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Nyomtatott és online sajtó 
 

  

Szijjártó: globális Kelet-Nyugat együttműködésre van szükség 
2022. június 13. – MTI, Origo.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Az ukrajnai háború miatt a kelet-nyugati együttműködés reménye Európán belül 

szertefoszlott, legalábbis a következő időszakban, ez azonban megnöveli ennek jelentőségét 

globálisan - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában. A 

minisztérium közleménye szerint tárcavezető az Indo-Pacific Forum nevű rendezvényen 

hangsúlyozta, hogy a fegyveres konfliktus egyik fontos következménye, hogy át kell alakítani a 

Kelet és Nyugat közötti az ellátási láncokat, mivel ezek fenntartása létfontosságú az európai 

gazdaság szempontjából. Aláhúzta: az Európa és az indiai-, csendes-óceáni régió közötti 

gazdasági együttműködés javításának elmaradása komoly növekedési potenciáltól fosztaná 

meg mindkét oldalt, a kormányoknak és a brüsszeli intézményeknek ezért feladata a 

pragmatikus, kölcsönösen előnyös, aktív kapcsolatok erősítése. 

 

Megnyílt a KITE Kft. új központja Csenejen 
2022. június 13. – MTI, Vajma.info, Magyarszo.rs, PannonRTV.com, MagyarNemzet, ORIGO 

A mezőgazdaság területén történő beruházások, mint amilyen a KITE Zrt. új, cseneji központja 

is, hozzájárulnak ahhoz, hogy az új világ senki által nem kívánt új kérdéseire és kihívásaira is 

segítsünk megtalálni a választ - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

hétfőn az Újvidék melletti Csenejen. A tárcavezető nyitotta meg a KITE Zrt. szerbiai 

leányvállalata, a KITE Kft. új logisztikai központját a vajdasági településen. Szijjártó Péter 

közölte, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar minden vitán felül stratégiai ágazatnak 

számít. Ez a beruházás pedig egyszerre erősíti Magyarország és Szerbia gazdaságát, és jelent 

újabb lendületet a magyar-szerb együttműködésnek. Hozzátette: Magyarország kormánya 

továbbra is készen áll arra, hogy a nagy magyar vállalatok számára a külföldi piaci részesedések 

növeléséhez támogatást biztosítson. 

 

Kitiltásba torkollhat Beke és Szőcs kitüntetése  
2022. június 13. – szekelyhon.ro 

A román képviselőház elnöke soron kívül vizsgálja ki annak a szociáldemokrata képviselőnek 

a kezdeményezését, aki magyarországi civilek kitiltását javasolta – kéri az egyik érintett és 

Kulcsár-Terza József székelyföldi parlamenti képviselő. A politikus és idősebb Lomnici Zoltán 

Budapesten tartottak megbeszélést, abban állapodva meg, hogy közös levélben fordulnak 

Marcel Ciolacuhoz, a román képviselőház elnökéhez, kérve annak a kezdeményezésnek a 

vizsgálatát, amelyet egy román képviselő nyújtott be a román külügyminiszerhez. 

Közleményükben felidézik, hogy Mirela Adomnicăi, a szociáldemokrata párt parlamenti 
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képviselője arra kérte Bogdan Aurescu külügyminisztert, hogy tiltsák ki Romániából idősebb 

Lomnici Zoltánt, az Emberi Méltóság Tanácsa jogvédő szervezet elnökét, a Legfelsőbb Bíróság 

volt elnökét és Tóth Kálmánt, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnökét, mivel 

Kézdivásárhelyen kitüntetést adtak át Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak. 

   
Kórházban a sírgyalázás egyik résztvevője – Jóvátételért és békességért 

imádkoztak a magyarbölkényi reformátusok 
2022. június 13. – Krónika 

Mély döbbenet, elkeseredés és némi düh jellemezte a magyarbölkényi református gyülekezet 

tagjait, miután megtudták, hogy a felbőszült helyi cigányság egy része meggyalázta felmenőik 

sírjait a Maros megyei településen. Vasárnapi igehirdetésében Rád András László lelkipásztor 

nyugalomra intette híveit. A sírgyalázást követő negyedik napon, azaz kedden délelőtt fogadja 

a magyarbölkényi református lelkészt a község helyi rendőre, akivel a péntek délutáni temetői 

incidensről tárgyalnak. A késésnek feltehetően az ortodox pünkösd miatti hosszú hétvége lehet 

az oka. 

 

Rendhagyó módon, pedagógustáborokkal jubilál a Bolyai Nyári Akadémia 
2022. június 13. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége meghirdette nyári továbbképzéseit a Bolyai Nyári 

Akadémia keretében, magyarországi továbbképzésekre is jelentkezhetnek a pedagógusok. Az 

idén jubiláló Akadémiát 2022. július 4–22. között szervezik, amelynek átfogó témaköre a 

Nevelés. Közösség. Élet – Az iskolai nevelés és közösségépítés gyermekközpontú lehetőségei – 

adta hírül közleményében a szakmai szervezet. A 30. Bolyai Nyári Akadémiát rendhagyó 

módon pedagógustáborok formájában hirdették meg hét helyszínen: Kommandón, 

Küküllőmezőn, Ivóban, Szatmárnémetiben, Kalotaszentkirályon és Válaszúton. 

Helyszínenként a változatos szakmai és kísérőprogramok 50–100 fő részvételével zajlanak, 

hangsúlyt fektetve a közösségépítésre, a választható tevékenységek minél szélesebb kínálatára, 

a hazai jó gyakorlatok bemutatására, megosztására – derült ki az RMPSZ közleményéből.  

 

A Szilágyságban is megünnepelték az RMPSZ fennállásának 30 évét 
2022. június 13. – maszol.ro 

Szilágysági pedagógusokat köszöntöttek, díjaztak a hétvégén Zilahon, a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége fennállásának 30. évfordulójának alkalmából. Átadták az 

Ezüstgyopár díjat, illetve olyan személyiségeket, pedagógusokat tüntettek ki, akik az elmúlt 30 

évben a szilágysági magyar nyelvű oktatás minőségének javításán és megtartásán dolgoztak. 

„A nap különlegessége egyrészt abban rejlik, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

fennállásának 30 éves jubileumát ünnepelhetjük területi szinten, másrészt abban, hogy olyan 

kitűnő pedagógusokat díjazhatunk, akik a Szövetség alapító tagjai voltak, vagy akik ma is aktív 

tagok, s kiváló munkájukkal hozzájárulnak az RMPSZ fennmaradásához, hatékony 
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működéséhez, hiszen Németh Lászlóval együtt vallják: »Azért vagyok pedagógus, hogy a 

természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!«” – hangzott 

el a megnyitón. 

 

Erdélyi Online Iskola: animációs oktatóvideók segítik a kisiskolásokat a 

tanulásban 
2022. június 13. – maszol.ro 

Az Erdélyi Online Iskola egy oktatóvideókat tartalmazó YouTube-csatorna, amely a 

kisiskolásokat segíti a tanulásban. Magyar, román és matematika leckék animációs videók 

formájában találhatók meg a csatornán, emellett ünnepi szokások és jeles napok bemutatása, 

dalok és mesék is helyet kapnak a tartalmak között. A mindenki számára elérhető YouTube-

csatornára gyakori rendszerességgel kerülnek fel új, a gyerekek fejlődését segítő tartalmak. Az 

Erdélyi Online Iskola létrehozójával, Nagy Enikővel, az Erdélyi Magyar Televízió 

munkatársával beszélgettek. 

 

Hagyományőrző családi napokat tartottak a Szilágyság több településén 
2022. június 13. – maszol.ro 

Élménydús hétvégét zárt a szilágysági magyarság: Szilágysomlyón és Krasznán szombaton 

Családi napot tartottak, vasárnap a zilahi Szikszai parkban Szilágysági Hagyományőrző Családi 

Nap zajlott, amelyen több százan vettek részt. 

 

Magyarul is díszeleg Marosvásárhely neve a virágórán  
2022. június 13. – szekelyhon.ro 

Idén kissé megkésve, de beindították Marosvásárhelyen a főtéri virágórát, amelyen a román 

felirat mellett magyarul is látható immár a város neve.  A főtéri virágóra kialakításához idén 

6000 darab egynyári növényt ültetettek el. Mint a városi virágkertészet igazgatója, Dániel Lajos 

a Székelyhonnak elmondta, többek között díszcsalánt, begóniát, kövirózsát és borsos 

varjúhájat használtak. Idén először két nyelven szerepel a város neve a virágórán, magyarul és 

románul is. Korábban a jogvédő szervezetek többször szóvá tették, hogy nem helyénvaló az, 

hogy csak román nyelven alakítsák ki Marosvásárhely nevét a virágokból. Legutóbb 2014-ben, 

az akkori igazgató azt mondta, hogy nincs elegendő viráguk ahhoz, hogy két nyelven „írjanak”.  

 

 

Hetven éve készült Ady-szoborral gazdagodott Kalotaszentkirály-Zentelke 
2022. június 13. – Krónika 

Egészen különleges története van annak az Ady-szobornak, amelyet a hétvégén lepleztek le 

Kalotaszentkirály-Zentelkén. Várady Sándor szobrászművésznek a költőről mintázott egész 

alakos alkotását szombaton avatták fel a Kolozs megyei község Ady Endre Általános 

Iskolájának udvarán. A szobrot Okos-Rigó Dénes, az oktatási intézmény jelenlegi és Lakatos 
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András, az iskola volt igazgatója leplezte le. Az ünnepségen elhangzott, hogy a szoborral nem 

csak Kalotaszentkirály, de Kolozs megye és az egész erdélyi magyarság gazdagabbá vált.  
 

Társadalmi összetétel, bérek, gazdasági helyzet – mit mondanak a statisztikák 

Erdélyről? 
2022. június 13. – szekelyhon.ro 

Mekkora az alkalmazottak aránya Erdélyben, mennyien élnek minimálbérből, mekkora az 

átlagkereset, volt-e tartós munkaviszonya az anyáknak a szülés előtt, és hogy néz ki a 

magyarlakta városok árindex-sorrendje? – egyebek között ezekre a kérdésekre kaphattak 

választ az RMKT székelyudvarhelyi szervezetének a legutóbbi találkozójának résztvevői. Az 

ugyan nem derült ki egyértelműen ezúttal sem, hogy Székelyudvarhelyen jobb vagy 

Csíkszeredában, de az igen, hogy minden nagyobb társadalmi közösségnek kell legyen saját 

söre, és jó, ha van egy statisztikai szolgálata is. Az utóbbit az erdélyi magyarság esetében az 

Erdélystat jelentette az elmúlt három évben, a szolgálat jövőbeni működése azonban 

bizonytalanná vált.  

   
Új társelnökök az ICS Gömör-Nógrád élén 
2022. június 13. – ma7.sk, felvidek.ma  

Tisztújító gyűlést tartott hétvégén a Via Nova ICS Gömör-Nógrád ifjúsági szervezet, amelynek 

élére a leköszönő Cziprusz Zoltán helyett két új társelnököt választottak Ádám Diana és Varga 

Ákos személyében. A rimaszombati Csillagházban megtartott gyűlés az elmúlt 2-3 év ifjúsági 

eseményein készült képválogatás levetítésével vette kezdetét. A járványhelyzet miatt az utóbbi 

években elmaradtak a közös évzárók, valamint a tisztújítás sem történt meg.  Cziprusz Zoltán 

13 éven át vezette az ifjúsági csoportot, s most elérkezettnek látta az időt, hogy átadja a stafétát 

a fiatalabb korosztálynak. 

 

Tanulmányút Mányától Borfőig 
2022. június 13. – ma7.sk 

A Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács tanulmányutat szervezett a tanév során a szakmai 

programjaiba bekapcsolódó  tehetséges diákok számára, mely Balassit idézve az „Áldott szép 

Pünkösdnek gyönyörű idejében“ valósult meg. A tanulmányútra azok a diákok kaptak 

meghívást, akik a Mentor TT természettudományi – Teleki földrajz, a Herman biológia és a 

Hevesy kémia – versenyek felvidéki megmérettetésén, a Kincskeresők – helyi értékeket 

feldolgozó diákok országos konferenciáján sikeresen szerepeltek, illetve aktív résztvevői voltak 

a szervezet azon képzésének, mely a diákoknak a tudományos kutatásra történő felkészítését 

szolgálta.   
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Óvodai beíratás Fülekpüspökiben és Gömöralmágyban 
2022. június 13. – ma7.sk 

A 2022/23-as tanévre meghirdetett óvodai beiratkozás május 1-től 31-ig tartott, egy hónapig 

volt lehetőségük az érdeklődő szülőknek kiválasztani csemetéjüknek a megfelelő intézményt. 

Idén Fülekpüspökibe 7, Gömöralmágyba pedig 12 gyermek nyert felvételt. Fülekpüspökiben 

egy magyar osztállyal működik az óvoda, amit 19 kisgyermek látogat. Idén 7 gyermeket írattak 

be szüleik az intézménybe, de ez a szám szeptemberig még növekedhet. „A beíratottak száma 

nem nőtt tavalyhoz képest. Mivel a teljes kapacitás 23 fő, ezért még van szabad férőhelyünk” - 

nyilatkozta Agócs Katalin, igazgatónő, hozzátéve, intézményükből idén nyolcan ballagtak el. 

 

Pozsonyvezekényről Dortmundig a robottal. Kis iskola, szenzációs siker 
2022. június 13. – ma7.sk 

Komoly sikereket könyvelhet el az elmúlt időszakban a pozsonyvezekényi magyar kisiskola. Az 

intézmény egy, negyedikes diákokból álló csapata kategóriájában első helyezést ért el az 

országos robotika versenyen, Kassán. A pozsonyvezekényi diákok alig egy hónapja 

foglalkoznak a robotikával behatóbban, igyekezetük rögtön a dortmundi Európa Bajnokságig 

repíti majd a kis csapatot. 

 

Csütörtökön egyenrangúsítják az itt élő vietnámiakat a felvidéki magyarokkal 
2022. június 13. – ma7.sk 

A pozsonyi kormányhoz közelálló, ez idáig megbízható forrásunk arról tájékoztatta a ma7.sk 

szerkesztőségét, hogy a Szlovákiában élő, mintegy háromezer vietnámi nemzetiségű polgár 

által alkotott közösség is felvételt nyer az államilag elismert nemzeti kisebbségi közösségek 

sorába.  Gyakorlati lépés ez az állam azon igyekezetében, amellyel az úgynevezett „új” 

kisebbségi közösségek helyzetét kívánja rendezni. Az itt élő vietnámiak államilag elismert 

kisebbségként való besorolása csak most veszi kezdetét. Az első lépésére most csütörtökön 

kerül sor, a Kisebbségi Tanács ekkor tartja aktuális ülését. 

 

Június 23-án kezdődik a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó 
2022. június 13. – felvidek.ma  

A nagymarosi Duna-parton ötven zenei programmal, köztük a Morcheeba koncertjével, 

színházi, utcaszínházi előadásokkal, természetjáró és családi programokkal várja a látogatókat 

a IX. VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó június 23. és 26. között. Navracsics Tibor 

területfejlesztésért és uniós források felhasználásáért felelős miniszter az esemény budapesti 

sajtótájékoztatóján elmondta: a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 

programsorozat is megjelenik a VéNégy Fesztiválon. Kiemelte: a térségi szemléletet tágabbra 

is kiterjesztve az egész régióban gondolkoznak, nemcsak a Bakony-Balaton régióban, de Közép-

Európában is. Hozzátette: a VéNégy Fesztiválon jó lehetőséget látnak arra, hogy a kultúra 

közösségteremtő erejére is felhívják a figyelmet. 
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IV. Béla-emléknap Tornagörgőn 
2022. június 13. – felvidek.ma  

A Rákóczi Szövetség tornagörgői szervezete 2022. június 11-én rendezte meg a IV. Béla-

emléknapot. Az emlékműavatással egybekötött megemlékezés a helyi alapiskolások műsorával 

kezdődött. A kultúrműsorban fellépett Kovács Kitti és Keller Béla, akik énekhangjukkal 

varázsolták el a résztvevőket, majd elhangzott Tompa Mihály Galamboskő című verse Németh 

Klára és Lengyel István előadásában.„Valami azonban mégiscsak van, amitől egy nemzet, egy 

nemzetrész felül tud emelkedni a sérelmein, amikor nem az számít, mennyire vagyunk 

szétszórva, ha egy láthatatlan kötél összeköt, amikor érezzük a másikban a sorstársat, a 

kirekesztett magyart, akkor kellenek, akik segítenek felemelni a fejünket és bátran vállalni 

küldetésünket – magyarságunkat. Adósságunk rójuk ma le az emléktábla leleplezésével, 

amelyen IV. Béla sírversének töredéke látható” – hangsúlyozta Tankó László, Tornagörgő 

polgármestere. 

 

A muzslai szőlőhegy zegzugos útjain 
2022. június 13. – Új Szó, ma7.sk  

A IV. Muzslai Bortúra két év szünet után ismét a szőlőhegyre csalogatta az igényes 

borfogyasztásra vágyó közönséget. A muzslai szőlőhegy nemcsak a nevében szereplő 

gyümölcsfajta termeszetésére és a borkészítésre, hanem a szerfelett kellemes sétákra is 

alkalmas. A kanyargó utacskák labirintusa a szőlőültetvények és kis pincék megkapó 

együttesén át halad keresztül – s minél feljebb jutunk, annál többet látunk a dombok alatti 

síkságból, a Duna árteréből, s a magyarországi túloldalt ékesítő Gerecse halmaiból. 

        
Tiszavirágos Tiszavirág Fesztivál 
2022. június 13. – Magyarszo.rs 

Június 17-én és 18-án, vagyis pénteken és szombaton tartják meg Zentán a X. Tiszavirág 

Fesztivált. Az esemény a község egyik legfontosabb rendezvénye, amelyet a helyi 

idegenforgalmi szervezete hozott létre, azzal a céllal, hogy gazdagítsa a város nyári 

programkínálatát, kihasználva a Tisza-part egyedi helyszínlehetőségét. A szervezők 

elmondták, hogy a nevét a világon ritkaságnak számító kérészfaj lenyűgöző násztáncáról kapta, 

hiszen ilyenkor a Tisza „virágba” borul. A rendezvény a családias hangulat megteremtésére 

törekszik, szórakozást biztosítva kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Laskovity Kornél, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója elmondta, hogy 

2013- ban szervezték meg először a Tiszavirág Fesztivált, és akkor még ők sem gondolták, hogy 

eljutnak majd a tizedik évfordulóhoz. 
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A Vajdasági Magyar Borászok első fesztiválja 
2022. június 13. – Magyarszo.rs 

Idén első alkalommal szervezték meg a Bonum Vinumot, a Vajdasági Magyar Borászok első 

fesztiválját, mellyel egy hagyományteremtő rendezvényt szeretnének elindítani, ezzel 

összehozva a vajdasági borászokat, hogy a széles közönség is megismerje őket. A borfesztivál 

célja volt, hogy az emberek finom borokat kóstoljanak, és hogy a vajdasági magyar szőlészeket 

és borászokat össze tudják hozni. A fesztivált Kern Imre, Szabadka alpolgármestere nyitotta 

meg. A Durindó és a Gyöngyösbokréta kísérőrendezvénye volt a borfesztivál, de számos más 

kísérőrendezvénnyel is kedveskedtek a palicsi szervezők a látogatóknak. 

 

A meggy napja 
2022. június 13. – Magyarszo.rs 

A hét végén lezajlott a XVIII. Bácsfeketehegyi Falunap és XIX. Bácsfeketehegyi Meggynap 

rendezvénysorozat. A főszerep ezúttal is a híres bácsfeketehegyi (feketicsi) meggynek jutott, 

emellett természetesen a barátkozásból, szórakozásból és kulináris örömökből is kijutott bőven 

a vendégeknek. A háromnapos rendezvény szervezése a bácsfeketehegyi helyi közösség 

koordinálása alatt zajlott, de a munkából a település számos civil szervezete is kivette a részét. 

Mondhatni, az egész közösség tett azért, hogy felejthetetlen élményekben legyen részük a 

vendégeknek. 

 

Vajdaság legtehetségesebb diákjai 
2022. június 13. – PannonRTV.com 

A Szabadkai Városházán megtartott rendezvényen a kimagasló teljesítményt nyújtó vajdasági 

magyar diákokat, művészeket, sportolókat és mentorokat ünnepelték. A vajdasági tehetségek 

öt kategóriában, természet- és társadalomtudományok, zene, képzőművészet, valamint sport 

kategóriában kerültek kiválasztásra. Kozma Szabolcsot is díjazták. Kozma Szabolcs, diák, 

Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka: „Megtisztelő igazából, és nagyon 

meg is lepődtem, de természetesen azért, mert ez a tisztelet és a megbecsülés, ami ezzel a díjjal 

jár, az valóban sokat jelent nekem.” 

    
Kormányhivatal: több mint 950 menekülőnek segítettek a humanitárius 

tranzitponton az elmúlt héten 
2022. június 13. – MTI, hirado.hu 

A budapesti BOK csarnokban nyitott humanitárius tranzitponton június 7. és június 12. között 

958  menekülőnek segítettek, közülük 461 ember vette igénybe az éjszakai szállás lehetőségét 

a hét különböző napjain - tájékoztatta Budapest Főváros Kormányhivatala hétfőn az MTI-t.  A 

mintegy 4400 négyzetméter alapterületű csarnokban kulturált körülmények között 

várakozhatnak a menekülők. Az éjjel-nappal nyitva tartó tranzitponton ételt, italt, orvosi K
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ellátást, tisztálkodási lehetőséget, utazásszervezést, gyereksarkot, internet-elérhetőséget 

biztosít számukra a kormány a karitatív szervezetekkel és önkéntesekkel együttműködve - 

írták.   

 

Morawiecki: orosz támadás esetén 40 millió lengyel kész fegyverrel védeni 

hazáját 
2022. június 13. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, 444.hu 

Ha Oroszország megtámadja Lengyelországot, 40 millió lengyel kész fegyverrel védeni hazáját 

- jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő hétfői sajtóértekezletén. Morawiecki a 

sziléziai Myszkówban vett részt egy sportlőtér megnyitóján. Felidézte: a nemrég elindított 

kormányprogram keretében minden járásban létesítenek a helyi lakosok által használható 

lőteret. Reményét fejezte ki, hogy az ott elsajátított készségek "kizárólag a lőtereken maradnak, 

és soha nem kell majd a harctéren használni őket", ahogyan az ma Ukrajnában történik. 

  

A német kormány eddig több százmillió euró értékű ukrajnai fegyverszállításra 

adott engedélyt 
2022. június 13. – MTI, hirado.hu 

 Több százmillió euró értékű ukrajnai fegyverexportra adott engedélyt a német kormány az 

Ukrajna elleni orosz támadás kezdete óta egy hétfőn ismertetett összesítés szerint. A szövetségi 

parlament (Bundestag) egyik ellenzéki pártja, a kormányzó szociáldemokratáktól balra álló 

Baloldal (Die Linke) írásbeli kérdésére összeállított kimutatás szerint a kormány 350,1 millió 

euró (140 milliárd forint) értékben adott engedélyt fegyverek és más katonai felszerelések 

ukrajnai exportjára az orosz támadás február 24-i kezdete és június 1-je között. 

 

A donyecki vezető orosz erősítést kért a városok ukrán lövetése miatt 
2022. június 13. – MTI, ATV 

További szövetséges, elsősorban orosz erőket kell bevetni amiatt, hogy az ukrán fegyveres erők 

egyre intenzívebben lövik Donyecket és a szakadár területek más városait - közölte Gyenyisz 

Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője hétfő esti Telegram-bejegyzésében. Pusilin 

szerint "az ellenség szó szerint átlépett minden határt", tiltott hadviselési módszereket 

alkalmaz, Donyeck lakó- és központi kerületeit lövi, és tűz alá vette a köztársaság más városait 

is. 

 

Kárpátalja is csatlakozott a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál 

rendezvényeihez  
2022. június 13. – karpat.in.ua, tv21ungvar.tv 

A Csoóri Sándor Alapot 2017-ben hívta életre a magyar kormány azzal a szándékkal, hogy minél 

többen ráébredhessenek arra, a mai modern világban is helye van a népművészetnek. Azóta 

évente rendezik meg a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivált, idén a Kárpát-medence közel 
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harminc helyszínén. Kárpátalja, a hadi állapotra való tekintettel, nem a szokásos módon 

csatlakozott a rendezvénysorozathoz. A Téglási Magyar Hagyományőrző Társaság tagjai népi 

ruhában vonultak be a szürtei református templomba és egy Csoóri Sándor verssel 

kapcsolódtak a rendezvényhez. 

 

Mindenben segítjük a menekülteket  
2022. június 13. – karpat.in.ua 

Az orosz invázió kezdete óta a Nagydobronyi kistérségben közel 600, a harci cselekmények elől 

menekülő személyt fogadtak be. Az étkeztetésüket központosították, a napi kétszeri meleg ételt 

a testvértelepülések humanitárius adományai és a helyiek felajánlásainak köszönhetően tudták 

biztosítani. Mára jelentősen csökkent a kistérség területén tartózkodó menekültek száma, 

ellátásuk azonban egyre nehezebb feladatnak tűnik, mivel a helyiek adománya nem elég a napi 

kétszeri meleg étel biztosításához. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 13. – Kossuth Rádió 

 

Szombaton rendezték meg az I. Kárpát-medencei Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivált, a 

Kárpát-medence harminc helyszínén, egy időben, azonos programpontokkal. A fesztivál célja, 

hogy a nagy nyilvánosság előtt megmutassa a Csoóri Sándor Program eredményeit, a 

népművészeti mozgalom kiemelkedően magas színvonalát, résztvevőinek sokaságát. 

A rendezvény egyik erdélyi helyszíne Marosvásárhely volt, ahol a Vár udvarán harminc Maros 

megyei táncegyüttes mutatkozott be. A seregszemle egyik kiemelt ünnepi momentumaként a 

több száz résztvevő együtt énekelte a "Magyarország az én kedves, szép hazám" - kezdetű 

népdalt. 

 

A Kárpát-medencei a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál egy másik helyszíne Nagyváradon 

a Csillagocska Alapítvány székhelyén, a réti református templom kertjében volt, ahol közel 500 

táncos ropta a táncot, majd délután a Szigligeti Színházban tartottak gálaelőadást.. 

 

Hatalmas a sikere volt a budapesti 93. Ünnepi Könyvhétnek, amelyet a Magyar Könyvkiadók 

és Könyvterjesztők Egyesülése szervezett. Nagy volt ez érdeklődés a kárpátaljai kiadványok 

iránt. A kínálatban a többi között ott volt Csernicskó István Az ukrajnai többnyelvűség színe és 

fonákja című kismonográfiája és Orosz Ildikó A magyar oktatásért Kárpátalján c. 

tanulmánykötete is. 
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Első ízben kapta meg a legmagasabb szakmai besorolást, kiemelt bizalmi minősítéssel a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A Román Felsőoktatási Minőségbiztosítási 

Ügynökség tette közzé a minőségi felmérésének eredményét. Az intézményi akkreditációs 

felmérések eredménye meghatározó jelentőségű az egyetem szakmai megítélése és hazai 

elismertsége szempontjából - mondja Tonk Márton, az egyetem rektora. 

 

Magyar hősök arcképcsarnoka címmel nyílt kiállítás a temesvári Új Ezredév központ manzárd 

galériájában a Bánsági Magyar Napokon. Somogyi Győző, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas 

grafikus- és festőművész, száz jeles magyar személyiségről készített portrégyűjteménye a 

Losonczy István Hagyományőrző és Sportegyesület szervezésében került Temesvárra. A 

városban egy hónapig látható gyűjteményről az egyesület elnökét, Erdei Lajost kérdeztük. 

 

A hét végén tartották meg a Vajdaság legnagyobb néptánc és népzenei fesztiválját, a 

Gyöngyösbokrétát és a Durindót, melyet évente váltakozva bácskai és bánáti magyarlakta 

települések szerveznek meg. Idén Palics volt a két rendezvény házigazda.  Az 58. 

Gyöngyösbokrétán 32 tánccsoport mutatkozott be a Nyári Színpadon. A 45. Durindón női, férfi 

és vegyes kórusok, szólisták, népzenészek és népzenekarok léptek fel a Vigadóban. 


