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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Szijjártó: el kell kerülni a közvetlen NATO-Oroszország konfliktust 
2022. június 19. – MTI, karpatalja.ma, Origo, HírTV, Mandiner.hu 

Mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy minél előbb béke legyen a szomszédban, a 

béke iránt tett erőfeszítések azonban mindeddig eredménytelenek maradtak – fogalmazott a 

magyar külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. 

Szijjártó Péter elmondta: az ukrajnai háború nyomán gazdasági válság is kezd kirajzolódni. 

Az elmúlt száz nap háborúja nyomán nemcsak európai, hanem globális gazdasági válság is 

kezd kirajzolódni – közölte, és a magyarok számára rossz hírnek nevezte, hogy több mint száz 

napja zajlik a háború a szomszédban, mert az állandó biztonsági – fizikai, gazdasági és 

energiaellátási – fenyegetést jelent. A tárcavezető hangsúlyozta: Magyarország a kezdetektől 

világos álláspontot foglalt el, már a kezdetekben elítélte az Ukrajnával szemben megindult 

katonai agressziót, világossá tette, hogy kiáll Ukrajna mellett, és minden idők legnagyobb 

humanitárius segélyakcióját hajtja végre az ország. A magyar kormány mindvégig 

következetesen képviselte azt az álláspontot is, hogy a legfontosabb Magyarország 

biztonságának garantálása, az, hogy az ország nem sodródik bele a háborúba, és kimarad 

abból – emelte ki Szijjártó Péter. 

 

Három távon is magyar győzelem a solti távlovas versenyen 
2022. június 19. – MTI, Demokrata, NemzetiSport, Webradio.hu 

Magyar, cseh és osztrák győzelem született a hétvégén a solti Révbéri Lovascentrumban 

rendezett nemzetközi távlovas és távhajtó versenyen, amelyen nyolc nemzet több mint hetven 

lovasa indult. A háromnapos verseny végén Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára az eredményhirdetésen reményét fejezte ki, hogy a 

lovassportok egyre népszerűbbek lesznek és a magyar versenyzők pedig egyre jobb 

eredményeket érnek el nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi megmérettetéseken is. Mint 

mondta: a révbérpusztai távlovas versenyen nyolc ország összesen 72 versenyzője indult el és 

végül 66 lovas teljesítette a távokat. A megmérettetés egyben minősítő verseny is volt. A 

résztvevők Magyarországon kívül főként a szomszédos országokból érkeztek, így Ausztria, 

Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepelt a 

viadalon. Az államtitkár hangsúlyozta: a lovas kultúra hozzátartozik a magyar nemzet 

hagyományaihoz, ezért jó látni, hogy sok fiatal választja lovaglásban is a versenyszintű 

sportolást. Egyre többen próbálnak napi szinten is lovagolni, amelyhez a szükséges 

feltételeket a magyar kormány igyekszik a jövőben megteremteni. 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/szijjarto-el-kell-kerulni-a-kozvetlen-nato-oroszorszag-konfliktust/
https://demokrata.hu/sport/harom-tavon-is-magyar-gyozelem-a-solti-tavlovas-versenyen-546458/
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Antal Árpád: az igazságszolgáltatást használják a kisebbségi jogok 

visszaszorítására 
2022. június 18. – maszol.ro 

Ugyanaz a bírói testület érvénytelenítette alapfokon a Kovászna megye hivatalos zászlóját 

elfogadó kormányhatározatot, amely nemrégiben a sepsiszentgyörgyi városzászló hitelesítését 

is semmisnek nyilvánította. Kovászna megye zászlaján az a megyecímer szerepel, amit 1928-

ban, majd 2007-ben is elfogadott a kormány, és amelyen három szín szerepel, a piros, a sárga 

és a kék. Az önkormányzat megfellebbezte a bírói döntést. Antal Árpád elmondta, nem 

helytálló a brassói táblabíróság indoklása. „A bíró feladata az, hogy megvizsgálja, betartottuk-

e a törvényt vagy sem. Ezért az ő döntése szubjektívnek tekinthető. Meggyőződésem, hogy az 

ügyben alapfokon eljáró bíró túllépte a hatáskörét, hiszen nem az ő dolga megítélni, hogy a 

városzászló reprezentatív vagy sem Sepsiszentgyörgy lakosságára nézve” – tette hozzá a 

polgármester. „A feljelentésen nem, de a döntésen meglepődtem. Nem gondoltam volna, 

hogy 2022-ben ilyen döntést hoznak, miközben minden szabályt betartottunk, törvényesen 

jártunk el az ügyben” – nyomatékosította, hozzáfűzve: „Az országos heraldikai bizottság azt 

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

állítja, hogy nem reprezentatív”. 

    
„Elképesztő!” Kiáll az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület a bíróságon 

támadott zászlók mellett 
2022. június 17. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Elképesztőnek tartja az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület, hogy a brassói 

táblabíróság megsemmisítette a Sepsiszentgyörgy és Kovászna megye zászlaját elfogadó 

kormányhatározatot. Az egyesület szorgalmazza a történelmi jelképek használatát, és 

határozottan kiáll a több évszázados szimbólumok változatlan alkalmazásáért. Az Erdélyi 

Címer- és Zászlótudományi Egyesület leszögezi, a háromszéki megyeszékhely zászlaja nem 

magyar, székely vagy román elemekből áll, hanem tudományosan megtervezett jelkép. 

 

A híd, ami elválaszt 
2022. június 17. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az államfői álláspont alapján világos, hogy a román illetékesek 

azzal próbálják akadályozni a magyar gazdaságfejlesztési programot, hogy annak folytatását 

az erdélyi, partiumi és bánsági régión túlra is kiterjedő projektekhez kötnék, arra számítva, 

hogy ezt Magyarország nem lépné meg. Hogy miért? Mert a kisebbségek hídszerepéről szóló 

hadoválás ellenére a bukaresti illetékesek szemét csípi, hogy egy olyan programról van szó, 

amely egyrészt gátat vethet a nemzetbiztonsági kockázatként kezelt, és ezért csendben 

felszámolandó romániai magyar közösség elszegényedésének és asszimilációjának, másrészt a 

románok által is hozzáférhető támogatások révén lebontja a Magyarországról szóló, 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

https://maszol.ro/belfold/Maszol-Forum-Antal-Arpad-az-igazsagszolgaltatast-hasznaljak-a-kisebbsegi-jogok-visszaszoritasara
https://maszol.ro/belfold/Maszol-Forum-Antal-Arpad-az-igazsagszolgaltatast-hasznaljak-a-kisebbsegi-jogok-visszaszoritasara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/belkepesztor-kiall-az-erdelyi-cimer-es-zaszlotudomanyi-egyesulet-a-birosagon-tamadott-zaszlok-mellett
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/belkepesztor-kiall-az-erdelyi-cimer-es-zaszlotudomanyi-egyesulet-a-birosagon-tamadott-zaszlok-mellett
https://kronikaonline.ro/belfold/a-hid-ami-elvalaszt


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. június 20. 

. 

 

mesterségesen táplált negatív sztereotípiákat. A bukaresti rossz szándék egyértelmű, bár még 

erre a feltételre is lehetne kompromisszumos megoldást találni. Például azt, hogy 

Magyarország csak abban az esetben hajlandó Botoșani vagy Dolj megyében bármilyen 

fejlesztési programot indítani, ha cserében Románia legalább ugyanakkora összegű 

programot indít Borsod-Abaúj-Zemplén vagy Nógrád megyében”. 

 

A magyarság ezer arcát és értékét megmutatni és elismertetni! 
2022. június 17. – Bihari Napló 

Biró Rozália személye nem szorul bemutatásra, hiszen több mint 20 éve ismert politikus, és 

azon kevés nők közé tartozik, akik magas közéleti tisztséget töltenek be Románia politikai 

porondján. Az interjú apropóját az Európai Néppárt Nőszervezetének (EPP Women) tisztújító 

kongresszusa adta, mely június 11-én, Dublinban zajlott le, és aminek keretében a képviselő 

asszony megpályázta és elnyerte az elnöki tisztségét. 

 

A negyedévszázados sepsiszentgyörgyi felsőoktatást ünneplik a következő 

tanévben 
2022. június 17. – maszol.ro 

Az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás idén 150 éves, a sepsiszentgyörgyi felsőoktatás pedig 

jövőre lesz 25 éves, mutatott rá dr. Csák László, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 

sepsiszentgyörgyi közigazgatási karának vezetője, aki azt is elmondta, a negyedszázados 

jubileumi évforduló alkalmából ünnepi tanévvel és számos újdonsággal készülnek. A 

háromszéki önkormányzatokkal való együttműködésüknek köszönhetően, a 

sepsiszentgyörgyi közigazgatási egyetemen szerzett elméleti ismeretek mellett, a hallgatóknak 

lehetőségük nyílik a szakmai gyakorlatok elvégzésére is. 

 

Debrecenben mutatkozott be a nagyváradi Szent László Napok 
2022. június 17. – Bihari Napló 

A tízéves Szent László Napok egy újabb fejezetet jelent a Debrecen és Nagyvárad közötti sok-

sok évszázados kapcsolatok történetében – jelentette ki Puskás István, a cívisváros 

alpolgármestere az idén június 20–26. között zajló nagyváradi kulturális fesztivált ismertető 

szerdai debreceni sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, Várad nemcsak egyszerű testvérváros, 

hanem a „legkedvesebb és legfontosabb testvérváros”, hiszen a két települést nagyon sok szál 

összeköti. Éppen ezért – mint mondta – nem is kérdés, hogy részt vegyenek az ilyen nagy 

horderejű kulturális eseményekben, mint a Szent László Napok, és programokkal járuljanak 

hozzá a színes kavalkádhoz, ezáltal is tovább építve a két város közötti kapcsolatot. 
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https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/a-magyarsag-ezer-arcat-es-erteket-megmutatni-es-elismertetni
https://maszol.ro/belfold/A-negyedevszazados-sepsiszentgyorgyi-felsooktatast-unneplik-a-kovetkezo-tanevben
https://maszol.ro/belfold/A-negyedevszazados-sepsiszentgyorgyi-felsooktatast-unneplik-a-kovetkezo-tanevben
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/debrecenben-mutatkozott-be-a-nagyvaradi-szent-laszlo-napok
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Nagyenyeden táboroznak a bölcs diákok: tudást és barátokat is szereztek a 

győztes temesváriak 
2022. június 18. – Krónika 

Indiánok bőrébe bújtak, Xantus János, „Amerika magyar vándora” nyomába eredtek, 

valamint Kallós Zoltán örökségét is megismerték, és Nagyenyeden táboroznak majd azok a 

középiskolások, akik bizonyították rátermettségüket a 10. alkalommal megszervezett Bölcs 

Diákok országos vetélkedőn. A nyertes temesvári csapat tagjai a Krónikának elmondták, 

megéri részt venni a megmérettetésen, nem csak tudást, hanem barátokat is szereztek a 

többfordulós versenyen. 

 

Kiállításokkal, biciklitúrával kezdődött el a Szent László Napok Nagyváradon 
2022. június 19. – Krónika 

Bár az ünnepélyes nyitógálát még csak hétfőn tartják, a pénteki mínusz 2. nappal elrajtolt a 

nagyváradi Szent László Napok. A kulturális fesztivál előrendezvényeinek keretében megnyílt 

Bereki Anikó budapesti fotóművész Az én Balatonom a mi Balatonunk című egyéni kiállítása, 

valamint a 90 éves Debreceni Fotóklub, illetve a Modernista művészet Nagyváradon című 

tárlat. Valamennyi kiállítás látogatható a fesztivál ideje alatt, illetve azt követően is nyitva 

maradnak. 

 

Hálaadás minden élethelyzetben: templomavató istentiszteletet tartottak 

Székelyudvarhelyen  
2022. június 19. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt évek során teljesen felújított belvárosi református templom avatóünnepségét 

tartották meg vasárnap Székelyudvarhelyen – az eseményen számos világi és egyházi vezető 

is részt vett. Ft. Kató Béla református püspök az Istennek történő hálaadás fontosságát 

hangsúlyozta beszédében. Az eseményen jelen volt Kásler Miklós, a magyar kormány volt 

minisztere is, aki egyebek mellett a kereszténység fontosságáról és annak történelmi 

vonatkozásairól beszélt. Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának 

főkonzulja rámutatott, a korszerűsített templom jól mutatja, hogy itt egy hitében erős, az 

örökségéhez ragaszkodó, illetve azt megőrizni és megújítani is képes református magyar 

közösség él itt. Kiemelte, a magyar kormány támogatása racionálisan is indokolható lenne, 

ám az túlmutat ezen, hiszen döntésük értékválasztás és állásfoglalás.  

 

Vissza kell „hódítani” az újmosnicai magyarságot 
2022. június 19. – Krónika 

Kétszáz fős református és százötven fős katolikus közösség él Újmosnicán, amely tízezres 

román lakosságú községközpont Temesvár mellett. A hatvan évvel ezelőtt még színmagyar, 

kisvárossá terebélyesedett településen a szórványsors keserű tapasztalatait vették górcső alá. 

A helyi magyarság gondjairól, a református gyülekezeti életről Gazdáné Mátyus Melinda 

lelkipásztor beszélt a Krónikának. 
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https://kronikaonline.ro/szines/nagyenyeden-taboroznak-a-bolcs-diakok-tudast-es-baratokat-is-szereztek-a-temesvari-diakok-akik-megnyertek-a-megmerettetest
https://kronikaonline.ro/szines/nagyenyeden-taboroznak-a-bolcs-diakok-tudast-es-baratokat-is-szereztek-a-temesvari-diakok-akik-megnyertek-a-megmerettetest
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kiallitasokkal-biciklituraval-kezdodott-el-a-szent-laszlo-napok-nagyvaradon
https://szekelyhon.ro/aktualis/halaadas-minden-elethelyzetben-templomavato-istentiszteletet-tartottak-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/halaadas-minden-elethelyzetben-templomavato-istentiszteletet-tartottak-szekelyudvarhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vissza-kell-bhoditanir-az-ujmosnicai-magyarsagot
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Idén is Farkaslaka lovasa nyerte a Székely Vágtát  
2022. június 19. – szekelyhon.ro 

Tamás Csaba, György Mátyás Zsolt és Csíki Árpád az első három helyezettje a vasárnap 

délután a háromszéki Óriáspince-tetőn szervezett 11. Székely Vágtának. Ők képviselik a 

Székelyföldet az októberi budapesti Nemzeti Vágtán. A farkaslaki Tamás Csaba tavaly is 

megnyerte a versenyt.  

     
Több mint másfél száz további településen válik hivatalossá a kisebbségi 

nyelvhasználat 
2022. június 17. – felvidek.ma  

160 településsel és 300 településrésszel bővül azoknak a helységeknek a listája, ahol a 

kisebbségek aránya meghaladja a 15 százalékot – a kormányrendeletet csütörtökön ismertette 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos a parlament nemzeti kisebbségekért és etnikai 

csoportokért felelős bizottságában. A rendelet július 1-jén kerül a kormány elé és 2023. 

január 1-jén lép életbe. A kormánybiztos ismertette, hogy a listát a tavalyi népszámlálás 

adatai és a vonatkozó törvények alapján állították össze. A törvény szerint azokon a 

településeken használható a hivatalos érintkezésben a kisebbség nyelve, ahol a kisebbség 

aránya két egymást követő népszámláláson meghaladja a 15 százalékot. 

 

Tárnok Balázs a kisebbségi jogvédelemről: Türelmesnek kell lenni és szakmailag 

megalapozottnak 
2022. június 17. – ma7.sk 

Ahogy arról hírt adtunk, az idei évben Tárnok Balázs felvidéki jogász vehette át a kisebbségi 

jogvédelem területén végzett munkájáért a Lőrincz Csaba Díjat. A díjazottat az ukrajnai 

háború miatt beszűkülő érdekérvényesítési lehetőségekről és a felvidéki magyarok 

jogsérelmeinek lehetséges orvoslásáról kérdeztük. 

 

Szijjártó és Korčok közös sajtótájékoztatója: A Budapestről érkező 

támogatásokkal nincs baj 
2022. június 17. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Pénteken Budapestre látogatott Ivan Korčok szlovák külügyminiszter, hogy kollégájával, 

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszterrel egyeztessen. A magyar külügyminiszter 

beszéde kezdetén kiemelte, éppen ideje, hogy a szlovák és magyar külügy végre egy olyan 

egyeztetésen vegyen részt, amelyen kizárólag e két állam közös ügyeivel foglalkoznak. Bár 

különböző multilaterális eseményeken gyakran találkoznak, ráadásul földrajzilag is közel van 

egymáshoz a két ország, mindez nem jelenti azt, hogy a külön konzultációkra ne lenne 

szükség - fogalmazott Szijjártó. A szlovák külügyminiszter elmondta, a Magyarországról a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/iden-is-farkaslaka-lovasa-nyerte-a-szekely-vagtat
https://felvidek.ma/2022/06/tobb-mint-masfel-szaz-tovabbi-telepulesen-valik-hivatalossa-a-kisebbsegi-nyelvhasznalat/
https://felvidek.ma/2022/06/tobb-mint-masfel-szaz-tovabbi-telepulesen-valik-hivatalossa-a-kisebbsegi-nyelvhasznalat/
https://ma7.sk/hethatar/tarnok-balazs-a-kisebbsegi-jogvedelemrol-turelmesnek-kell-lenni-es-szakmailag
https://ma7.sk/hethatar/tarnok-balazs-a-kisebbsegi-jogvedelemrol-turelmesnek-kell-lenni-es-szakmailag
https://ma7.sk/hethatar/szijjarto-es-korcok-kozos-sajtotajekoztatoja-a-budapestrol-erkezo-tamogatasokkal-nincs-baj
https://ma7.sk/hethatar/szijjarto-es-korcok-kozos-sajtotajekoztatoja-a-budapestrol-erkezo-tamogatasokkal-nincs-baj


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. június 20. 

. 

 

felvidéki magyar kisebbség számára érkező támogatások rendben vannak, de a szlovák fél azt 

szeretné, ha azok elosztása a „két fél kölcsönös egyetértése szerint folyna", ha közösen 

hoznának döntés arról, kik kapják a támogatást. A szlovák félnek nem elég ha csak 

tájékoztatást kap, együtt akarjuk jóváhagyni a különböző gazdasági támogatásokat. - 

jelentette ki Korčok. 

 

Berényi József lett a Szövetség galántai járási elnöke 
2022. június 17. – ma7.sk 

Megalakult a Szövetség párt galántai járási szervezete, megválasztották a járási elnökségi 

tagokat is. December közepéig Berényi József lesz a Szövetség járási elnöke. Célja, jól 

szerepelni a helyhatósági és megyei választásokon. Június 16-án tartották a Szövetség 

galántai járási konferenciáját, ahol megegyeztek a három platform és a megyei 

képviselőjelöltek arányaiban. A galántai járási elnökségnek 18 tagja lett, ezt hagyta jóvá a 

járási konferencia. Az elnökségbe kilenc tagot ad az MKP platform, hatot a Most-Híd 

platform és hármat az Összefogás. Hosszasan egyeztettek a járási elnök személyéről, mivel 

mind a három platform elnök (MKP- Zupko Tamás, Most-Híd- Horváth Zoltán, Összefogás-

Agócs Gergely) igényt tartott erre a pozícióra. Végül kompromisszumos megoldás alapján a 

konferencia Berényi Józsefet, Nagyszombat megye első alelnökét, az MKP platform országos 

elnökét jelölte a posztra. 

 

Szív és láb egyszerre dobbant - dübörög a kulturális élet Komáromban 
2022. június 17. – ma7.sk 

Sokféle jelzővel illették már Komáromot, de a fesztiválváros kifejezetten találó. Azért például, 

mert múlt szombaton párhuzamosan valósult meg a városban a jubileumi, XV. Kaszás Attila 

Versmondó Fesztivál és első alkalommal a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál. Eközben 

meg a belvárosban már a június 15-én kezdődő 57. Jókai Napokra készültek. Amikor idén 

márciusban Dunaszerdahelyről a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központba 

helyezte át székhelyét a 34 együttest tömörítő Táncfórum, a Szlovákiai Magyar Néptáncosok 

Szakmai Egyesülete, az Egressy vezetőségével együtt célul tűzte ki, hogy Komárom ismét 

váljon a néptáncosok és a tánc-házmozgalom Mekkájává. 

 

VII. Palóc Világtalálkozó: folynak az előkészületek, egyre több a jelentkező 
2022. június 17. – felvidek.ma  

Mint ahogy portálunkon is számos alkalommal megírtuk, augusztus 5-e és 7-e között 

Ipolyszécsényke ad otthont a VII. Palóc Világtalálkozónak. A Palócföld és a magyar közösség 

számára is jelentős eseményt első alkalommal szervezik meg felvidéki településen. A 

világtalálkozó előkészületei már huzamosabb ideje zajlanak, központi egyeztetések mellett 

már meghirdették az rendezvényfolyamhoz kapcsolódó felhívásokat is. Az esemény 

főszervezője a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya, magyarországi főpartnere a 

Tarr Lőrinc Baráti Kör. Az előkészületekről, a programtervről, valamint a fejlesztésekről a 
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Felvidék.ma portálnak Kliment Éva, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának a 

titkára számolt be. 

 

Gergely Papp Adrianna: A nőknek létjogosultságuk van 
2022. június 18. – felvidek.ma  

Kellemes és hasznos nyári délután – ez volt a mottója annak a kerekasztal-beszélgetésnek, 

amire a Szövetség Nőtagozatának szervezésében került sor Dunaszerdahelyen. „Az első 

kerekasztal-beszélgetésre környékbeli férfi politikusokat hívtunk és arról vallattuk őket, hogy 

milyen nőkkel dolgozni, miben látják a pozitívumot és a negatívumot amikor a nők és a 

férfiak közti együttműködésről van szó. Az esemény jó hangulatban telt el, a vendégek között 

ott volt Szili Katalin Miniszterelnöki megbízott asszony, akivel egy kötetlen beszélgetés 

alakult ki. A füleki esemény után a Nőtagozat elnökségi ülésére került sor, ami építő jellegű 

volt és meghatároztuk a következő összejövetelek időpontjait és helyszínét. A kerekasztal-

beszélgetéseink célja, hogy a nők merjenek szerepet vállalni, mialatt az önkormányzati és 

megyei választásokra szeretnénk összpontosítani." - fogalmazott Gergely Papp.  

 

Híd Vegyes Kar: Fél század a somorjai közösség szolgálatában 
2022. június 18. – ma7.sk 

Bármely intézmény, épület, vagy személy életében nagy, gyakran sorfordító jelentőséggel bír 

egy 50 éves jubileum, s ez talán hatványozottan igaz a különböző csoportok, zenekarok vagy 

énekkarok életére. Elsősorban azért, mert ha több ember dolgozik együtt, ott mindig szükség 

van a véleménykülönbségek összehangolására, melyhez általában elengedhetetlen egy-egy jó 

vezető jelenléte. Másodsorban a generációváltás miatt van nehéz dolga a több tucat emberből 

álló csoportosulásoknak, hiszen nem mindig könnyű olyan tagokat találni, akik ugyanolyan 

lelkesedéssel viszik tovább az adott csoportosulás logóját, ügyét és színvonalát. S bizony itt is 

nagy szerepe van az aktuális vezetőknek. S természetesen talán meg nagyobb a mindenkori 

tagságnak. 

 

Mára fogalommá lett a Kisbojtár gyermek néptáncegyüttes 
2022. június 18. – ma7.sk 

Megalakulásának 40. évfordulóját ünnepelte tegnap a párkányi Kisbojtár a Városi 

Művelődési Központban - fergeteges táncos előadással, zsúfolt nézőtér előtt, együtt az Ifjú 

Szívek Táncszínházzal. A negyven év alatt sikert sikerre halmoztak, többek közt elnyerték a 

Csemadok arany plakettjét, valamint a Kiváló Népművészeti Csoport címet. Jelenleg két 

csapattal dolgoznak. A legkisebbek a Kiskisbojtár, őket Szűcs Zsuzsanna vezeti, a Kisbojtárt 

pedig Hégli Marianna, a csoport alapítója. 

 

Emléktáblát avattak gróf Esterházy János tiszteletére Bátorkeszin 
2022. június 18. – ma7.sk 

Bátorkeszi község önkormányzata a Felvidéki Értékőrzőkkel együtt Esterházy János 

emléktáblával díszítette a Fő téren álló kultúrház egyik falát. Oláh Szilveszter budapesti 
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szobrászművésztől kapták ajándékba a bronz emlékplakettet, amelyet márványtáblára 

helyeztek, s június 18-án a mártír gróf életművéhez, mindenkori helytállásához méltó 

kultúrműsor keretében avattak fel és koszorúztak meg. 

 

Régészeti kutatás magyarlakta vidékeken 
2022. június 18. – ma7.sk 

Végre erre is odafigyelnek! Ásatások zajlanak májustól őszig hét településen a Barsi Múzeum 

és a Sine Metu polgári társulás együttműködésében. Az Árpádok nyomában projekt keretében 

középkori templom- és kolostormaradványokat, földvárat, kutat tárnak fel az Érsekújvári és 

Lévai járásban. Orosz Örs, a Sine Metu vezetője kifejtette, a Műemlékvédelmi Hivatal 

engedélyével zömmel Árpád-kori emlékek után kutatnak, a feltárás eredményeit nyílt 

napokon mutatják be az érdeklődőknek. A munkát kisebb részben saját, nagyobb részben 

magyarországi forrásból fedezik.  

 

Első magyar katolikus családi nap Nyitrán! Szeretet és áldás a családokra 
2022. június 18. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Nyitrán, a történelmi egyházi központban tartották meg az első magyar katolikus családi 

napot. A magyar hívek és családok szeretettel és nagy egyetértésben vettek részt a 

tanúságtételeken, a szentségimádáson és a szentmisén. A szakrális programokat világi 

műsorok egészítették ki, ezzel is szimbolizálva a magyar nemzeti közösség összetartozását. 

Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az első magyar katolikus családi napot a 

Nyitrai Egyházmegyében június 18-án. A rendezvény a Szentatya által meghirdetett családok 

éve időszak egyik záróakkordja volt. A keresztény szellemben összeállított minőségi program 

a közösség minden tagját megcélozta, és szerte a Felvidékről hívogatta a magyar családokat, 

kicsiket és nagyokat egyaránt. Zarándokok érkeztek a közeli s távoli mikrorégiókból, valamint 

Magyarországról is. 

 

Felavatták Barta Gyula festőművész emléktábláját Párkányban 
2022. június 18. – bumm.sk, ma7.sk  

Születésének 100. évfordulója alkalmából szerdán felavatták Barta Gyula festőművész 

emléktábláját Párkányban. Barta Gyula műveiből nyílt kiállítás a városi galériában, amely 

július 27-ig látogatható. Az emléktáblát Szabó Eugen, Párkány polgármestere leplezte le, 

majd Fóthy Zoltán, esperes-plébános szentelte fel. Ezt követően került sor a moziteremben 

Gyűgyi László operatőr-fotográfus Barta Gyuláról szóló rövidfilmjének vetítésére. A rangos 

kultúreseményt a Papp Katalin karnagy vezette Stilla Pectus kamarakórus fellépése tette 

színesebbé. Barta Gyula műveiből nyílt kiállítás a városi galériában. A kiállítás 2022. július 

27-ig látogatható.  
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Könyvbemutató: Szülőföldünk, Szentpéter 
2022. június 19. – felvidek.ma  

A Csemadok szentpéteri helyi szervezete megalakulása óta küldetésének tekinti nemzeti 

kultúránk, anyanyelvünk ápolását, múltunk állandó kutatását, énekeink, táncaink, írott és 

íratlan szokásaink továbbadását a következő nemzedéknek. Van emléktáblájuk a községi 

hivatal főbejáratánál, rendezvényeikről emlékkönyvet adtak ki, de a faluról, történelmi 

múltjukról eddig még nem készült komolyabb kiadvány. 

 

Mikszáth Kálmán gyöngyszemei – projektnap Rimaszombatban 
2022. június 19. – felvidek.ma  

Mikszáthot ünnepelték a rimaszombati Református Oktatási Központban, ahová 12 iskolából 

érkezett a diáksereg, hogy találkozzanak a palóc író szellemi hagyatékával. Jó reménység 

szerint pedig felébredt bennük a kíváncsiság, hogy elolvassák a bemutatott novellákat, 

melyeket a cikkben a címre klikkelve is elérhetnek. A Pro scholis – Gömör és Nógrád 

Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért, az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai 

Központja és a Területi Választmánya a rimaszombati Református Oktatási Központ – Tompa 

Mihály Református Gimnáziumban (TMRG) rendezte meg 2022. június 17-én a pedagógiai 

projektnapot. 

 

Magyar Örökség-díjas lett Balassa Zoltán helytörténész 
2022. június 19. – felvidek.ma  

A 101. díjátadó ünnepségen két személy, két művészeti együttes és két nemzeti jelkép került 

be az Aranykönyvbe, a magyar szellem láthatatlan múzeumába, ahogyan az 1995-ös 

alapításkor az akkori kurátorok – köztük Makovecz Imre, Mádl Ferenc, Fekete György és 

Hámori József – nevezték a díj célját. Az eltelt bő negyedszázad alatt sokat változott a 

kuratórium összetétele, a díj gondozását is átvette a Magyar Örökség és Európa Egyesület, de 

a cél megmaradt: a magyar kultúra múltbeli és jelenkori, közismert és kevésbé ismert 

kiemelkedő teljesítményeinek, személyiségeinek népszerűsítése. 

           
Ötödször is megtartották a Magyar Konyha Napját Titelen 
2022. június 18. – Vajma.info 

Kis jubileumnak számít az idei Magyar Konyha Napja Titelen, amit már ötödször szervezett 

meg a község magyarsága. Ezúttal 22 csapat nevezett be a rendezvényre, és főzött különféle 

magyaros ételeket. A vendégek Vajdaság több településéről érkeztek, népesebb csapatok 

jöttek Székelykevéről, Torontálvásárhelyről és Muzslyáról, de voltak részvevők Romániából 

is, mégpedig Végvárról és Ótelekről, de az anyaország is képviseltette magát. Latinkić Magda, 

a titeli Magyar Művelődési Központ elnöke elmondta, évről évre mind nehezebb a Magyar 

Konyha napjának a megszervezése, de ilyenkor összefog a községben élő maroknyi 

magyarság, és mindannyian azon fáradoznak, hogy sikerre vigyék az eseményt. Titelen más 
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jubileumok is ünneplésre adnak okot, hiszen öt éve alapították a Magyar Művelődési 

Központot, ennek elődjét, a Tiszavirág Magyar Művelődési Egyesületet pedig 2002-ben 

hívták életre. Ördög Lajos, az egyesületek alapítója, mostani alelnök szerint a lakosság száma 

már valószínűleg ötszáz alatt van, de erre az előttünk álló népszámláláskor derül majd fény. 

 

Tiszavirág Fesztivál a hétvégén Zentán 
2022. június 18. – Vajma.info 

A kétnapos rendezvényen hangulatos koncertek, kézműves kirakodóvásár, kiváló borok, 

gyermekprogramok, sétahajózás, horgászverseny is várja a látogatókat. Ebben az évben is 

június közepén, a napokban indult meg a tiszavirágzás a folyó zentai szakaszán. A 

lélegzetelállító természeti jelenség több napon át tart. A tömeges kérésznász, vagyis a 

tiszavirágzás egyedülálló természeti jelenség Európában csak a Tiszán és annak mellékfolyóin 

látható ebben az időszakban. Tegnep kezdődött és még ma is tart Zentán a X. Tiszavirág 

Fesztivált. Vagyis jól időzítettek a szervezők, hiszen a fesztiválozók a koraesti órákban a 

vízpartról, vagy csónakokból is láthatják a kérészeket. 

 

Háromszáz gyermek barátkozott, kézműveskedett és táncolt 
2022. június 19. – Magyarszo.rs 

A Tisza Mente Közművelődési és Népművészeti Egyesület szombaton Péterrévén 

tizenhatodik alkalommal rendezte meg a nemzetközi gyermek néptánc- és népművészeti 

fesztivált, amelyen háromszáz gyermek vett rész Vajdaság, Erdély és az anyaország nyolc 

népművészeti egyesületéből. Az egynapos fesztiválon szombaton délelőtt változatos 

kézműves-foglalkozások várták a fiatalokat, akik ezt követően barátkozhattak és 

ismerkedhettek egymással. A délutáni órákban a néptáncosok bejárhatták a színpadot és 

próbálhattak a péterrévei színházteremben. Ezt követte a késő délutáni látványos és a 

gyermekzsivajtól hangos felvonulás, amelyen a résztvevők díszes népviseletbe öltözve 

énekszóval vonultak fel a falu szűk központjában, ahol több helyszínen süteménnyel és 

üdítővel vendégelték meg őket a házigazda gyermekek szülei. 

  

Schreier Imre emléke előtt tisztelegve 
2022. június 19. – Magyarszo.rs 

Jelentős érdeklődés mellett mutatták be a néhai Schreier Imre Sećanje na ratne dane (A 

háború napjaira emlékezve) című könyvét Bácskossuthfalván, a Juhász Erzsébet Könyvtár 

fiókjában. Schreier Imrét falujában halála után közel fél évszázaddal is nagy tisztelet övezi, a 

könyvbemutatón is elhangzott, hogy a néhai szövetkezetigazgató, textilipari szakember, 

fürdőépítő igaz szívű bácskossuthfalvi lokálpatrióta volt. Az eredetileg magyar nyelven íródott 

emlékiratokat Schreier Imre unokahúga, Simin-Bosán Magda fordította le szerb nyelvre, 

illetve fia, Simin Nebojša adta ki, és ismertette a könyvbemutatón magyar és szerb nyelven, 

Sakalija Piroska könyvtáros közreműködésével. 
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Az EU jóváhagyta a kis- és középvállalkozások támogatására szolgáló magyar 

programot 
2022. június 17. – MTI, hirado.hu 

Az Európai Bizottság jóváhagyta pénteken azt a mintegy 90 milliárd forint (226 millió euró) 

keretösszegű magyar programot, amely a kis- és középvállalkozások (kkv) támogatására 

szolgál az Ukrajna ellen indított orosz háborúval összefüggésben - közölte a brüsszeli testület. 

A közlemény Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős uniós biztost idézte, aki azt 

mondta: a támogatás lehetővé teszi, hogy a magyar kormány enyhítse az ukrajnai háború 

gazdasági hatását és azt a likviditási hiányt, mellyel a különböző ágazatok kis- és 

középvállalkozásai a jelenlegi geopolitikai válság és az ahhoz kapcsolódó szankciók miatt 

szembesülnek. 

 

A háborúban vesztette életét a Kárpáti Szics-zászlóalj parancsnoka 
2022. június 19. – karpatalja.ma 

A fronton esett el Oleg Kucin, a Kárpáti Szics-zászlóalj parancsnoka. A hírt Oleg Tjahnibok, a 

Szvodoba párt vezetője jelentette be a Facebookon. Oleg Kucin ukrán közéleti és politikai 

személyiség volt. A Szabadság Légió alapítója és vezetője, a Szvoboda párt tagja és volt 

elnöke. 2005-2006 között a megyei államigazgatás első helyettes vezetője. 2014-ben az ő 

kezdeményezésére alakult meg a Kárpáti Szics önkéntes rohamosztag. 

 

Az orosz zenék betiltásáról döntöttek az ukrán honatyák 
2022. június 19. – karpatalja.ma, karpat.in.ua, kiszo.net 

Betiltják az orosz zenék sugárzását az ukrán médiában és a közterületeken. A tervezetet 

vasárnap Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának 303 képviselője szavazta meg. A tilalom nem 

vonatkozik az úgynevezett fehérlistás orosz énekesekre, akik nyilvánosan elítélték az Ukrajna 

elleni orosz agressziót, ahogy az egykori énekesek zenéire sem, akik egykor oroszok, de a 

haláluk időpontjában már ukrán állampolgárok voltak. 

 

Ukrajna vízumkötelezettséget vezet be az orosz állampolgárok számára 
2022. június 17. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Július 1-jétől az orosz állampolgárok vízum nélkül nem léphetnek be Ukrajnába – jelentette 

be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök június 17-én Telegram-csatornáján. Az erről szóló 

javaslatot ma kell jóváhagynia a Miniszteri Kabinetnek. Az államunk nemzetbiztonságát, 

szuverenitását és területi integritását ért fenyegetések leküzdése érdekében javasoljuk a 

Miniszteri Kabinetnek, hogy fontolja meg az orosz állampolgárok Ukrajnába történő 

beutazási rendszerének felülvizsgálatát – áll a közleményben. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/17/jovahagyta-a-kis-es-kozepvallalkozasok-tamogatasara-szolgalo-magyar-programot-az-eu
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/17/jovahagyta-a-kis-es-kozepvallalkozasok-tamogatasara-szolgalo-magyar-programot-az-eu
https://karpatalja.ma/haboru/a-haboruban-vesztette-eletet-a-karpati-szics-zaszloalj-parancsnoka/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/orosz-zenek-media-tilalom-ukrajna-parlament/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukrajna-vizumrendszert-vezet-be-az-orosz-allampolgarok-szamara/
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Erdélyiek támogatása érkezett Beregszászba 
2022. június 17. – kiszo.net, karpataljalap.net 

A háború kitörése óta Erdélyből több segélyszállítmány is érkezett vidékünkre. Elsőként 

Aknaszlatinára, aztán Beregszász környékére, tegnap pedig Beregszászra. Tőkés László, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület korábbi püspöke, az Európai Parlament volt tagja, a Kárpát-medencei Magyar 

Autonómiatanács elnöke Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 

társaságában érkezett Kárpátaljára, hogy átadja az erdélyi magyarok adományaiból 

összeállított újabb segélyszállítmányt. Az alkalomra a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) 

Diakóniai Központjában került sor. 

 

Ukrajnában módosíthatják az új tanév kezdetét 
2022. június 17. – kiszo.net, karpataljalap.net 

Ukrajnában azt tervezik, hogy a hadiállapot miatt módosítják az új tanév kezdési időpontját 

az egyetemeken és más felsőoktatási intézményekben. Így a hagyományos szeptember elseje 

helyett egy hónappal korábban kezdődhet a képzés a hallgatók számára, jelentette be az 

Ukrajnai Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezete. Az intézkedésre a háború okán a 

fűtési szezonban való takarékosság miatt van szükség. A tanév kezdetét augusztus elejére kell 

áttenni, javasolták az Ukrajnai Felsőoktatási Intézmények Rektorainak tanácskozásán, ahol 

arra is emlékeztettek, hogy az oktatás biztonsága érdekében a tanítás formájáról az oktatási 

intézmények döntenek, az alapján, hogy van-e óvóhelyük. 

 

Ballagási ünnepség a P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi 

Bázisóvodában 
2022. június 17. – karpatalja.ma 

Első ballagási ünnepségét tartotta a P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi 

Bázisóvodája. 2021 szeptemberétől nyitotta meg kapuit a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola által alapított P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvoda, a 

főiskola gyakorló óvodája. Az intézmény idén első alkalommal bocsátotta útjára az immáron 

iskolássá érett gyermekeket. A 30 fős csoportból 18-an búcsúztak az óvodától. Az elmúlt 

időszakot először a koronavírus, majd pedig a háború miatti korlátozások nehezítették. Ám 

ennek ellenére a főiskola által létrehozott gimnázium bázisóvodájában keményen folyt a 

munka. Az itt alkalmazott és az európai normákat követő módszertan eredményesnek 

bizonyult. Magas színvonalú nevelő és oktató munka folyik az intézmény falai között. Ennek 

bizonyítéka a ballagási ünnepségre összeállított műsor is, melyen a magyar mellett ukránul és 

angolul is verseltek, énekeltek a gyerekek. 
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https://kiszo.net/2022/06/17/erdelyiek-tamogatasa-erkezett-beregszaszba-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
https://kiszo.net/2022/06/17/ukrajnaban-modosithatjak-az-uj-tanev-kezdetet/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ballagasi-unnepseg-a-p-frangepan-katalin-gimnazium-beregszaszi-bazisovodaban/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ballagasi-unnepseg-a-p-frangepan-katalin-gimnazium-beregszaszi-bazisovodaban/
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Nem Ukrajnában rendezik a 2023-as Eurovíziós Dalfesztivált 
2022. június 18. – kiszo.net, karpataljalap.net, karpatalja.ma 

Az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) a verseny második helyezettét kérte fel az 

Eurovíziós Dalfesztivál megszervezésére. 2022-ben Ukrajna nyerte el az első helyet a 

nemzetközi megmérettetésen, így az országot illeti a jövő évi dalverseny szervezés joga. 

Ugyanakkor az országban dúló háború miatt a szervezők nem tudják garantálni a 

lebonyolításhoz szükséges biztonsági garanciákat. Az unió ezért a második helyezettet, 

Angliát kérte fel a házigazda szerepére. Megjegyzendő, hogy korábban Ukrajna három régiót 

javasolt a rendezvény helyszíneként: Lemberg, Kárpátalja és Kijev megyét. 

 

Új lakossági értesítőrendszert vezetnek be Ukrajnában 
2022. június 19. – karpat.in.ua 

Ukrajnában a Kyivstar, a Vodafone és a Lifecell mobilszolgáltatók a lakosság vészhelyzetről 

való operatív, új értesítési rendszerét tesztelik – számolt be az ukrán Belügyminisztérium. Az 

új értesítési rendszer a CellBroadcast technológia alkalmazásával működik, amely az SMS-

üzenetekhez viszonyítva jelentős előnyökkel rendelkezik: operatívabb értesítés, rugalmasság 

a lokáció meghatározásában, hangjelzés abban az esetben is, amikor előfizető okostelefonja le 

van némítva. Az első szakaszban, június 15-től, a rendszert tesztüzenetek küldésével 

ellenőrzik Poltava és Vinnicja megyékben. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 17. – Kossuth Rádió 

Deportálás, vagyonelkobzás, állampolgárságtól való megfosztás, lakosságcserének titulált 

kitelepítés, Ervard Benes nem tétlenkedett a II. világháborút követő béketárgyalások előtt, 

hogy Csehszlovákia déli vidékeinek etnikai összetételét és ezzel határát is átrajzoltja.  A 

párizsi békeszerződés előtti utolsó húzása az úgynevezett reszlovakizáció vagy 

„visszaszlovákosítási” kampány volt. Ez abból az elméletből indult ki, hogy a Szlovákia déli 

területén élő magyar nemzetiségűek valójában korábban szlovákok voltak, csak a magyar 

asszimilációs politika miatt elmagyarosodtak. Ezért őket vissza kell szlovákosítani: 

reszlovakizálni, Azok a magyarok, akik szlováknak vallják magukat és szlovákként élik tovább 

életüket, visszakapják az állampolgárságukat és elvesztett jogaik egy részét, sőt még talán 

tulajdont is szerezhetnek.  
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https://kiszo.net/2022/06/18/nem-ukrajnaban-szervezik-a-2023-as-eurovizios-dalfesztivalt/
https://life.karpat.in.ua/?p=107367&lang=hu
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. június 20. 

. 

 

 A reszlovakizáció 1946. június 17-i hirdetményével útjára indított kampány során 

állampolgársága visszaszerzése, a kitelepítés és a vagyonelkobzás alóli mentesülése 

reményében 352 038 magyar kérte szlovákká minősítését. 

 

A reszlovakizáció 76.évfordulóján  a kitelepítési emlékmű megkoszorúzásával kétnapos 

rendezvénnyel emlékeznek a nádszegiek a második világháború utáni deportálásokra és 

kitelepítésekre. A mátyusföldi település egyötödét üldözték el a szülőföldjéről. A 

leszármazottak közül mintegy 150-en vesznek részt az adásunkkal egy időben zajló 

ünnepségen.  

 

Arab nyelvű falfirkák, feltört házak, csellengő idegenek. Nem érzik biztonságban magukat a 

Rábén élők. Szerdán a katolikus temetőben nyolc sírt tettek tönkre ismeretlen tettesek a 

magyar-szerb-román hármas határhoz közeli településen.  

 

Brüsszelben tartotta kihelyezett ülését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Szórvány 

frakciója, amelyet a romániai szórvány megyék – Arad, Beszterce-Naszód, Brassó, Fehér, 

Hunyad, Krassó - Szörény, Máramaros, Szeben és Temes – RMDSZ-szervezeteinek vezetői 

alkotnak. A házigazda, Winkler Gyula európai parlamenti képviselőt, a szórvány frakció 

elnökét kérdeztük a tanácskozásról, a szórvány, illetve a nemzeti kisebbségek európai 

képviseletéről. 

 

Tegnap este 14. alkalommal került sor a Lőrincz Csaba díj átadására Budapesten. Idén 

Tárnok Balázs jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa, a Rákóczi 

Szövetség alelnöke vehette át a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány elismerését, 

mellé Nagy János, nemrégiben, a pandémia idején elhunyt felvidéki szobrászművész 

plakettjét. Benkei Ildikó összeállítása. 

Hétfőn kezdődik és vasárnap, Ákos koncertjével zárulnak Nagyváradon a Szent László Napok. 

Idén, tízedik alkalommal szervezik meg a kulturális seregszemlét, amelyről  Zatykó Gyula 

főszervezőt kérdeztük. 

 

Kárpát-medence Magazinműsor 
2022. június 19. – M1 

 

Martonvásári huszárok Délvidéken   

 

Délvidéki portyájukra érkeztek a martonvásári Szent László Huszáregyesület tagjai, ők azok a 

magyar huszárok, akiket mondhatjuk, hogy szinte az egész világ megismert, amikor a Giro 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/
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d’Italia kerékpárosai mellett kivont karddal vágtáztak. Szokatlan, mégis csodálatos módja volt 

ez nemzeti hagyományaink bemutatásának. Délvidéki portyánk úgy jött létre, hogy meghívást 

kaptunk Tóthfaluból, hogy iskolákba látogassunk el, aminek mi nagy örömmel eleget tettünk 

és 4 iskolában tartottunk élő történelemórát, úgy érzem, hogy a gyerekek őszinte örömére. 

Rendkívül érdeklődőek voltak, tájékozottak voltak és nagyon jó kérdéseket tettek fel. 

 

Nagyajta nagy ünnepe  

 

Jól látszik a födetlen bástya ezen a két évvel ezelőtt készült felvételen, akkor kezdődtek 

ugyanis a nagyajtai unitárius templom és a várfal teljes megújulásának munkálatai. Az 

érkezők nagy ünnepre készülnek, hiszen Erdővidék egyik legjelentősebb középkori 

műemlékének átfogó és szakszerű felújítása befejeződött. 

 

Vízsodorta históriák – Komáromfüss   

 

Komáromfüss felvidéki község a Duna bal partján. 680 lakosának több mint 80 százaléka 

magyar. Azon szerencsés települések közé tartozik, ahol a tavalyi szlovákiai népszámlálási 

adatok alapján emelkedett a magyarság aránya a tíz évvel ezelőttihez képest. Az egyébként is 

aktív helyi közösség mindennapjait nemrég egy különleges esemény pezsdítette fel: a 

Vízsodorta históriák történelmi filmsorozat legújabb epizódját itt forgatta a felvidéki Kósa 

Lőrinc-Zalka Lóránt szerzőpáros. 

  

Nagykárolyi néptáncosok  

   

A magyar-román határ mellett fekvő kisváros, Nagykároly, a Partium egyik leglátogatottabb 

települése gazdag történelmi és kulturális múltja miatt. Az itteni kastélyban éltek 1452-től a 

Károlyi grófok 1945-ig, amikor a vörös hadsereg bevonulásakor el kellett hagyniuk 

kastélyaikat. A szocializmus alatt tönkrement épület megújult és valóságos időutazásként 

repíti a látogatókat vissza az időben, a grófok mindennapjaiba. De nemcsak a grófok uradalmi 

székhelye miatt híres Nagykároly, hanem mert itt született Károli Gáspár bibliafordító, itt volt 

vármegyei főjegyző Kölcsey Ferenc, itt született Kaffka Margit, itt járt iskolába Ady Endre, és 

ennek az épületnek az ablakából látta meg Petőfi Szendrey Júliát, majd itt ismerkedtek meg a 

megyebál során.  

 

Magyar világ  
2022. június 18. – Duna 

 

Érmellék – Gyermek Jézus búcsút ünnepeltek Csaba testvér Székelyhídi 

gyermekotthonában. 

Támogatók, szimpatizánsok és anyaországi vendégek is részt vettek Böjte Csaba székelyhídi 

gyermekotthonának, a Gyermek Jézus otthon búcsúján, melyet két év kihagyás idén ismét 

https://mediaklikk.hu/musor/otkontinens/https:/mediaklikk.hu/musor/magyar-vilag/
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megrendezhetett az Érmelléki település. Székelyhíd környéke újra megtelt élettel, hogy 

reményt sugalljon az otthon kis lakói számára. 

 

Kárpátalja – adományt vitt Beregszászba az anyaországi Zenevarázslat 

Mozgalom 

 Jótékony összefogás keretében 77 magyarországi zeneiskolában szólaltak meg a hangszerek 

Kárpátaljáért. A ZeneVarázslat Mozgalom kezdeményezését a Magyar Zeneiskolák és 

Művészeti Iskolák Szövetsége és a Magyar Református Szeretetszolgálat hívta életre. Az 

adománygyűjtés során több mint 6 millió forint gyűlt össze a beregszászi főiskolán 

elszállásolt menekültek támogatására. 

 

Székelyföld – NYÁRON fesztivál Csíkszeredában, kulturális és zenei 

programokkal  

Nyár-on! címmel indította el a székelyföldi nyári fesztiválszezont Csíkszereda. Hargita megye 

központjának köztéri színpadain négy napon át váltották egymást a Kárpát-medence 

kiemelkedő magyar ajkú zenekarai. A változatos zenei műfajkínálatban és a kulturális 

programok között minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót. 


