konzultációt hét éve Lengyelország és Románia kezdeményezte, hogy a 

NATO régiónkban lévő tagállamai egységes képviseletet kapjanak a szövetségben. A mai 

államfői csúcson van miről beszélnünk: közös válaszokat kell találnunk a szomszédunkban 

zajló háborús kihívásokra. A biztonság és a béke az első!” 

 

Gyógyfürdőt építtetett Bihar megyében a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület 
2022. június 10. – maszol.ro, Bihari Napló 

Ünnepélyes keretek között, egyházi és világi elöljárók jelenlétében avatták fel pénteken a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület által a közigazgatásilag Székelyhíd városához 

tartozó Hegyközszentmiklóson megépített termálvizes gyógyfürdőt. A beruházást a saját 

források mellett a bukaresti fejlesztési minisztérium és a magyar kormány segítségével sikerült 
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megvalósítani. Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter szerint jelentős az a nap, 

amikor az egyháznak a társadalomban létrejött hagyományos modelljét túllépve egy nagyon 

szükséges új elemmel sikerül gazdagodnia. „Az egyháznak vannak feladatai és kihívásai, és 

ezeknek a kihívásoknak kellőképpen meg is tud felelni. Az egyház lehet egyfajta gazdasági 

szereplő is, mert másképp szervezi meg magát és talán a minőségi követelmények is mások. Ez 

a pályázat és a beruházás ennek a környéknek gazdasági fellendülést hoz” – jelentette ki a 

szakminiszter. 

 

Megmutatták a népi kultúra sokszínűségét, még a lelkész is népviseletben 

prédikált  
2022. június 11. – szekelyhon.ro 

Istentisztelettel kezdődött az I. Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál a Kárpát-medence 

harminc településén, majd felvonulással, valamint közös énekléssel és körtánccal folytatódott. 

A Fesztiválnak a Kárpát-medencében 30 település adott helyet, közöttük hat Erdélyben: 

Csíkszereda, Marosvásárhely, Nagyvárad, Szamosújvár, Kézdiszentlélek és Székelyudvarhely 

közös éneklésnek és táncnak volt a helyszíne. A célt sikerült elérni: a nagy nyilvánosság előtt 

bemutatták mindazt, amit az öt évvel ezelőtt elindult Csoóri Sándor Program jóvoltából 

megvalósítottak, a népművészeti mozgalom kiemelkedően magas színvonalát, résztvevőinek 

sokaságát. Ahogy az esemény kezdetén Barabási Attila Csaba főszervező – a Maros 

Művészegyüttes igazgatója és Pro Folk Dance Egyesület elnöke – kiemelte: „kézzelfogható 

anyagi segítséget jelent a Csoóri Sándor Alap nyújtotta támogatás, hiszen a népviseletek, a 

csizmák, tánccipők megvásárlása, a technikai eszközök beszerzése meghaladja nagyon sok 

tánccsoport anyagi lehetőségeit. Azt látom, hogy a táncosok szebben táncolnak, a népi kultúra 

él és tovább fejlődik – fogalmazott a Barabási.  

 

Összeforrasztani a vallásosságot a kultúrával: Böcskei László katolikus püspök a 

spirituális-architekturális tengelyekről 
2022. június 12. – Krónika 

Nem múltmutogató múzeumot akarunk létrehozni a felújított püspöki palotában, hanem a 

mostani és az utánunk következő nemzedékek közösségének építését és javát szolgálva általa, 

továbbvinni – állapította meg a Krónikának adott interjúban Böcskei László nagyváradi római 

katolikus megyés püspök, aki szerint az egyház mindennel foglalkozik, ami a mai embereket 

foglalkoztatja, ami hozzásegít a szellemi és lelki elmélyüléshez. 

 

Közönségcsalogató szerzők, különleges miliő: nagy népszerűségnek örvendett a 

Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 
2022. június 12. – Krónika 

Könyvbemutatókkal, neves kortárs szerzők író-olvasó találkozójával, koncertekkel és számos 

kísérőprogrammal szervezték meg a Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet a Bánffy-palotában és más 

helyszíneken. A Krónika által megszólaltatott kiadóvezetők elégedetten értékeltek. 
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Anyaországi támogatásból újult meg, és felvette Csiha Kálmán nevét a 

kézdivásárhelyi református kollégium  
2022. június 12. – szekelyhon.ro 

Megható ünnepségsorozat helyszíne volt vasárnap délben és kora délután Kézdivásárhely. A 

felső-háromszéki város református templomának felújítási munkálatai, ezt követően a 

felújított felekezeti óvoda, majd a református kollégium új osztály- és tornatermét áldották 

meg, a kollégium pedig felvette Erdély híres református püspökének, Csiha Kálmánnak a nevét. 

A felújítások a magyar állam hathatós anyagi segítségével valósultak meg.  

     
Alsó- és Felső-Bodrogköz összetartozik 
2022. június 10. – ma7.sk  

Alsó és Felső-Bodrogköz polgárai együtt ünnepeltek. Megemlékeztek arról, hogy a Bodrogköz 

ma ismert két része valaha egy szerves egységet alkotott. A Dunamocsról indult nemes 

kezdeményezéshez kapcsolódva a Szlovák Vöröskereszt és Csemadok nagytárkányi 

alapszervezeteinek asszonyai polgári táncokat lejtettek. Az Összetartozás Táncának elsődleges 

célja, hogy a tánc erejével hirdesse a magyar nemzeti összefogás és összetartozás fontosságát 

és az újra egymásra találást a művileg épített határokon túlmutatva, mert ez lehet majd a 

szülőföldünkön való megmaradásunknak és gyarapodásunknak jövőbeni kizárólagos záloga.  

 

Jubilál a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola 
2022. június 10. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

A pandémiás helyzet javulása után, június 9-én a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési 

Központban végre megünnepelhette alapításának 70. évfordulóját a helyi Petőfi utcában 

működő Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola. A szombaton megtartandó 1 nap az 

Ipariban című műsorfüzér során pedig majd bárki körülnézhet az intézmény épületében, s 

élvezheti az érdekes bemutatókat. Minderről Vetter János mérnökkel, az „Ipari“ igazgatójával 

beszélgettünk. 

 

Gergely Papp Adrianna: Biró Rozália lehet az EPP Nőszervezetének új elnöke. 

Lesz érzékelhető irányváltás? 
2022. június 10. – ma7.sk  

Az írországi Dublinban tartja éves kongresszusát június 10-11-én az Európai Néppárt 

Nőszervezete, az EPP Women. A kongresszuson egyebek mellett a nőszervezet tisztújítására is 

sor kerül a szombati napon. Az előző választásokhoz hasonlóan a nőszervezet tagjai elnököt, 

hat alelnököt, főtitkárt és kincstárnokot választanak majd. Az EPP Nőszervezetének jelenlegi 

elnöke a 80 éves német Doris Pack, aki 21 éve tölti be ezt a tisztséget. 
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Konferencia a nők lehetőségteremtéséről a munkaerőpiacon  
2022. június 10. – ma7.sk  

A héten megrendezésre került egy nemzetközi angol nyelvű konferencia Dunaszerdahelyen, 

mely a Lehetőségteremtés a nők számára a munkaerőpiacon inkluzív technikákkal elnevezésű 

erasmus projekttel foglalkozott. Szlovéniából, Csehországból és Magyarországról is érkeztek 

előadók. A projekt célja, hogy a nők, és más hátrányos helyzetű etnikai csoportok számára 

lehetővé tegye, hogy egyenlő esélyekkel teremtsenek értéket a munkaerőpiacon. A 

munkakeresés világszerte sokkal keményebb feladat a nőknek, mint férfitársaik számára. 

Amikor sikerül elhelyezkedniük, akkor jellemzően alacsonyabb hozzáadott értékű munkát 

kapnak, valamint kiszolgáltatott körülmények között kénytelenek elvégezni a rájuk bízott 

feladatokat. A közeli jövőben ezen a téren nem sok változás várható. 

 

A Szövetség nem támogatja Fico népszavazását 
2022. június 10. – ma7.sk, bumm.sk  

A Szövetség nem támogatja a Smer által kezdeményezett népszavazást az előrehozott 

választásokról. A párt ezt a Smer politikai kampányának tartja – mondta Solymos László, a 

Szövetség Országos Tanácsának elnöke. Solymos szerint időszerű és legitim a jelenlegi, "nem 

működőképes" kormánykoalícióról beszélni. "De a választási időszak lerövidítéséről szóló 

népszavazás nem kötelező érvényű a képviselők számára, akik négy évre kapták a 

megbízatásukat" – mondta Solymos. Ugyanakkor, ha a népszavazás sikeres volna, az a 

nyomásgyakorlásnak egy komoly formája lenne Eduard Heger kormánya számára, hogy 

"fejezze be a szenvedését".  

 

Torma Gábor-díjjal tüntettek ki fiatal tehetségeket Zselízen 
2022. június 10. – felvidek.ma  

A tehetséges fiatal zselízi sportoló, Torma Gábor 2019-ben egy tűzbalesetben vesztette életét. 

Emlékének ápolására családja és barátai megalakították a Torma Gábor Egyesületet, ami több 

aktivitás mellett kezdeményezte, hogy a zselízi városi futóversenyt a fiatalon elhunyt 

sportolóról nevezzék el, amin idén több mint 120-an futottak együtt. A közösségi sportesemény 

mellett egy díjat is alapítottak, amit kiemelkedő vers- és prózamondóknak, illetve 

sportsikereket elérő zselízi diákoknak osztanak ki minden évben. Az idei díjazottak a Zselízi 

Magyar Tannyelvű Alapiskola és a Comenius Gimnázium június 1-jei gyermeknapja keretén 

belüli rendezvényen vehették át az elismerést. A díjat Gábor édesanyja, Torma Irén és testvére, 

István adták át. 

 

A Bogár íjászházaspár újabb sikere Törökországban 
2022. június 10. – felvidek.ma  

A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub 2003-ban egy baráti és rokoni társaság íjászat iránti 

vonzalmából szerveződött. 2006-ban helyezték át székhelyüket Marcelházára. A Fekete 

Sólyom elnevezés a képzeletük szülötte, olyan állat jelképet választottak, mely hasonlít az 

őseink által használt kerecsensólyom/turulmadár jelképéhez. Neves marcelházi történelmi 
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íjászaink – a Bogár házaspár, Péter és Valéria – ismét hallattak magukról: május végén 

Isztambulban hódítottak a 10. Hódítók Kupája – 10. Fetih Kupasi nemzetközi versenyen, 

amelyen 32 ország 500 íjásza, köztük 200 tradicionális íjász vett részt. 

 

Háromszoros kassai győzelem a 18. Csengő Énekszó országos fesztiválon 
2022. június 10. – Új Szó, felvidek.ma  

Ötszáznál is több ifjú kórista éneke töltötte be június 8-án és 9-én a császári-királyi lovarda 

hatalmas csarnokát, amely a 18. Csengő Énekszó rendezvénynek, a szlovákiai magyar gyermek- 

és ifjúsági kórusok fesztiváljának méltó otthont adott. Az idei fesztivált a Visual Team élő 

adásának köszönhetően bárki figyelemmel kísérhette otthonról is. A résztvevők felidézték a 

Csengő Énekszó egykori alapítóinak a névsorát is: Schleicher László, Szíjjártó Jenő, Ág Tibor, 

Viczay Pál, Janda Iván, Moyzes Imre, Tóth Sándor, Dunajszky Géza, Hritz Júlia, Duka Zólyomi 

Emese és Kazán József. A Csemadok Országos Tanácsa, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok 

Társasága, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya és helyi alapszervezete lelkes 

szervezőcsapatnak bizonyult. 

 

A KDH szerint elfogadhatatlan, hogy Szlovákia műemlékeket ad el 

Magyarországnak 
2022. június 10. – bumm.sk  

Elfogadhatatlan, hogy nemzeti műemlékeinket más országoknak adjuk el, a kormánynak meg 

kell védenie Szlovákia érdekeit – jelentette ki a parlamenten kívüli KDH, amely felszólította 

Natalia Milanová kulturális minisztert és Igor Matovič pénzügyminisztert (mindketten 

OĽANO), hogy lépjenek a szlovák földterületek és műemlékek Magyarország általi 

megvásárlása ügyében – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Lenka Halamová, a KDH 

szóvivője. „Hogyan engedheti meg azt az állam, hogy a nemzeti kulturális műemlékeket 

szomszédos országok minisztériumainak adják el, illetve külföldi alapítványoknak vagy 

vállalatoknak? Az államnak határozottan meg kell védenie a szlovák érdekeket. A kormánynak 

olyan törvényt kell hoznia, amely az önkormányzatokkal szorosan együttműködve garantálja a 

nemzeti kulturális műemlékek helyreállítását, hogy azok állaga ne romoljon tovább és ne 

szűnjenek meg szlováknak lenni" – fogalmazott Milan Majerský, a KDH elnöke. 

 

Magyar elsősnek szép iskolatáska 
2022. június 11. – ma7.sk  

Átvették a Rákóczi Szövetség által ajándékozott iskolatáskákat a galántai Kodály Zoltán 

Alapiskola leendő elsősei. Az intézményben jövőre is két első osztályt nyitnak. A Rákóczi 

Szövetség köszöni a szülőknek, hogy a magyar iskolát választották. Ősszel egyszeri ösztöndíjat 

is kapnak a felvidéki magyar elsősök. Egy játszódélután előzményeként vehették át a Rákóczi 

Szövetség által ajándékozott iskolatáskákat a galántai magyar alapiskola leendő elsősei. Az 

Iskolatáska Program célja, hogy ezzel is motiválják a szülőket arra, hogy a magyar nyelvű 

oktatási intézményt válasszák gyermekeik számára a Felvidéken is. A Rákóczi Szövetség 

Magyar Iskolaválasztási Programjának ajándékát a Galánta és Vidéke Társulás képviselője, 
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Horváth Judit és Petrovay László, a magyar iskolaválasztási programokért felelős igazgató, 

valamint Debreczeni Jonatán osztották ki a mátyusföldi magyar általános iskolába beíratott kis 

elsősöknek. 

 

Értékfeltárás az Ipoly mentén 
2022. június 11. – ma7.sk  

A Lakitelek Népfőiskola kutatási programsorozatának első szakasza 2022 májusában – 

Martos, a Csallóköz, a Garam mente és Nyitra vidéke után – ezúttal az Ipoly mentén valósul 

meg. Az Ipolyság Kollégium csoportjai 35 településen végeznek értékfeltárást. A koronavírus-

járvány miatt a Lakitelek Népfőiskolán az elmúlt két évben kényszerleállás volt a kutatások 

terén, de 2020 őszén újraindult a folyamat, s mostanra az Ipoly térségét is elérte. Az Ipolyság 

Kollégium szakmai vezetője, Jámbor Mónika arról számolt be, hogy a május 8–15. között 

megvalósuló kutatás első részének előzményeként, két héttel a megkezdett munka előtt egy 

találkozót szerveztek, amelyre meghívták az érintett 35 település polgármestereit.  

 

Mesék és bábok varázsbirodalma Rozsnyón 
2022. június 11. – ma7.sk, felvidek.ma  

Jubileumi kiállítással ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a rozsnyói Meseszínház. A Mesék 

és bábok varázsbirodalma címet viselő tárlat betekintést nyújt a színház előadásainak 

rejtelmeibe, a bábok, díszletek és kellékek világába. Már a kezdetektől rendszeres résztvevője 

a nemzetközi bábfesztiváloknak, de a karitatív mesemissziót is fontosnak tekinti, így időnként 

árvaházi és intézeti gyermekeknek is játszik. Számos művészi elismeréssel büszkélkedhet. 

Művészeti vezetője a kezdetektől Badin Ádám, akinek életművét 2015-ben Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetéssel díjazták. 

 

CARISSIMI 20: anyanyelven az esélyegyenlőségért 
2022. június 11. – ma7.sk  

Két évtizede végez hiánypótló munkát a Felvidéken fogyatékkal élő, sérült embertársainkért a 

Carissimi Nonprofit Alap. A Komáromi Jókai Színházban megtartott jubileumi ünnepségen a 

kuratórium elnöki posztjáról 19 év után leköszönő Tóth Erika helyére lépő Bauer Edit vette át 

a Nemzetpolitikai Államtitkárság díszoklevelét Czimbalmosné Molnár Éva főosztályvezetőtől. 

Olajozott és jól működő szociális rendszerben is előfordul, hogy az érintettek nem kapnak 

elegendő segítséget ahhoz, hogy a gyermekükkel kapcsolatos problémát kezeljék, a lelki 

terheket feldolgozzák, mondta ünnepi beszédében a főosztályvezető. 

 

Füleki Íjászverseny: Idén Mezei Péter lett Nógrád Íjásza 
2022. június 12. – ma7.sk  

Idén 16. alkalommal szervezték meg a Füleki Íjászversenyt a várban, melyen 95 szlovákiai és 

magyarországi résztvevő mérte össze erejét. A nevezettek a Nógrád Íjásza címért versengtek, 

amit a hagyományos íjjal legtöbb pontot lövő íjász érdemelt ki. A megmérettetést a Füleki 

Farkasok polgári társulás szervezte, mely jelenleg a legnagyobb felvidéki, több mint 60 fővel 
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rendelkező hagyományőrző íjászcsapat. A vár területére 20 darab célt helyeztek ki a szervezők, 

amelyre két vesszővel lőttek a versenyzők. A nevezettek több korcsoportban és különféle íjakkal 

– magyar, klasszikus angol, vadászreflex, csigás – mérték össze tudásukat. Az elmúlt két évben 

a járványhelyzet nehezítette a verseny lebonyolítását, idén viszont túlzsúfolt a versenynaptár. 

 

Átadták a Pro Urbe díjakat Párkányban 
2022. június 12. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

A képviselőtanács ünnepélyes ülésén került sor a város legmagasabb elismerésének átadásra a 

Városi Művelődési Központban. Szabó Eugen polgármester kifejtette, olyanoknak jár a díj, akik 

odaadásuk és kitartásuk által példaként szolgálnak mindannyiunknak. „A díjak mögött olyan 

igyekezet áll, amely elősegítette a városunkban működő közösséget kiformálódását, 

összekovácsolódását. Megerősítve így városunkat és javítva az itt élők életminőségén” – emelte 

ki. 

 

A XIV. Feszty-hét Ógyallán 
2022. június 12. – felvidek.ma  

Az ógyallai alapiskola 2006-ban vette fel a helyi születésű híres festőművész, Feszty Árpád 

nevét. Azóta több jelentős momentuma is említésre méltó névadó ünnepségüknek, a  Feszty 

dombormű leleplezése és a Feszty Árpád tiszteletére kialakított emlékszoba, melyben a névadó 

relikviái és festményei mellett látható fő művének kicsinyített mása, a Körkép is. A  Feszty 

hetek életre hívásával, melyek során minden évben megrendezésre kerül a sportvetélkedő, 

színdarabok, koncertek sora, képzőművészeti verseny kiértékelése, a Feszty műveltségi 

vetélkedő és a hét megkoronázásaként megszervezett záróünnepély, amelyen többek között 

megjelent a pápai városvezetés és az ottani testvériskola, illetve a szintén Feszty Árpád nevét 

viselő, dél-komáromi általános iskola küldöttsége.  

 

Topolya: A zsidó áldozatokra emlékeztek 
2022. június 12. – Vajma.info 

Megemlékezést tartottak a topolyai zsidók deportálásának 78. évfordulója alkalmából a helyi 

Zsidó Temetőben. 1941-ben Topolyán több mint 400 zsidó élt. Elhurcolásuk 1944 áprilisa és 

júniusa között történt. Topolyán volt az internálótábor is, ahonnan 1944-ben a zsidókat, 

közöttük írókat, publicistákat szállították a haláltáborokba, ahonnan csak kevesen tértek 

vissza. Mozdonyfütty és tehervonat zakatolásának hangjával kezdődött Mementó 2022 

elnevezéssel a megemlékezés a topolyai zsidó temetőben. A Film-Múzeum Civil Szervezet által 

megszervezett rendezvényen a topolyai zsidók deportálására és a holokauszt 78. évfordulójára 

emlékeztek. 
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https://ma7.sk/tajaink/atadtak-a-pro-urbe-dijakat-parkanyban
https://felvidek.ma/2022/06/a-xiv-feszty-het-ogyallan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27586/Topolya-A-zsido-aldozatokra-emlekeztek.html
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Bácsfeketehegy: Falunapot és meggynapokat ünnepelnek 
2022. június 11. – Vajma.info 

Bácsfeketehegyen idén is háromnapos rendezvénysorozattal ünneplik az idei termést és a 

falunapot. Ezúttal is főzőversenyt, helyi termék bemutatót, kirakodóvásárt, kultúrműsort és 

utcabált is szerveztek. A XVIII. Bácsfeketehegyi Falunapot és XIX. Bácsfeketehegyi 

Meggynapokat idén is nagy érdeklődés övezi. A szervezők ezúttal is háromnapos programmal 

készültek. Pénteken karneváli sétával indult a rendezvények sorozata, majd este a 

színházteremben bemutatták a Kakuk Marci című vígjátékot a helyi színtársulat előadásában. 

 

A tartományi kormány határozata: Segély a szegény sorsú vajdaságiaknak és az 

ukrajnai menekülteknek 
2022. június 10. – Vajma.info 

A tartományi kormány döntése értelmében az árutartalékokból egyszeri segélyt, élelmiszert és 

tisztálkodási szereket utalnak ki a szociálisan veszélyeztetett vajdasági polgároknak, valamint 

az ukrajnai menekülteknek. A 30,3 millió dinár összértékű segélyből 12.500 csomagot kapnak 

a vajdasági rászorulók, illetve 1000 csomagot az Ukrajnából érkező menekültek. A segélyek 

elosztását a Vöröskereszt végzi, derül ki a tartományi kormány közleményéből. (Tanjug) 

 

Ingyenes képzések a nők számára 
2022. június 12. – Magyarszo.rs 

Ingyenes képzés indult Bácsföldváron A nők biztonságának fejlesztése Óbecse községben 

elnevezésű projekt keretében, amely a vidéki területeken élő nőkre összpontosít. A magyar 

nyelvi tanfolyamot hetente kétszer, kedden és csütörtökön 19 órai kezdettel tartják meg a helyi 

közösség épületében. Ezt a képzést is a pecesori szerb nyelvi tanfolyamhoz hasonlóan az 

Óbecsei Ifjúsági Szervezet (BUM) szervezte meg. – A tanfolyamot az alapoktól kezdjük. A 

résztvevők között vannak olyanok, akik ismernek néhány magyar kifejezést, de az elenyésző. 

Megismerjük a magyar ábécét, valójában a hangokat, hiszen sok olyan hang van a magyar 

nyelvben, ami a szerb nyelvben nincs. Nagy hangsúlyt fektetünk az olvasásra is, mert így tudják 

a jelenlevők legkönnyebben begyakorolni az adott hangokat, hiszen a magyar nyelvben nagyon 

fontos, hogy a megfelelő magánhangzót használjuk a különböző szavakban. 

    
Ukrajnai háború - Scholz Macronnal és Draghival látogathat el Kijevbe 
2022. június 12. – MTI, karpatalja.ma, Kiszo.net, Napi.hu, Hirado.hu 

Olaf Scholz német kancellár Emmanuel Macron francia államfővel és Mario Draghi olasz 

kormányfővel együtt látogathat el Kijevbe egy vasárnapi német lapjelentés szerint. A Bild am 

Sonntag című lap értesülése szerint a három vezető a világ legfejlettebb ipari országait 

összefogó G7 csoport június 26-án kezdődő németországi csúcstalálkozóje előtt felkeresheti 

Kijevet, ahol egyikük sem járt az orosz támadás kezdete óta. Párizs és Berlin jó ideje egyeztet a K
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27585/Bacsfeketehegy-Falunapot-es-meggynapokat-unnepelnek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27582/A-tartomanyi-kormany-hatarozata-Segely-a-szegeny-sorsu-vajdasagiaknak-es-az-ukrajnai-menekulteknek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27582/A-tartomanyi-kormany-hatarozata-Segely-a-szegeny-sorsu-vajdasagiaknak-es-az-ukrajnai-menekulteknek.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4951/vajdasag_obecse/266559/Ingyenes-k%C3%A9pz%C3%A9sek-a-n%C5%91k-sz%C3%A1m%C3%A1ra-nyelvtanul%C3%A1s-nemi-egyenjog%C3%BAs%C3%A1g-B%C3%A1csf%C3%B6ldv%C3%A1r.htm
https://kiszo.net/2022/06/12/scholz-macronnal-es-draghival-latogathat-el-kijevbe/
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közös kijevi látogatásról, amelyre azért nem kerítettek sort eddig, mert Emmanuel Macron meg 

akarta várni a vasárnapi franciaországi parlamenti választást - írta a német lap, hozzátéve: 

Párizs javasolta, hogy ne ketten, hanem az olasz kormányfővel együtt utazzanak az ukrán 

fővárosba. 

 

ORFK: csaknem tizenháromezren érkeztek Ukrajnából szombaton 
2022. június 11. – MTI, karpatalja.ma, HirTV, Hirado.hu, Gondola.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5812 ember lépett be szombaton Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül 7035-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-vel. A beléptetettek közül 

a rendőrség 249 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. 

Vonattal 87 ember, köztük 36 gyermek érkezett az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre 

szombaton - tudatta az ORFK. 

 

Századvég: a közvélemény békét és kompromisszumot sürget az orosz-ukrán 

konfliktusban 
2022. június 11. – MTI, Mandiner, PestiSrácok, Index.hu, HirTV 

A magyarok 83 százaléka a béke érdekében mielőbbi tárgyalást és kompromisszum elérését 

sürgeti az orosz-ukrán háborúban, ugyanakkor a döntő többség úgy látja, hogy az érintett felek 

nem a békekötésben érdekeltek - közölte a Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása 

alapján szombaton az MTI-vel. A felmérésben, amelyet júniusban ezer felnőtt megkérdezésével 

készítettek, az áll, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről kedvezőtlenül vélekedők aránya 

májusról júniusra 65-ről 68 százalékra nőtt, míg Joe Biden amerikai elnök esetében 62-ről 64 

százalékra emelkedett. Ugyanakkor a Vlagyimir Putyin orosz elnökről negatív véleményt 

megfogalmazók tábora nem változott, májusban és júniusban egyaránt 72-72 százalék volt. 

 

Jó ember-díj - Nagy Natália, az ungvári egyetem docense az idei kitüntetett 
2022. június 11. – MTI, Ma.hu, KarpatInfo, Pecsiujsag.hu, Karpat.in.ua 

A kárpátaljai magyarságért végzett munkájáért és szociális tevékenységéért Nagy Natália, az 

Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense kapta idén a Káplár László 

Emlékére Kulturális Alapítvány Jó ember-díját. Az MTI néhai tudósítója, Káplár László 

emlékére alapított díj átadójára az ukrajnai háborús helyzet miatt a díjazott és az őt jelölő 

személy nem tudott Baranya megyébe elutazni, ezért idén - a hagyományoktól eltérően - a 

határhoz közeli Vásárosnamény lett a díjátadás helyszíne - közölte a kitüntetésről döntő 

kuratórium szombaton. Tudatták: a kiírásra 18 jelölés érkezett az ország minden pontjáról, 

valamint a határon túlról, Erdélyből és Kárpátaljáról. 
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https://hirtv.hu/ahirtvkekhirei/orfk-csaknem-tizenharomezren-erkeztek-ukrajnabol-szombaton-2546978
https://mandiner.hu/cikk/20220611_ukrajna_oroszorszag_haboru_beke_szazadveg_felmeres
https://mandiner.hu/cikk/20220611_ukrajna_oroszorszag_haboru_beke_szazadveg_felmeres
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Újabb kárpátaljai katona vesztette életét a hazáért vívott harcban 
2022. június 12. – Kiszo.net 

A 41 éves Ruszlan Ferenci a háború újabb kárpátaljai áldozata, írta a Mukachevo.net. A férfi 

még a 2014-ben kirobbant kelet-ukrajnai konfliktus idején önként jelentkezett hazája 

védelmére, miután Oroszország február végén inváziót indított Ukrajna ellen, habozás nélkül 

visszatért a harcmezőre. 2017-ben azonban súlyos sérülést szerzett, gyógyulása után, 2022-ben 

azonban visszatért a fegyveres erőkhöz. 

 

Aresztovics: Közel 10 ezer ukrán katona halt meg a háborúban 
2022. június 13. – karpatalja.ma, Index.hu, 444.hu 

Az Elnöki Hivatal vezetőjének tanácsadója szerint az orosz hadsereg jelentősen nagyobb 

veszteségeket szenvedett a háborúban, naponta 200–300 katonát vesztenek el. A teljeskörű 

invázió kezdete óta közel 10 ezer ukrán katona esett el – közölte Olekszij Aresztovics a Fejhin 

Live Youtube-csatorna élő adásában. „Nálunk a konfliktus kezdetén is körülbelül 100 katona 

vesztette életét naponta, azonban az orosz hadsereg vesztesége az első 20-30 napban napi 1000 

katona volt” – mondta el. 

 

Menekültek Kárpátalján: Maria Jurina története (videó)  
2022. június 12. – karpat.in.ua 

Mása egy 15 éves kamaszlány, aki jelenleg a családjával együtt a Beregszászi Bethlen Gábor 

Líceum kollégiumának lakója. Harkovi, belvárosi, iskolás évei egy szempillantás alatt 

megváltoztak február 24-én reggel. Arról kérdeztük, hogy mi fogadta Kárpátalján és mit visz 

majd haza, ha újra béke lesz? 

 

Június 15–17. között nem közlekedik majd a Csap–Záhony vonatjárat 
2022. június 12. – Karpat.in.ua 

A csapi vasútállomás igazgatósága által közzétett információk szerint június 15–17. között 

ideiglenesen nem közlekedik majd a Csap–Záhony vonatjárat kijevi idő szerint 17:40 és 01:00 

között. A fennakadás oka: felújítási munkálatokat végeznek a magyar oldalon. Az utasokat arra 

kérik, hogy utazás esetén vegyék figyelembe a fent említett információt. 

 

Zelenszkij válaszolt a hadköteles férfiak kiutazási tilalmának feloldását kérő 

petícióra 
2022. június 11. – Karpat.in.ua, Index.hu,  

Volodimir Zelenszkij elnök szombaton válaszolt a hadköteles korú férfiak Ukrajnából való 

kiutazási tilalmának megszüntetését szorgalmazó petícióra, az államfő utasította a kormányt a 

beadványban felvetett kérdések tanulmányozására – adta hírül az rbc.ua hírportál az elnök 

honlapjára hivatkozva. A jelentés szerint a jelzett petíció még május végén megszerezte a 

szükséges számú szavazatot. A beadványban a kezdeményezője azt javasolja, hogy a mozgósítás 

során adjanak prioritást az önkénteseknek, és nyissák meg a határokat a többiek előtt, 
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korrupció provokálása helyett. Válaszában az elnök azt közölte, hogy az ország hadiállapot 

idején történő elhagyásának menetét a kormány határozza meg. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 10. – Kossuth Rádió 

Mától lehet jelentkezni a Határtalanul! program idei nyílt pályázati felhívására. A keretösszeg 

közel kétmilliárd forint - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára ma délelőtti budapesti sajtótájékoztatóján.  2011. június 4-e óta már több 

mint 500 ezer diák utazását tette lehetővé a program. Ennek is köszönhetően a magyarországi 

egyetemisták 78 százaléka járt már határon túli, magyarlakta területen, 62 százalékuknak 

pedig van határon túli barátja vagy ismerőse. A további részletekről a sajtótájékoztató után 

kérdeztük Potápi Árpád János államtitkárt. 

 

Június első két hete az osztálykirándulások időszaka, hogy stílusos legyek: Határtalanul.  

Borvizes korsók és edények idézik a múltat, de a korabeli erdélyi fürdőkultúráról is kaphatunk 

érdekes információkat a fehér-fekete fotókat felsorakoztató teremben. Mindez a szejkefürdői 

Borvízmúzeumban tekinthető meg, amely az utóbbi hetekben soha nem látott forgalmat 

bonyolított. Szeretnék újra üzembe helyezni a legendás, bivalyok húzta borvizes szekeret, 

amely régen a borvizet  Szejkefürdőről  pár kilométerre fekvő Székelyudvarhelyre szállította.  

 

Kassán rendezték meg a World Robot Olympiad Szlovák Bajnokságot. A legórobot  programozó 

verseny közép-európai koordinátora a tatabányai Edutus Egyetem, az ő megbízásából szervezte 

az országos döntőt a kassai Talentum Cassoviensis Alapítvány. Mindhárom kategóriában 

felvidéki magyar csapat győzött, ők jutottak tovább a világbajnokságra, amit ősszel a 

németországi Dortmundban rendeznek meg.  

 

Az erdélyi, Nagyenyedhez közeli Lőrincrévei Lovasterápiás Központ adott otthont idén is a 

Lovasterápiás versenynek, a VI. Gyermekgyógyító Mol Lovas Kupának, amelyre rengeteg 

kisebb-nagyobb gyerek érkezett hétvégén az egész országból. Kezdők, haladók,és olyanok is, 

akik már fantasztikus teljesítményre képesek a nyeregben. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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50 évvel ezelőtt, az 1971-72-es tanévvel indult a jelenleg is működő temesvári önálló magyar 

iskola. Egy országos politikai konjunktúrát kihasználva három oktatási intézmény tanárai és 

diákjai kezdték el a tanévet. Később bekeményített a diktatúra, román osztályokat költöztettek 

az iskolába és román vezetőket állítottak az élére, mindezt csak a ’89-es rendszerváltás után 

sikerült visszafordítani. A jelenleg Bartók Béla nevét viselő magyar iskola kerekasztal-

beszélgetést szervezett az egykori és mai intézményvezetőkkel. A nagy érdeklődést kiváltó 

rendezvény után az iskola alapító igazgatóját, Tácsi Erikát kérdeztük az 50 évvel ezelőtti 

indulásról. 

 

1971-ben vették át diplomájukat azok a tanítók, akiket ma délelőtt - az akkori pedagógiai kar 

jogutódja  - a Nyitra Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara köszöntött. Bárczi 

Zsófia dékán szerint a mindennapok hősei vehették át az aranydiplomájukat. 

 

 

Kárpát-medence Magazinműsor 
2022. június 9. – M1 

 

A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola 

 

1913-ban alapították a délvidéki Zentán a Thurzó Lajos Általános Iskolát. Az épület a 

kezdetektől fogva iskolaként működött, azonban az utóbbi évtizedekben az állapota jelentősen 

leromlott, így elkerülhetetlenné vált a felújítás. Mivel az iskola abban az időszakban épült, 

amikor még Délvidék Magyarország részét képezte, így a külső homlokzati elemek is annak 

jegyében készültek. Bár korántsem volt egyszerű, az iskola munkatársainak végül sikerült 

elérniük, hogy visszakerülhetett a homlokzatra a korabeli képekről ismert magyar címer. 

 

Gyereknap Berzétén 

 

Esős, borongós idő köszöntött a felvidéki Berzétére a Nemzeti Összetartozás Napján, amikor a 

település keresztyén magyar közössége a gyereknapot tartotta. Ez azonban nem szegte kedvét 

a résztvevőknek, kicsik és nagyok szüleikkel igyekeztek a református templomba, ahol a 

rendezvény közös Istentisztelettel kezdődött. A közösség nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 

magyar gyermekek minél korábban megismerjék őseik múltját és hagyományaikat. Ez is a 

gyereknap célja minden évben. 

 

Kiskertész program Hargita megyében 

 

Ezek a felvételek még márciusban készültek, amikor Hargita Megye Tanácsa, a Vidékfejlesztési 

Egyesülettel közösen meghirdette Kiskertész programját. A kezdeményezés célja, hogy felhívja 

az iskolás gyerekek és szüleik figyelmét az egészséges táplálkozásra, és kedvet csináljon saját 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/
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zöldségeskert létrehozásához. Borboly Csaba a zöldségmagok átadásakor elmondta: a 

kiskertész programmal az egészséges életmód népszerűsítése mellett szeretnék ráirányítani a 

figyelmet a helyi termékek fogyasztására, és a helyi zöldségtermesztők megbecsülésére. 

Remélik azt is, hogy sok fiatal és szüleik is kedvet kapnak az önellátó gazdálkodáshoz. 

  

Barcasági Magyar Lovasnap 

   

Isten hozott titeket az első barcasági lovasnapokon, itt Barcaújfaluban. Így köszöntötte a 

résztvevőket Sipos Zoltán szervező azon az eseményen, amely egy régi, ma már feledésbe ment 

mesterség jegyében kíván újabb hagyományt teremteni. A Kárpát-kanyarban élő barcasági 

csángókat ugyanis, a két impérium közötti földrajzi helyzetükből adódóan híres fuvarosokként 

tartották számon mind az egykori magyar, mind a hegyen túli román királyságban. A huszadik 

században azonban az ősi mesterség feledésbe merült. 

 

Öt Kontinens 
2022. június 11. – M1 

 

Beteljesült álom – Attila és Gyula barátságából közös üzlet 

Egy kis Magyarország Manhattanben. Dráviczki Attila és Bertók Gyula szinte gyerekkoruk óta 

jóbarátok, sok mindenen mentek keresztül együtt. Míg Attila Londonban, Gyuszi 

Magyarországon tanulta ki a vendéglátás rejtelmeit, egy klub sikeres működtetésének fogásait.  

Hogy aztán ennek köszönhetően, pontosan 20 évvel ezelőtt, megvalósítsák álmukat és 

nyissanak egy bárt Manhattanban. Az East village-ben található - immár 20 éve- Manhattan 

egyetlen magyar tulajdonú bárja: a Keybar. Dráviczki Attila és Bertók Gyula, azaz Gyuszi, a 

tulajdonosok, több mint 30 éve jó barátok. Ritkaságnak számít, hogy ezen a közös üzlet sem 

változtatott. 

 

Kecskeméttől Patagóniáig – Besenyi Károly iskolaalapítása Argentínában 

Dr. Besenyi Károly életében a tanítás sorsszerű volt, hiszen felmenői is javarészt tanítók, 

tanárok voltak. Édesanyja óvása ellenére Károly mégis ezt a hivatást választotta. Tanárként, 

matematikusként kiváló elismeréseket szerzett, Argentínában így 1984-ben felkérték egy angol 

nyelvű iskola létrehozására. 

 

Cserkészek és önkéntesek összefogása – közösségi tér építése együtt 

Egy cserkész mindörökké cserkész, tartja a mondás, amelynek igazát jól mutatja az az 

összefogás, ami a mennersbergi Hárshegy cserkészpark bővítéséhez kapcsolódik. A 10 hektáros 

terület Burg-Kastl közelében fekszik, ahol 2005-ig működött a híres magyar internátus. 

https://mediaklikk.hu/musor/otkontinens/https:/mediaklikk.hu/musor/magyar-vilag/
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