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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor: Magyarország támogatja Moldova uniós tagjelöltségét 
2022. június 16. – MTI, Origo, HírTV, PestiSrácok 

Az ukrajnai háborúról és Moldova európai integrációjáról tárgyalt telefonon Orbán Viktor 

miniszterelnök moldovai hivatali partnerével, Natalia Gavrilitával - tájékoztatta az MTI-t 

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár csütörtökön. A 

megbeszélésen áttekintették az ukrajnai helyzetet, különös tekintettel a menekültválságra; 

mivel mindkét ország Ukrajna szomszédja, a háború elől menekülők százezreinek nyújt 

segítséget Moldova és Magyarország is. Orbán Viktor pozitívan fogadta a moldovai kormány 

tervét, hogy az ország megkaphassa az európai uniós tagjelölti státuszt. Magyarország 

támogatni fogja Moldova EU-integrációját, végig a tagsághoz vezető folyamat során - 

tájékoztatott a megbeszélésről a sajtófőnök. Hozzátette: Natalia Gavrilita és Orbán Viktor 

tárgyalásukon méltatták a két ország történelmi kapcsolatait, és támogatták a kétoldalú 

gazdasági és képzési együttműködés további erősítését. 

 

Varga Judit: a nemzet határtalan 
2022. június 16. – MTI, karpatalja.ma 

Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a 

Lőrincz Csaba Díj átadása alkalmából Budapesten csütörtökön este. A miniszter arról beszélt, 

hogy a nemzetpolitika a magyar állam és magyar nemzet határainak eltéréséből fakad. 2010 

óta szemléletváltás zajlott le, a kormány számos eszközzel segíti a határon túli magyar 

családokat, fiatalokat, vállalkozásokat, hogy identitásuk ne vesszen el, inkább erősödjön - 

mondta. Lőrincz Csaba, a díj névadója nemzetéért elkötelezett tudósként hatalmas szerepet 

játszott abban, hogy a határon túli magyarság fennmaradjon, virágzásnak induljon. A Lőrincz 

Csaba Díj azoknak a tevékenységét ismeri el, akik összekovácsolják a magyar összetartozás 

szellemét - közölte Varga Judit. Hozzátette: van még mit tenni, hisz egyelőre hiábavaló az a 

küzdelem, amely az őshonos európai kisebbségek védelméért zajlik az unióban. Varga Judit 

elmondta: az idei díjazott, Tárnok Balázs nagy munkát végzett többek között a Sargentini-

jelentéssel kapcsolatos magyar álláspont kidolgozásakor. Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának fideszes elnöke a díjátadón elmondta: Lőrincz Csaba 

Sepsiszentgyörgyön született. 
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https://www.origo.hu/itthon/20220616-orbanviktor-magyarorszag-tamogatja-moldova-unios-tagjeloltseget.html
https://karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/varga-judit-a-nemzet-hatartalan/
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A szentgyörgyi után a háromszéki megyezászlóról szóló kormányhatározatot is 

érvénytelenítette a bíróság, Tanasă jubilál 
2022. június 16. – Krónika, maszol.ro 

A brassói táblabíróság június 14-én, kedden kihirdetett alapfokú ítéletében semmisnek 

nyilvánította a bukaresti kormány tavaly szeptemberi, 989-es számú határozatát, amelyben a 

korábbi, Florin Cîțu vezette kabinet hivatalosította Kovászna megye zászlaját. A bírósági 

ítéletről Dan Tanasă, a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 

parlamenti képviselője számolt be blogján szerdán, „bombahírként” tálalva a fejleményt. 

Akárcsak Sepsiszentgyörgy lobogója esetében, a háromszéki megyezászlót is a Kovászna, 

Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma támadta meg a bíróságon, majd beavatkozott 

a perbe a magyar jelképek és feliratok ellen perek százait indító, Tanasă vezette Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) is. Az igazságszolgáltatási fórum honlapján közzétett 

ítélet egyúttal 50-50 lejes perköltség kifizetésére kötelezte a román kormányt a románok 

fóruma, valamint az ADEC javára. Az ítélet 15 napon belül ugyancsak a brassói ítélőtáblán 

megfellebbezhető. 

 

A szórványközösség frakciójának cselekvési tervéről egyeztettek Brüsszelben 
2022. június 16. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Félidőben az RMDSZ 2020–2024 közötti időszakra érvényes szórvány cselekvési terve, az 

eddig elért eredmények, kihívások, új elképzelések megvitatása szerepelt napirenden a 

Szövetség Szórvány frakciójának brüsszeli kihelyezett ülésén. A szórványközösségek képviselői 

június 14–16. között látogattak el az Európai Parlamentbe – tájékoztat közleményében Winkler 

Gyula európai parlamenti képviselő. 

 

Horváth Júlia: Fontos számomra a magyar közösségért való tenni akarás 
2022. június 16. – Nyugati Jelen 

Június 10-én, pénteken egy rendkívüli városi tanácsülésen beiktatták tisztségébe Horváth Júlia 

városi tanácsost. A Szabó Mihály helyére lépő fiatal hölgy nem ismeretlen az aradi magyarság 

körében, hiszen már régóta aktívan részt vesz a közösségi életben. Beiktatása után néhány 

nappal arra kérték, meséljen kicsit magánéletéről, valamint terveiről. 

 

Elkészül a lovagkirály homokszobra, fotó- és képzőművészeti kiállítások is lesznek 

a váradi Szent László Napokon 
2022. június 16. – Krónika 

Ahogy azt már a nagyváradi Szent László Napokra rendszeresen kilátogatók megszokhatták, 

kiállítások széles skálája várja minden évben a művészetkedvelő közönséget. Nem lesz ez 

másként az immár 10. alkalommal megszervezett kulturális fesztiválon sem június 20–26. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-szentgyorgyi-utan-a-haromszeki-megyezaszlorol-szolo-kormanyhatarozatot-is-ervenytelenitette-a-birosag-tanas-jubilal
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-szentgyorgyi-utan-a-haromszeki-megyezaszlorol-szolo-kormanyhatarozatot-is-ervenytelenitette-a-birosag-tanas-jubilal
https://maszol.ro/belfold/A-szorvanykozosseg-frakciojanak-cselekvesi-terverol-egyeztettek-Brusszelben
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/horvath_julia_fontos_szamomra_a_magyar_kozossegert_valo_tenni_akaras.php
https://kronikaonline.ro/kultura/elkeszul-szent-laszlo-homokszobra-n-fotomuveszeti-kepzomuveszeti-kiallitasok-varjak-a-kozonseget-a-szent-laszlo-napokon
https://kronikaonline.ro/kultura/elkeszul-szent-laszlo-homokszobra-n-fotomuveszeti-kepzomuveszeti-kiallitasok-varjak-a-kozonseget-a-szent-laszlo-napokon
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között: tárlatok színes kínálatából lehet válogatni, és ha valaki lemaradna az ünnepélyes 

megnyitóról, akkor is bármikor betérhet a kiállítóterekbe, és megtekintheti a különböző 

műfajokban alkotó művészek alkotásait. 

 

Magyar környezetben nyaralhatnak a szórványban élő gyerekek 
2022. június 16. – Krónika 

A szórványban élő gyerekek megsegítésére szerveznek jótékonysági eseményt 

Máramarosszigeten pénteken, a cél a környéken élő magyar gyerekek táboroztatása magyar 

közösségekben, az anyanyelv megőrzése. A kezdeményezésről az esemény jótékonysági követe, 

Petneházy Attila színművész, volt országgyűlési képviselő, magyar–magyar kulturális 

kapcsolatokért felelős miniszteri biztos beszélt a Krónikának. 

    
Kárpát-medencei és V4 Költészeti Fesztivál, másodszor 
2022. június 16. – ma7.sk  

Második alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei és V4 Költészeti Fesztivált. A hat 

napon át tartó, Sárospatakon túl Északkelet-Magyarország több településén, illetve felvidéki 

helyszíneken, Kassán és Nagykaposon is zajló irodalmi fesztivál központjában a kortárs 

költészet állt. A Kárpát-medencei és V4 Költészeti Fesztiválra – mely a térségben ez idáig 

egyedülálló kezdeményezés – a magyarajkú költők mellett a V4 országok ismert és elismert 

poétái is meghívást kaptak. Magyarországra érkezett Alicja Maria Kuberska lengyel költő, író, 

műfordító, szerkesztő, valamint a lengyel-magyar költő, író Konrad Sutarski, akinek 

életművében meghatározó a két nemzet közötti kulturális kapcsolat, a közös történelmi szálak 

bemutatása. 

 

Barta Gyula emléktáblát avattak Párkányban 
2022. június 16. – ma7.sk, felvidek.ma  

Barta Gyula párkányi születésű festőművész, érdemes művész születésének 100. évfordulójára 

kapott emléktáblát a róla elnevezett galéria falán, műveiből pedig kiállítás nyílt. A mester 

munkássága igen termékeny és sokrétű volt. Dolgozott illusztrátorként, grafikusként, tervezett 

plakátokat és tehetségét textiltervezőként is kipróbálta. Jelentősek monumentális alkotásai, az 

Öröm című alkotása a volt párkányi papírgyár épületében található. A 80-as évek végétől a 

tájképfestészet felé fordult, központi témája a Duna mente lett. Nyári műtermét is Komáromtól 

nem messze, Dunaradványon alakította ki. Nyári alkony Radványban, Forró nyár és sok egyéb 

feledhetetlen alkotás született e helyen. Itt került kapcsolatba Ferenczy Anna színésznővel, aki 

a mester csodálója és gyűjtője lett. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-kornyezetben-nyaralhatnak-a-szorvanyban-elo-gyerekek
https://ma7.sk/tajaink/karpat-medencei-es-v4-kolteszeti-fesztival-masodszor
https://ma7.sk/tajaink/barta-gyula-emlektablat-avattak-parkanyban
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Azért a kvíz az úr! 
2022. június 16. – ma7.sk 

Új programsorozatot indított útjára a párkányi Csemadok: ezentúl havi rendszerességű péntek 

esti kvízestek szervezésével kívánják színesíteni a párkányi mindennapokat, kocsmakultúrát, 

segítve ezzel a kisközösségek kialakulását. A június 10-i első alkalmat nem várt érdeklődés 

övezte, hét csapat mérte össze tudását. „Feltett szándékom, hogy a sokéves szép tradíciók 

mellett újakat is teremtsünk városunkban” – mondta el Kuklis Dániel a Csemadok párkányi 

alapszervezetének újdonsült elnöke. Ehhez az elképzeléshez gyorsan társakat is lelt, s 

jómagam, valamint Tokár Géza és ifjabb Fekete László segítségével megszerveztük az I. 

párkányi kvízestet. 

 

LMP: Szlovákia adjon választ, mikor állítja meg a Sajó szennyezését! 
2022. június 16. – ma7.sk 

Az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke elvárja a szlovákiai 

hatóságoktól, adjanak választ arra, mikor állítják le teljes mértékben a szennyező anyagok 

bejutását a Sajóba. Keresztes László Lóránt csütörtökön a pozsonyi parlament 

környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottságának elnökénél járt, megbeszéléséről online 

sajtótájékoztatón számolt be. E szerint még mindig hátráltatják a Sajó szennyezésének 

megállítását a szlovák kormányon belüli hatásköri viták, és továbbra sem tudható, mikor 

szűnik meg a folyó hónapok óta tartó szennyezése. 

   
A szabadkai zsidóság deportálásnak 78. évfordulójára emlékeztek 
2022. június 16. – Vajma.info 

Az egykori gettó helyén, a Zsidó áldozatok terén álló emlékmű, valamint a zsinagóga udvarában 

a holokauszt áldozatainak emelt emlékmű megkoszorúzásával, és a zsinagógában tartott 

megemlékezéssel adóztak ma annak a mintegy négyezer szabadkai zsidónak az emléke előtt, 

akiket 78 évvel ezelőtt deportáltak a gyűjtőtáborokba, majd onnét Auschwitzba és Euróba többi 

haláltáborába szállítottak tovább őket. A város nevében Stevan Bakić polgármester, a 

képviselő-testület nevében pedig dr. Pásztor Bálint koszorúzta meg a zsinagóga udvarában lévő 

emlékművet, de koszorúztak a zsidó hitközség, a diplomáciai képviseletek, a nemzeti tanácsok 

vezetői és különféle szervezetek tagjai is.  
 

Sírokat rongáltak meg Rábén: Az elkövetők feltehetőleg migránsok voltak 
2022. június 16. – Vajma.info 

Pásztor István tartományi képviselőházi elnök, Radovan Uverić, Törökkanizsa Község elnöke 

és Újhelyi Nándor, a községi képviselő-testület elnöke megtekintette a rábéi temetőrongálást. 

A látogatáson Pavle Rajkov, a nagykikindai rendőrkapitányság vezetője és Borivoj Mucalj, a 

szabadkai rendőrkapitányság parancsnoka is részt vett. A belügyminisztérium munkatársai 

tegnap vizsgálatot folytattak, és megállapították, hogy ismeretlen tettesek nyolc sírt romboltak 
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https://ma7.sk/tajaink/azert-a-kviz-az-ur
https://ma7.sk/nagyvilag/lmp-szlovakia-adjon-valaszt-mikor-allitja-meg-a-sajo-szennyezeset
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27595/A-szabadkai-zsidosag-deportalasnak-78_-evfordulojara-emlekeztek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27594/Sirokat-rongaltak-meg-Raben-Az-elkovetok-feltehetoleg-migransok-voltak.html
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meg a rábéi temetőben. A látogatást követően Pásztor István felszólította az illetékes 

intézmények képviselőit, hogy mielőbb találják meg és vonják felelősségre az elkövetőket. A 

tartományi házelnök számít mindenkinek a segítségére, aki hozzá tud járulni a migránsokkal 

kapcsolatos problémák megoldásához, amelyekkel a helyiek már hosszú ideje, napról napra 

szembesülnek. 

 

Segítség a termelőknek 
2022. június 16. – Magyarszo.rs 

Bácskossuthfalva, Pacsér, Cserepes (Sokolac) és Krivaja mezőgazdasági termelői nagy részének 

igyekszik megkönnyíteni adminisztrációs feladatait Kósa Zoltán falugazdász, aki 2018 óta áll a 

Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének alkalmazásában. Kósa többek között igyekszik 

közreműködni a falujában zajló rendezvények zavartalan lebonyolításában, illetve 

kirándulásokat is szervez a VASZ támogatásával. Munkájával a helyi közösség és a településen 

működő 23 civil szervezet topolyai ügyintézéséhez is hozzájárul. Az interjú készítésekor is 

érkeztek polgárok, akik a június 21-ei tihanyi levendulanapokra szervezett kirándulással 

kapcsolatban szerettek volna egyeztetni. 

   
ORFK: 11 161-en érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. június 17. – MTI 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6177 ember lépett be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül 4987-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 215 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 90 ember, 

köztük 31 gyerek érkezett az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre szerdán - tudatta az 

ORFK. 

 

Légiriadókat rendeltek el Ukrajna szinte teljes területén 
2022. június 16. – MTI 

Rakétaveszély miatt Ukrajna szinte minden régiójában légiriadót rendeltek el csütörtökön, 

éppen akkor, amikor az országba látogatott Emmanuel Macron francia elnök, Olaf Scholz 

német kancellár és Mario Draghi olasz kormányfő - számolt be róla az Ukrajinszka Pravda 

hírportál. A délelőtti helyzet szerint a légiriadó csak Kárpátalját, Csernyivci, Donyeck 

megyéket, valamint az orosz megszállás alá került herszoni régiót és a Krím félszigetet nem 

érinti - fejtette ki a hírportál. A lakosságot a helyi hatóságok arra kérik, hogy ne hagyják el az 

óvóhelyeket a riadó lefújásáig. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4955/vajdasag_topolya/266808/Seg%C3%ADts%C3%A9g-a-termel%C5%91knek-b%C3%A1cskossuthfalva-falugazd%C3%A1sz.htm
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A KMKSZ Jótékonysági Alapítvány közleménye 
2022. június 16. – karpatalja.ma 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a 2022. évre meghirdetésre került az oktatási-és 

egészségügyi dolgozók, művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, 

művészeti- és sportiskolai oktatók, a médiában tevékenykedők, a színészek, előadóművészek, 

valamint a gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más sajátos 

igényekkel rendelkezők ellátását biztosító dolgozók pályázati lehetősége. Az oktatási dolgozók 

június 15-től július 15-ig nyújthatják be pályázataikat az alapítvány körzeti irodáiban. Minden 

egyéb kategóriában július 16. és augusztus 15. között nyújthatók be a pályázatok. 

 

Megnyílt az Ukrán Vöröskereszt Társaság első szolgáltató központja Kárpátalján 
2022. június 16. – karpatalja.ma 

Ungváron nyílt meg az Ukrán Vöröskereszt Társaság első szolgáltató központja június 15-én. A 

központ a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum udvarán kapott helyet. 

Petro Dobromilszkij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) helyettese elmondta, 

hogy ez a kezdeményezés aktuális a régiónk számára. 

 

Átvették okleveleiket az Egán Ede Szakképzési Centrum végzősei 
2022. június 16. – karpatalja.ma 

Ünnepélyes tanévzáró keretében vehették át szakképzési okleveleiket a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrumának végzős diákjai a Mátészalkai 

Szakképzési Centrum (MSZC) Déri Miksa nevét viselő szakképző iskolájában június 15-én. A 

kétéves képzést lezáró sikeres szakvizsgák után 114 kárpátaljai fiatal kapott oklevelet. A diákok 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrum 

nagydobronyi, beregszászi és tiszpéterfalvi képzési helyének, s egyúttal a Mátészalkai 

Szakképzési Centrumnak a tanulói, akik duális képzési rendszerben sajátították el választott 

szakmájuk ismereteit gépjármű-mechatronikai technikus, informatikai rendszer- és 

alkalmazás-üzemeltető technikus, kozmetikus technikus, fodrász, elektronikai műszerész, 

szakács szaktechnikus és villanyszerelő szakon. 

 

Újabb emléktáblákat avattak Bereg-vidéken 
2022. június 16. – kiszo.net 

A nyíregyházi székhelyű, Szentpétery Zsigmond-díjas Beregszászért Alapítvány újabb két 

emléktáblát ajándékozott egy-egy Beregszász környéki község iskolájának. a tanévzáró napján 

avatták fel Nagymuzsalyban a helyi líceum névadója, Hunyadi János emléktábláját, Bótrágyon 

pedig az ottani gimnázium (az egykori Lónyay-kúria) falán gróf Lónyay Menyhértét. Mindkét 

emléktábla bronz domborműve Sándor Attila székelyudvarhelyi művész alkotása. 
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https://karpatalja.ma/mozaik/agora/a-kmksz-jotekonysagi-alapitvany-kozlemenye-9/
https://karpatalja.ma/egeszseg/megnyilt-az-ukran-voroskereszt-tarsasag-elso-szolgaltato-kozpontja-karpataljan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/atvettek-okleveleiket-az-egan-ede-szakkepzesi-centrum-vegzosei/
https://kiszo.net/2022/06/16/ujabb-emlektablakat-avattak-bereg-videken/
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Újraindul a Lemberg–Ungvár vonatjárat 
2022. június 16. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Az Ukrán Állami Vasúttársaság június 17-től ismét megindítja a 7001/7002-es számú, 

Lemberg-Ungvár járatát. A szerelvény minden pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik. 

A 7001-es számú járat Lembergből 06:33-kor indul útnak, majd 12:34-kor érkezik Ungvárra. 

A 7002-es számú vasúti szerelvény 14:38-kor indul el Ungvárról és 20:32-kor fut be a lembergi 

pályaudvarra. A vonat menetrend szerint többek között Pusztomiti, Sztrij, Szkole, Szlavszke, 

Volóc, Szolyva, Munkács, Mezőterebes (Sztrabicsovo) és Bátyú megállóhelyeken áll meg. 

 

Egy hónapon át katonai kiképzést tartanak Nagyberegen 
2022. június 16. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Június 15-től a területvédelmi önkéntes alakulat egy hónapon keresztül kiképzést tart 

Nagyberegen – tette közzé a kistérség közösségi oldalán. A gyakorlat során a katonák zaj- és 

füstgránátokat használnak, valamint léglövéseket adnak le. A közleményben felhívják a 

térségben élők figyelmét, hogy a tréning a lakosságtól biztonságos távolságban történik. 

 

Orosz Ildikó: köszönjük mindenkinek, aki támogatást nyújtott 
2022. június 16. – karpat.in.ua 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a háború február 24-i kitörésekor az elsők 

között nyújtott segítő jobbot a harcok elől menekülő kollégáknak és családjaiknak. A főiskola 

számos intézményét alakították át menekültszállóvá. A közel 300 belföldi áttelepült 

étkeztetését, sportolási és rekreációs lehetőségeit az intézmény a magyar kormány és számos 

segélyszervezet támogatásának köszönhetően biztosítja számukra. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 16. – Kossuth Rádió 

 

A kelet-közép-európai régióból való tömeges szovjet deportálások áldozataira emlékeztek 

Brüsszelben európai parlamenti képviselők és diplomaták részvételével. A megemlékezésen 

Bocskor Andrea, a Fidesz kárpátaljai származású EP-képviselőjének kezdeményezésére ötszáz 

kárpátaljai magyar áldozat előtt is lerótták tiszteletüket a résztvevők.  

 

Mátészalkán már az ukrán-orosz konfliktus előtt ismert volt az a szakmaszerzési képzés, 

amelyet a Déry Miksa Szakképzési Centrum, valamint a Kárpátaljai Egán Ede Szakképzési 

Centrum alkalmazott. A békebeli időben itthon és otthon is tanultak a fiatalok. A háborús 
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https://kiszo.net/2022/06/16/ujraindul-a-lemberg-ungvar-vonatjarat/
https://kiszo.net/2022/06/16/egy-honapon-at-katonai-kikepzest-tartanak-nagyberegen/
https://life.karpat.in.ua/?p=106971&lang=hu
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helyzet kész tények elé állította a szakképzési központok vezetőit, de abban biztosak voltak, 

hogy a fiatalokat nem hagyják magukra, folytatják a tanításukat, annál is inkább, mert 

Mátészalka teljes ellátást biztosított a képzés mellett. A tanítási év utolsó napján át is vették 

bizonyítványukat.  

 

Június végéig lehet jelentkezni írásban a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumba az intézmény 

honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével. Ezt követi egy szóbeli forduló július első két 

hétvégéjének egyikén. A szakkollégium várja a Pozsonyban tanuló magyar egyetemisták 

jelentkezését, akik több tudásra, jó és vitaképes társaságra vágynak. Mózes Szabolcsot, a 

szakkollégium igazgatóját kérdeztük. 

 

Kassán átadták azt a varróműhelyt, amelyben elsősorban az ipari kenderből készült textíliákat 

dolgozzák majd fel. A beruházás része annak az akciótervnek, amelynek célja az Északkelet-

Magyarország és kelet-szlovákiai térség határmenti együttműködése, gazdasági fellendítése és 

a foglalkoztatottság növelése. A Kárpát-medencei kenderipari övezet felépítésének hosszútávú 

tervét a Nemzetstratégiai Kutatóintézet dolgozta ki.  

 

Szokatlan és érdekes, ugyanakkor rendkívül eredményes kezdeményezéssel ünnepelte 

fennállásának 10. évfordulóját a Magyarság Háza. Ezúttal az intézmény munkatársai a 

diaszpóra felé fordultak, és egy megkötések nélküli képzőművészeti pályázatot hirdettek. 

Ennek válogatott eredménye tegnap óta Budapesten, a Bálnában látható. Összeállításunkban 

először Csibi Krisztina igazgatót hallják. 

 

Míg mi a vélt életünket osztjuk meg - lájkoluk, - addig Jézus az életét osztotta meg velünk és 

önmagát – mondta Székelyudvarhelyen, Úr napján dr. Kovács Gergely gyulafehérvári római 

katolikus érsek. Néhány órán keresztül a forgalom zaja helyett hálaének csendült fel ma 

Székelyudvarhely főterén. A hagyományos Úr-napi búcsút tartották meg a Márton Áron téren, 

amikor az idei elsőáldozók szórták tele virággal az utcát, a környező plébániák zászlóaljjal 

vonulnak a főtéren az úrnapi körmeneten.  

 

A bukaresti Liszt Intézet három napos rendezvénnyel ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. 

A magyar kulturális központ  megalakulásától kezdve kiemelt céljának tekinti a magyar-román 

kulturális párbeszéd erősítését, a magyar kulturális értékek, köztük a kortárs magyar művészeti 

alkotások megismertetését a román közönséggel - mondja Kósa András László, a bukaresti 

Liszt Intézet igazgatója. 


