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Nyomtatott és online sajtó 
 

  

Szijjártó: a Nemzetközi Vöröskereszt vezetői értik Magyarország politikáját a 

háborúval kapcsolatban 
2022. június 14. – MTI, Hirado.hu, ORIGO, Index.hu, Demokrata, HirTV, 168óra, 

Vasarnap.hu 

A Nemzetközi Vöröskereszt vezetői értik Magyarország politikáját az ukrajnai háborúval 

kapcsolatban, illetve annak fontosságát, hogy a kormány nem szállít fegyvereket a 

konfliktusban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Genfben, 

miután találkozott Peter Maurerrel, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) 

elnökével és Jagan Chapagainnal, a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi 

Szövetségének főtitkárával. A tárca közleménye szerint a magyar külügyminiszter 

hangsúlyozta, hogy a fegyveres konfliktus folyamatos biztonsági fenyegetést jelent 

Magyarország számára, ezért a kormány feladata ebben a helyzetben kettős. "Egyrészt 

garantálni kell Magyarország és a magyar emberek biztonságát, másrészt pedig segítenünk kell 

a háború elől menekülőket és mindazokat, akik bajba kerülnek a háború miatt" - szögezte le, 

hozzátéve, hogy eddig 772 ezer ember érkezett hazánkba a szomszédos országból. 

 

Potápi: újraindul a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program 
2022. június 14. – MTI, Hirado.hu, ma7.sk, felvidek.ma, Korkep.hu, Kiszo.net,  Demokrata, 

Maszol.ro 

Újraindul a diaszpórát segítő Kőrösi Csoma Sándor-program és a szórványmagyarságot 

támogató Petőfi Sándor-program a koronavírus-járvány miatti kétéves kényszerszünet után - 

jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten. 

Potápi Árpád János sajtótájékoztatón közölte, hogy olyan, a 20. életévüket betöltött, büntetlen 

előéletű magyar állampolgárok jelentkezését várják, akik elkötelezettek a magyar nemzet iránt 

és jártasak a közösségszervezésben. Feladatuk a szórvány- és a diaszpóramagyarság közösségi, 

szervezeti életének segítése, megújítása - mondta. Hozzátette: a Kőrösi Csoma Sándor-

program 2022/2023-ra meghirdetett kiírásában az északi féltekén 75-en nyerhetnek 

ösztöndíjat, a Petőfi-programban pedig 50-en.  A pályázatokat kizárólag elektronikus úton 

lehet benyújtani a www.kulhonimagyarok.hu oldalon, továbbá a www.korosiprogram, 

valamint a www.petofiprogram.hu oldalakon szerdától legkésőbb július 15. éjfélig. 

Hiánypótlásra nincs lehetőség - ismertette. A Miniszterelnökségnek az MTI-hez eljuttatott 

tájékoztatója szerint a fogadószervezetek is csak elektronikus úton nyújthatják be 

jelentkezésüket. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/14/szijjarto-a-nemzetkozi-voroskereszt-vezetoi-ertik-magyarorszag-politikajat-a-haboruval-kapcsolatban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/14/szijjarto-a-nemzetkozi-voroskereszt-vezetoi-ertik-magyarorszag-politikajat-a-haboruval-kapcsolatban
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/14/potapi-ujraindul-a-korosi-csoma-sandor-es-a-petofi-sandor-program
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Pásztor: A VMSZ a leendő szerb kormányban államtitkári szinten kíván jelen lenni 
2022. június 14. – Vajma.info, Magyarszo.rs, PannonRTV.com 

A VMSZ néhány államtitkári helyet szeretne a leendő szerb kormányban, jelentette ki kedden 

a Vajdasági RTV-nek nyilatkozva Pásztor István, a párt elnöke, hozzátéve, miniszteri vagy 

alelnöki tisztségre nem tartanak igényt. Pásztor az RTV azon kérdésére, hogy a VMSZ miért 

nem tart igényt miniszteri vagy alelnöki tisztségre, azt választolta, úgy véli, a pillanat olyan, 

hogy most nagyítóval kell szemlélni a saját potenciáljainkat és lehetőségeinket. Mint mondta, 

“a VMSZ egy kis párt, egy kis közösség”. “Ha tudunk biztosítani néhány államtitikárt, akik 

felelősségteljesen viszonyulnak a munkájukhoz, felelősségteljesen viszonyulnak az állam iránt, 

ez gyakorilatilag az a hatókör, ami számunkra ma reálisnak tekinthető”, mondta. 

   
A magyar állam tulajdonába kerülhet a bályoki Károlyi–Dégenfeld-kastély 
2022. június 14. – maszol.ro 

A Bihar megyei Bályokon található Károlyi–Dégenfeld-kastély a Partium és Erdély egyik 

legjelentősebb eklektikus műemléke. Múlt héten Sabău Sorin polgármester a közösségimédia-

oldalán jelentette be, hogy a kastély elkelt, de egyebet nem közölt sem az elöljáró, sem az eladó, 

sem pedig a vevő. Utóbbi kiléte is homályban maradt, azonban a maszol.ro információi szerint 

a tranzakció hátterében a magyar állam tulajdonában lévő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

állhat. 

 

Felavatják a restaurált orgonát: újabb állomásához érkezett a kolozsvári Szent 

Mihály-templom átadása 
2022. június 14. – Krónika 

Szombaton felszentelik a felújított kolozsvári Szent Mihály-templom restaurált orgonáját, 

amelyet Fassang László orgonaművész vasárnap 20 órakor szólaltat meg teljes erejében és 

pompájában. A Romkat.ro katolikus hírportál beszámolójában emlékeztetnek: a kincses város 

egyik jelképének számító, jó ideig felújítás alatt álló Szent Mihály-templomban húsvét óta már 

a hétköznapi szentmiséket is megtarthatják hívek jelenlétében. A nagyívű munkálatok 

részeként az országban egyedülálló, történelmi és művészi értékű barokk orgonaegyüttest is 

felújították. 

 

Tíz erdélyi település gázhálózatának finanszírozását hagyta jóvá a fejlesztési 

tárca 
2022. június 14. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Újabb 31 település gázhálózatának finanszírozását hagyta jóvá a bukaresti fejlesztési 

minisztérium, közöttük tíz erdélyi település részesül támogatásban – jelentette be kedden 

Cseke Attila tárcavezető. A beruházásokat az Anghel Saligny közművesítési programból 

finanszírozzák, az erdélyi településeket érintő munkálatok összértéke közel 270 millió lej. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27589/Pasztor-A-VMSZ-a-leendo-szerb-kormanyban-allamtitkari-szinten-kivan-jelen-lenni.html
https://maszol.ro/belfold/A-magyar-allam-tulajdonaba-kerulhet-a-balyoki-KarolyiDegenfeld-kastely
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felavatjak-a-restauralt-orgonat-ujabb-allomasahoz-erkezett-a-kolozsvari-szent-mihaly-templom-atadasa
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felavatjak-a-restauralt-orgonat-ujabb-allomasahoz-erkezett-a-kolozsvari-szent-mihaly-templom-atadasa
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tiz-erdelyi-telepules-gazhalozatanak-finanszirozasat-hagyta-jova-a-fejlesztesi-miniszterium
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tiz-erdelyi-telepules-gazhalozatanak-finanszirozasat-hagyta-jova-a-fejlesztesi-miniszterium
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Hargita megyében Gyergyóújfalu, Szatmár megyében Kismajtény és Szatmárhegy, Bihar 

megyében Illye, Maros megyében Libánfalva és Görgényhodák, Szeben megyében Resinár, 

továbbá Arad megyében Fönlak, Németság és Zaránd gázhálózata épülhet, bővülhet a 

fejlesztési minisztérium keddi döntése nyomán – derül ki az RMDSZ tájékoztatásából. 

 

Új alpolgármestert választott a székelyudvarhelyi képviselőtestület 
2022. június 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Gálfi Árpád polgármester „megjelölte”, az udvarhelyi önkormányzati képviselőtestület pedig 

egyöntetűen megszavazta, így június 14-vel kezdődően Ölvedi Zsolt tölti be Székelyudvarhely 

alpolgármesteri tisztségét. Székelyudvarhely korábbi alpolgármestere, Pálfi Kinga és 

városmenedzsere, Albert Sándor május 5-én együtt jelentették be, hogy lemondanak 

tisztségeikről. Ezt követően a Szabad Emberek Pártjának (POL) székelyudvarhelyi 

képviselőtestületi frakciója lemondásra szólította fel Gálfi Árpád – a POL jelöltjeként 

megválasztott, de utóbb a pártot elhagyó – polgármestert, megjegyezve, hogy amennyiben a 

városvezető nem tesz eleget a felszólításnak, ellenzékbe vonulnak. A vegyes, román–magyar 

párt udvarhelyi városházi frakciója jelezte továbbá, hogy nem áll szándékában új személyt 

jelölni a megüresedett alpolgármesteri tisztségre. „A mi frakciónk nem fog alpolgármestert 

jelölni. Ha lesz egy konstruktív javaslat, nyilván nem fogjuk megtorpedózni” – nyilatkozta 

Godra Zsolt frakcióvezető egy nappal Pálfi Kinga lemondását követően. 

 

Mária út: zarándokturizmusban érdekelt intézmények és szolgáltatók találkoztak 

Szentegyházán 
2022. június 14. – maszol.ro 

Családi napot, valamint partnertalálkozót szerveztek Szentegyházán a rurAllure nemzetközi 

projekt keretében az elmúlt hétvégén. A rurAllure projekt a Mária út erdélyi szakaszán 

kiemelten foglalkozik a népi feredők, a borvizek és a mofetták örökségének felkutatásával és 

bemutatásával. A rurAllure (Vonzó vidék) az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és 

fejlesztési programjában valósul meg. Célja a zarándokutak mentén lévő kulturális és 

természeti örökségek népszerűsítése és egy nemzetközi hálózat kiépítése. A projekt keretében 

létrejön egy zarándoklattervező platform és applikáció is. A projektben 16 nemzetközi partner 

vesz részt. Magyarországon a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség nemzetközi 

projektekkel foglalkozó részlege vezeti az összefogást, kulturális örökségi és informatikai 

szakértőinek bevonásával. Ez az intézmény volt a hétvégi esemény egyik szervezője is.  

 

Jubileumi rendezvénysorozat 
2022. június 14. – Nyugati Jelen 

Színház, kóruselőadás, néptánc és hegyi túra: a hétvégén lezajlott Zsil-völgyi Magyar Kulturális 

Napok idén is színvonalas programot ajánlottak a bányavidéki magyarságnak. Az idei 

rendezvénysorozatot is közösen szervezték meg a bányavidéki magyarok, a petrozsényi Kutasi 

Csaba és a lupényi Benedekfi Dávid vezetésével, s a petrozsényiak és a lupényiak is szép 

számban látogattak el a másik településen zajló rendezvényre. 
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https://maszol.ro/belfold/Uj-alpolgarmestert-valasztott-a-szekelyudvarhelyi-kepviselotestulet
https://maszol.ro/belfold/A-rurAllure-nemzetkozi-projekt-kereteben-szerveztek-csaladi-napot-Szentegyhazan
https://maszol.ro/belfold/A-rurAllure-nemzetkozi-projekt-kereteben-szerveztek-csaladi-napot-Szentegyhazan
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/jubileumi_rendezvenysorozat_1.php
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A helyszín megvan, a Hunyadi-szobrot egyelőre homály fedi Marosvásárhelyen 
2022. június 14. – szekelyhon.ro 

A Hunyadi János-szobor felállításának helyszínéről dönt keddi, rendkívüli ülésén a 

marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testület. A tervezet szerint a várban kapna helyet az 

alkotás, amelyről azonban nem derül ki ki, hogy kész van-e vagy sem, és ha igen, ki 

adományozza. Tavaly novemberben a tanácsülés napirendjén volt egy Hunyadi-szobor 

elfogadása, de végül erről  nem született döntés.  

 

Sepsi Tabakó: új városi fesztivált szerveznek „három műszakban” 
2022. június 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Újabb városi fesztivállal bővül az erdélyi kínálat, ugyanis Sepsiszentgyörgyön az egykori 

Dohánygyár újrapozicionálásának részeként szervezik idén szeptember 1. és 3. között a Sepsi 

Tabakó Fesztivált – jelentették be kedden a szervezők. A www.tabako.ro oldalon már közzé is 

tették a fesztivál zenei kínálatát és elkezdődött a jegyértékesítés. Vargha Fruzsina elmondta, az 

új fesztivál megszervezésében összefog a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, a Mathias Corvinus 

Collegium (MCC), valamint a Vibe fesztivál. A rendezvény kilép a fesztiválok hagyományos 

szerepéből és a szórakoztatás mellett teret biztosít a tanulásnak és gondolkodásnak is. A 

Tabakó három műszakos fesztivál lesz, ezzel is igazodik a gyárhelyszín szellemiségéhez. 

 

Változatos programokkal ünneplik a bukaresti Liszt Intézet fennállásának 30. 

évfordulóját 
2022. június 14. – MTI, Krónika 

Koncertekkel, kiállításokkal és filmvetítéssel ünnepli három napon át fennállásának 30. 

évfordulóját a Liszt Intézet bukaresti központja – közölte kedden az MTI-vel az intézet. A 

rendezvényt a Liszt Intézet bukaresti központjának székhelyén tartják csütörtöktől szombatig. 

A programok utcai falfestéssel kezdődnek, majd megnyílik Az utca nem játszótér című kiállítás. 

A Deák 17 Galéria tárlata a hobbiból szubkultúrává lett gördeszkás életmódra és a nyolcvanas-

kilencvenes évek fiataljaira gyakorolt hatását vizsgálja Budapesten. Bemutatja a deszkázás 

fejlődését, a design történetét, a mozdulatok jelentését tárgyak, archív fotók, filmfelvételek és 

a folyamatokat értelmező grafikonok, valamint az alkalomra készített rövid interjúfilmek 

segítségével. A kiállítás kurátora Petrányi Zsolt. Ezt követi a Kávészünet zenekar koncertje. 

Pénteken megnyílik a Geofolk című kiállítás, amely a világ népviseleteinek sokszínűségét 

hivatott megörökíteni reprezentatív fotóösszeállítás keretében. Jelenleg 60 ország 250 

nemzetének közel 2000 népviseletét tekintheti meg a közönség. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-helyszin-megvan-a-hunyadi-szobrot-egyelore-homaly-fedi-marosvasarhelyen
https://maszol.ro/kultura/Sepsi-Tabako-uj-varosi-fesztivalt-szerveznek-harom-muszakban
https://kronikaonline.ro/kultura/valtozatos-programokkal-unneplik-a-bukaresti-liszt-intezet-fennallasanak-30-evfordulojat
https://kronikaonline.ro/kultura/valtozatos-programokkal-unneplik-a-bukaresti-liszt-intezet-fennallasanak-30-evfordulojat
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Tizenöt év után költözhettek vissza felújított templomukba a tordatúri 

reformátusok 

2022. június 14. – maszol.ro 

Székely Szabolcs Endre lelkipásztor szerint a templom minden gyülekezet, közösség életében 

kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen ez az a hely, ahol megkeresztelkedtek, Isten áldását kérték 

házasságukra, konfirmáltak, vagy utolsó földi útjukra kísérték el szeretteiket a hívek. A 

tordatúri református templomot a hétvégén adták át a híveknek. Az istentiszteleten Vincze 

Csongor, a Tordai Református Egyházmegye esperese végzett liturgiai szolgálatot, majd Kató 

Béla püspök hirdette Isten igéjét és szentelte fel a templomot. Székely Szabolcs hangsúlyozta, 

ezek a beruházások nem jöhettek volna létre az Erdélyi Református Egyházkerület és 

Magyarország kormányának jelentős támogatása nélkül. 

 

Ötven műsorból a negyedik nő: Biró Rozáliával beszélgettünk a Krónika Live-ban 
2022. június 14. – Krónika 

Biró Rozáliát a hétvégén megválasztották az Európai Néppárt (EPP) nőszervezetének elnökévé, 

ebből az alkalomból beszélgettek többek között női egyenjogúságtól, nők elleni erőszakról is 

vele. Az elmúlt időszakban nagy port felkavart esetek fájó aktualitást is adnak a témának, 

kérdés, hogy önmagában a nők politikai önszerveződése mennyi védelmet tud nyújtani a 

konkrét történésekben. 

   
Alternatíva Rimaszombatnak 
2022. június 14. – ma7.sk, felvidek.ma  

Kedden a régóta sorsára hagyott kollégium romos épületében tartott sajtótájékoztatót az 

Alternatíva 2022 mozgalom, amelynek célja összefogni azokat az egyéneket és 

képviselőjelölteket, akik szeretnének tenni Rimaszombat fejlődéséért. Mint azt Halász Attila, a 

Szövetség járási elnöke elmondta a mozgalom bemutatkozó sajtótájékoztatójának kezdetét 

szándékosan 11:55 órára időzítették, ezzel is szimbolikusan jelezve, hogy Rimaszombatban 

súlyos a helyzet, itt már tényleg 5 perc múlva tizenkettőt üt az óra. A helyszín megválasztása 

sem véletlen ugyanis az egykori kollégium épületének sorsáról négy év alatt képtelen volt 

megegyezni a városvezetés és a jelenlegi képviselő-testület. Halász rámutatott, hogy több ilyen 

épület és ehhez hasonló ügy van a városban, amelyeket sürgősen orvosolni kell és 

megoldásokat kell találni rájuk. Kijelentette, hogy szeretnének egy alternatívát nyújtani a 

rimaszombati embereknek és azért dolgozni, hogy az emberek jobban érezzék magukat, legyen 

kedvük itt élni és a fiatalok ne rohanjanak el. 
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https://maszol.ro/belfold/Tizenot-ev-utan-koltozhettek-vissza-felujitott-templomukba-a-tordaturi-reformatusok
https://maszol.ro/belfold/Tizenot-ev-utan-koltozhettek-vissza-felujitott-templomukba-a-tordaturi-reformatusok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/otven-musorbol-a-negyedik-no-biro-rozaliaval-beszelgettunk-a-kronika-live-ban
https://ma7.sk/tajaink/alternativa-rimaszombatnak
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Csóti György a Szövetség esélyeiről: A sikerhez elszánt akarat és sok munka kell 
2022. június 14. – ma7.sk  

Csóti Györgyöt, a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) igazgatóját a KJI által szervezett nyári 

egyetemről és a külhoni magyar közösségek helyzetéről kérdeztük. „Nem ismerem mélyebben 

a Szövetség belső viszonyait, de ha kiteljesedik az önzetlen összefogás, ha mindenkit a felvidéki 

magyar közösség érdekeinek érvényesítése vezérel, akkor biztos – akár történelminek is 

nevezhető – sikerre számíthatnak. Persze ehhez elszánt akarat és sok munka kell. Mindenkinek 

tisztában kell lenni azzal, hogy személyes és/vagy csoportérdekei csak akkor érvényesülnek, ha 

a »minden magyar felelős«elv alapján harcolnak a magyar nemzeti közösség boldogulásáért." 

- fogalmazott Csóti.  

 

A Szövetség újabb figyelmeztetése az inkompetens Budaj miniszternek 
2022. június 14. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

A Szövetség kedden a pozsonyi környezetvédelmi minisztérium előtt tartott sajtótájékoztatót. 

A párt három vezetője, Forró Krisztián elnök, Sólymos László, a párt országos tanácsának 

elnöke és Orosz Örs, az Összefogás platform vezetője petíció átadásával tettek egy újabb 

próbálkozást arra, hogy jobb belátásra bírják a Ján Budaj vezette tárcát a hónapok óta 

szennyeződő Sajó ügyében. Ahogy mellékelt fotóinkon is látszik, nemcsak szóban, hanem 

vizuálisan, illetve 11 ezer aláírást tartalmazó petícióval is igyekszik a párt a környezet és a 

természet védelmére elsődlegesen hivatott intézmény figyelmét felhívni. Ahogy az a politikusi 

beszámolókból kiderült, idáig eredménytelenül. Mindhárom szónok felhívta a figyelmet arra, 

a normális esetben elképzelhetetlen jelenségre, hogy napi 1,5 millió szennyezett víznek a 

folyóba ömlése immár negyedik hónapja tart. 

 

A Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő országos döntője Nyitrán 
2022. június 14. – felvidek.ma  

A Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő idei országos döntője, amelyre 2022. június 13-án került 

sor, a többi Katedra-versennyel egyetemben új helyszínen zajlott. A versenynek a Nyitrai 

Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara és Közép-európai Tanulmányok Kara adott 

otthont. A vetélkedőre a levelezős fordulón a legtöbb pontszámot elért csapatokat vártuk, szám 

szerint tizenhatot és felkészítőjüket. Ismét főként az ország nyugati része képviseltette magát 

(Komárom, Gúta, Farkasd, Csata, Pozsony, Vásárút, Diósförgepatony, Felsőszeli, Ógyalla, 

Alistál, Nádszeg, Deáki alapiskolásai). Bár minden évben más és más feladattípust ismerhetnek 

meg, a meghívott csapatok a döntőn bizonyságot tettek ügyességükről és felkészültségükről. 

 

Ingyenes lesz a belépés a VI. Felvidéki Vágtára 
2022. június 14. – felvidek.ma  

Dunaszerdahelyen kétéves kényszerszünet után idén 2022. június 25-én, szombaton immár 

hatodik alkalommal rendezik meg a Felvidéki Vágtát, amely a budapesti Nemzeti Vágta 

előfutama. A rendezvény ebben az évben is a sikabonyi reptéren valósul meg, ahová a 

Vágtabuszok is ingyenesen szállítják a látogatókat az egész napos programra. Dunaszerdahely 
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https://ma7.sk/hethatar/csoti-gyorgy-a-szovetseg-eselyeirol-a-sikerhez-elszant-akarat-es-sok-munka-kell
https://ma7.sk/aktualis/a-szovetseg-ujabb-figyelmeztetese-az-inkompetens-budaj-miniszternek
https://felvidek.ma/2022/06/penzes-istvan-anyanyelvi-vetelkedo-orszagos-dontoje-nyitran/
https://felvidek.ma/2022/06/ingyenes-lesz-a-belepes-a-vi-felvideki-vagtara/
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városa társrendezője és házigazdája a Felvidéki Vágtának, a sajtótájékoztatón Hájos Zoltán, a 

házigazda Dunaszerdahely polgármestere kifejtette, hogy sikeres rendezvény 

megszervezésében bíznak, tapasztalataik szerint nagyon sokan kíváncsiak és szeretnének részt 

venni a programokon. A család minden tagjának színvonalas szórakozást kívánnak nyújtani, 

ezért idén eltérő formában ingyenes lesz a belépés a Vágtára. Kisvonat is díjmentesen fogja 

szállítani a vendégeket, ezzel is támogatni kívánják a program sikerességét. 

 

Csallóközi Színes Ceruzák: 1700 alkotás 
2022. június 14. – Új Szó  

„Szlovákia legjelentősebb kiállításai közé tartozik, csodálatra méltó, hogy 23 éve tart a Színes 

Ceruzák hagyománya” – kezdte beszédét Bohumír Bachratý, a zsűri hosszú éves elnöke. Való 

igaz, hogy a dunaszerdahelyi kezdeményezés európai, sőt világméretű rendezvénnyé nőtte ki 

magát, hiszen Európa szinte valamennyi országán kívül Hong Kongból és Bangladesből is 

érkeztek rajzok az elmúlt évek során. A kiállítás fő szervezője a Csallóközi Népművelési 

Központ, Nagyszombat Megye Önkormányzatának, valamint Dunaszerdahely Városi 

Hivatalának a támogatásával. A hosszú múltra visszatekintő tárlatot első ízben 1996-ban 

rendezték meg, akkor még csak országos szinten. Pár év kihagyás után, 2001-től ismét látható 

volt és 2004-től nemzetközi szintűre emelkedett a sok külföldi érdeklődőnek hála. 

          
Megtartották a X. Vajdasági Tehetség Gálát 
2022. június 14. – Vajma.info 

A statisztika szerint a népesség kétharmada átlagos, egyhatoda átlagon aluli, egyhatoda pedig 

átlagon felüli képességekkel rendelkezik. Két-három százalék tehetséges, s közöttük van az 

átütő tehetséges 1-3 ezrelék. Ezeket a diákokat köszönti immár 10 éve a Vajdasági 

Tehetségsegítő Tanács. Hétfő délután ismét a szabadkai városháza adott otthont a jubileumi 

X. Vajdasági Tehetség Gálának. A díjátadón Vajdaság legtehetségesebb diákjait díjazták 

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

általános, középiskolai és felsőoktatási korosztályok szerint, de átadták a tehetségnagykövet 

díjat is azoknak, akik életpályájuk és munkájuk során kiemelkedő eredményeket értek el. 

 

Korosztályok közötti együttműködés határon túli tagszervezete Vajdaságban 
2022. június 14. – Magyarszo.rs 

A magyarcsernyei önkormányzat vöröskeresztes aktivistái március végén részt vettek egy 

továbbképzésen Palánkán, melynek célja a korosztályok közötti együttműködés népszerűsítése 

volt, az idősek mentális egészségének megőrzése érdekében. A községben a program 

koordinátora Mirjana Milićev, aki napilapunknak nyilatkozva elmondta, hogy az egész község 

területén terveznek az idősek számára foglalkozásokat úgy, hogy abba valamilyen módon a 

fiatalabb generációkat is bevonják. 
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https://ujszo.com/regio/csallokozi-szines-ceruzak-1700-alkotas
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27588/Megtartottak-a-X_-Vajdasagi-Tehetseg-Galat.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4953/vajdasag_nagykikinda/266682/Koroszt%C3%A1lyok-k%C3%B6z%C3%B6tti-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s-magyarcsernye-v%C3%B6r%C3%B6skereszt.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4953/vajdasag_nagykikinda/266682/Koroszt%C3%A1lyok-k%C3%B6z%C3%B6tti-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s-magyarcsernye-v%C3%B6r%C3%B6skereszt.htm
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Mementó 2022 
2022. június 14. – Magyarszo.rs 

A topolyai zsidók deportálásának 78. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a helyi 

zsidó temetőben. A Mementó 2022 ezúttal is mozdonyfüttynek és tehervonat zakatolásának a 

hangjával kezdődött. 1941-ben Topolyán több mint négyszáz zsidó élt. Elhurcolásuk 1944 

áprilisa és júniusa között történt. A Film-Múzeum Civil Szervezet által megszervezett 

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

    
Ukrajnai háború - Humanitárius folyosót nyitott az orosz hadsereg a 

szeverodonecki vegyiüzemnél 
2022. június 15. – MTI, kiszo.net, Ma.hu 

Humanitárius folyosót nyitott az orosz hadsereg, hogy a körülzárt szeverodonecki Azot 

vegyiüzemet elhagyhassák a civilek - közölte szerdán a Rosszija 24 hírtelevízió. Vitalij Kiszeljov, 

a Moszkva által függetlennek elismert Luhanszki Népköztársaság belügyminiszter-helyettese a 

TASZSZ orosz állami hírügynökségnek szerda reggel azt mondta, hogy az Azot földalatti 

bunkereiben és műszaki folyosóin 1000-1200 civilt, köztük 127 gyereket tarthatnak fogva az 

ukrán egységek. Közölte, hogy a létesítményben nincs sem víz, sem élelem, sem gyógyszer. 

Kiszeljov kedden a Pervij Kanal tévécsatornának azt mondta, hogy a vegyi üzemben mintegy 

2500 fegyveres lehet, akik közül 500-600 külföldi. 

 

Ukrajnai háború - Zelenszkij: Ukrajna nem lő oroszországi lakónegyedeket 
2022. június 14. – MTI, Napi.hu 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy "az ukránok nem terroristák, hogy 

oroszországi lakónegyedekre nyissanak tüzet". Erről az elnök kedden, dán újságíróknak online 

tartott sajtótájékoztatóján beszélt. Zelenszkijnek azt a kérdést tették fel, hogy Ukrajna ágyúzza-

e majd Oroszország területét, ha ebbe a Nyugat beleegyezik. "Nem. Nekünk nem érdekünk a 

civilek ágyúzása. Nem vagyunk terroristák, hogy polgári negyedeket bombázzunk. Normális, 

egészséges emberek vagyunk. Fegyverekre az államunk felszabadításához van szükségünk" - 

szögezte le az elnök. Kifejtette: vannak Ukrajnában olyan helyek, ahol az ukrán erők az orosz  

csapatoktól több, mint száz kilométerre helyezkedek el. Ezért Zelenszkij szerint Ukrajnának 

olyan fegyverekre van szüksége, amelyek ilyen távolságból képesek elérni az országba behatolt 

ellenséges erőket. 

 

Meghitt évzáró a técsői középiskolában és a líceumban 
2022. június 14. – Kiszo.net 

Técsőn június 10-én szólalt meg a tanév végét jelző csengő. A Técsői Hollósy Simon 

Középiskola aulájában rendhagyó módon búcsúztak az intézmény biztonságot nyújtó falait 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4953/vajdasag_topolya/266665/Mement%C3%B3-2022-topolya-zsid%C3%B3.htm
http://www.ma.hu/kulfold/377193/Humanitarius_folyosot_nyitott_az_orosz_hadsereg_a_szeverodonecki_vegyiuzemnel
http://www.ma.hu/kulfold/377193/Humanitarius_folyosot_nyitott_az_orosz_hadsereg_a_szeverodonecki_vegyiuzemnel
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/zelenszkij-ukrajna-nem-lo-oroszorszagi-lakonegyedeket.754340.html
https://kiszo.net/2022/06/14/meghitt-evzaro-a-tecsoi-kozepiskolaban-es-a-liceumban/
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elhagyó, a nagybetűs életbe kilépő diákok. Az iskolában az ilyenkor megszokott zsivaj, nyüzsgés 

és gyermeksereg helyett most csak a szülők és a ballagóktól a stafétabotot átvevő tizedikesek 

voltak jelen. Az esemény ettől talán még meghittebbnek hatott. – Szeptemberben, amikor 

megkezdődött a tanév, mindnyájan nagy lelkesedéssel, nagy tervekkel indultunk. Most itt a 

tanévzáró, az elmúlt év értékelése, miközben nincs ünnepély, csak sorakozó, ballagás, 

bizonyítványosztás – kezdte beszédét Pavlik Tünde. Az iskola igazgatónője sikeresnek ítélte az 

eltelt tanévet. Eredményes volt a digitális munkarend, talán még szorosabb együttműködés 

alakult ki tanárok, diákok között. Megköszönte a szülőknek a kitartást, azt, hogy ebben a 

gondoktól terhes, váratlan helyzetekkel bővelkedő évben partnerek voltak, s segítették a 

tanárok munkáját. 

 

Ukrajnai háború - Légiriadót rendeltek el Ukrajna csaknem teljes területén, 

beleértve Kárpátalját is 
2022. június 14. – MTI, karpataljalap.net, Ma.hu, Index.hu 

Légiriadót rendeltek el kedden Kárpátalját is beleértve, Ukrajna egész területén, az orosz 

kézben lévő Herszon megye és a Krím-félsziget kivételével - jelentette az Ukrajinszka Pravda 

hírportál. Kedd kora délutánra az orosz rakétacsapások veszélye kiterjedt a nyugat-ukrajnai 

régiókra is, köztük Kárpátaljára, Ternopil, Lviv és Csernyivci megyékre is. Kijevben és több 

régióban azonban még délután két óra előtt lefújták a riadót. Szerhij Nadal, Ternopil város 

polgármestere a Telegram üzenetküldő alkalmazáson ugyanakkor arról számolt be, hogy 

robbanások voltak a megyében. Andrij Szadovij, Lviv polgármestere pedig azt írta a 

Facebookon, hogy a megyeszékhelyen ugyan csend van, de a régióban voltak robbanások. 

Makszim Kozickij, Lviv megyei kormányzó arról tájékoztatott, hogy Zolocsiv fölött az ukrán 

légvédelem lelőtt egy orosz rakétát, amely ezután téglagyárra zuhant. Az eddigi információk 

szerint négyen sérültek meg, köztük egy gyermek. 

 

Soós Kálmánra emlékeztek a Rákóczi-főiskolán 
2022. június 15. – kiszo.net 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Lehoczky Tivadar 

Társadalomtudományi Kutatóközpontja, illetve Történelem és Társadalomtudományi 

Tanszéke tudományos kötetet adott ki az intézmény egykori rektorára, Soós Kálmánra 

emlékezve születésének hatvanadik évfordulója alkalmából. A könyvbemutatóra online került 

sor június 14-én. A Soós Kálmán kandidátusi értekezése alapján szerkesztett Belpolitikai harc 

a Magyar Királyságban a XVII. század 60-as éveiben című kötettel a szerkesztők az egykori 

rektor munkásságát és szellemiségét szerették volna méltatni és továbbörökíteni. 

 

Kárpátalján megvalósul az Egészséges Ukrajna program 
2022. június 15. –karpatalja.ma 

Váljon az egészséges életmód a nemzeti mentalitás részévé. Ukrajna elnökének az Egészséges 

Ukrajna nevű programja egy ilyen ambiciózus cél megvalósítását tűzte ki. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 14. – Kossuth Rádió 

 

A járványhelyzet miatti kétéves kényszerszünet után újraindul a diaszpóra magyarságát segítő 

Kőrösi Csoma Sándor-program és a szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor-program - 

jelentette be Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

ma délelőtt sajtótájékoztatóján, Budapesten. 

Olyan, a 20. életévüket betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgárok jelentkezését 

várják, akik elkötelezettek a magyar nemzet iránt, és jártasak a közösségszervezésben. A 

sajtótájékoztató után elsőször azt kérdeztem az államtitkártól, hogy mennyire sínylették meg 

az elszigeteltséget a magyar közösségek, és mennyire tudta pótolni a személyes jelenlétet az 

online kapcsolat.   

Potápi Árpád János államtitkár ismertetése szerint pályázatokat kizárólag elektronikus úton 

lehet benyújtani a www.kulhonimagyarok.hu oldalon, továbbá a www.korosiprogram, 

valamint a www.petofiprogram.hu oldalakon szerdától legkésőbb július 15-én éjfélig. 

 

 

Negyedik hónapja folyik az erősen mérgezett víz a Sajóba, igaz, már nem olyan nagy 

mennyiségben, mint korábban, de a szlovák környezetvédelmi miniszter még nem talált időt 

arra, hogy ellátogasson a környezeti katasztrófa helyszínére - állapította meg a magyar 

Szövetség párt.  

 

 

Önkéntes felajánlás, természetbeni adományok, szállás felajánlások és természetesen 

pénzgyűjtés. Az ukrán-orosz háború negyedik hónapjában a segélyszervezetek mindent 

megtesznek, hogy a háború elől menekülök vagy az otthon maradottak helyzetén segítsenek. 

14 millió Ft értékben vitt adományokat az Esztergom-Budapesti Szent Erzsébet Karitász 

Kárpátaljára.  

 

 

Az orgonának is ki kellett várnia a Szent Mihály templom felújítási munkálatait, hogy újra 

megszólalhasson. Vasárnap, június 19-én szólal meg ismét a maga 35 hangszínével és mintegy 

28oo sípjával. A kolozsvári Szent Mihály-templom egyszerre történelmi és művészi értékű 

barokk orgonaegyüttest foglal magába, amely egyedülálló Romániában. Fassang László 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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orgonaművész koncertezik. A részletekről Potyó Istvánt, a Szent Mihály templom karnagyát 

kérdeztük.   

 

 

A Magyarság Háza vendégeként, az Uránia Filmszínházban tartotta idei díjátadó gáláját a Palóc 

Társaság. A Magyar Kultúra Napján hirdettek esszé pályázatot a Kárpát-medencében élő 

fiataloknak.  A legtöbb pályamű a Felvidékről érkezett. A díjkiosztó gálán a Magyarság Háza 

igazgatója a Tamási-emlékévre is felhívta a diákok, tanárok és szülők figyelmét.  

 

 

Muzslyán, a közkedvelt fürdőhely, a Homokos egyik tavának partján szervezték meg a hétvégén 

első ízben a Vajdasági Birkapörkölt Fesztivált, amelyre több településről érkeztek a versenyzők. 

Összesen 32 bográcsban főtt a birkapörkölt.  


