
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. június 21. 

. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

  

Orbán Viktor az EU-csúcs előtt: Ukrajna, Moldova, Georgia és Bosznia is legyen 

tagjelölt 
2022. június 20. – MTI, Hirado.hu, Magyar Hírlap, PestiSrácok, karpat.in.ua 

A csütörtök-pénteki uniós csúcstalálkozót előkészítő videókonferencián vett részt hétfőn 

Orbán Viktor miniszterelnök Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kezdeményezésére a 

belga, a bolgár, az észt, a luxemburgi és a máltai kormányfővel közösen - tájékoztatta az MTI-

t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Orbán Viktor 

egyetértett azzal az uniós javaslattal, hogy Ukrajnának és Moldovának adják meg az EU-

tagjelölti státuszt. Hozzátette ugyanakkor, hogy Magyarországnak - több másik tagállammal 

együtt - az az álláspontja, hogy Georgia és Bosznia esetében is biztosítani kell a tagjelöltséget, 

mégpedig egy ütemben - mondta a sajtófőnök. 

 

Novák Katalin a béke mellett állt ki Rigában 
2022. június 20. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Origo, Demokrata, karpatalja.ma 

Az ukrajnai béke és Magyarország érdekei mellett állt ki Novák Katalin köztársasági elnök a 

Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján hétfőn Rigában. Az államfő Facebook-

posztjában az áll: a 2015-ben indult Három Tenger Kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy 

Európa meglévő kelet-nyugati közlekedési és energiaszállítási infrastruktúrája mellett 

mihamarabb épüljenek ki az észak-dél irányú útvonalak is. A tizenkét országot felölelő 

kezdeményezés rigai csúcstalálkozóján Novák Katalin három olyan kérdést emelt ki, amely 

Magyarország és a magyar emberek számára fontos - írta. Az első, hogy mielőbb meg kell 

teremteni a békét Ukrajnában, a magyar emberek a béke mellett vannak. A második: a 

tengerrel nem rendelkező országok érdekeit messzemenőkig figyelembe kell venni akkor, 

amikor az energiaellátásról tárgyalnak. Továbbá „támogatjuk Ukrajna és a nyugat-balkáni 

országok mihamarabbi európai uniós tagjelöltségét". A csúcstalálkozón Magyarország 

köztársasági elnöke mellett Németország, Lengyelország, Ausztria, Szlovénia, Litvánia, 

Észtország, Románia és Bulgária elnöke, Horvátország miniszterelnöke és a cseh szenátus 

elnöke vett részt, az ukrán elnök pedig videó kapcsolaton keresztül csatlakozott. 

 

Szijjártó: globális élelmiszerellátási válságot okozhat a háború generálta ördögi 

kör 
2022. június 20. – MTI, Origo, PestiSrácok, karpatalja.ma 

Ördögi körbe lépett a világ, az Ukrajnában zajló háború globális élelmiszerellátási válságot 

okozhat, ami ráadásul újabb migrációs hullámok veszélyével járhat - figyelmeztetett a tárca 

közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban. A 
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tárcavezető azt közölte az európai uniós külügyminiszteri tanácsülés szünetében, hogy ezt az 

ördögi kört négy tényező alakítja. Ilyen a háborús inflációs környezet, illetve az orosz és ukrán 

mezőgazdasági termelési és exportkapacitások csökkenése, s az ennek nyomán előálló 

áremelkedés. Ezek mellett nagyban hozzájárul a problémához az alternatív források hiánya, 

valamint az, hogy Oroszország, Ukrajna és Belarusz is fontos szereplője a globális 

műtrágyapiacnak. "A probléma hosszú ideje ismert volt előttünk, sokat beszéltünk róla, 

megoldás azonban mind a mai napig nincsen. Bár most létrejött egy akcióterv az Európai Unió 

részéről, de ez egy terv, és nem akció sajnos" - fogalmazott. Majd hozzátette, hogy jelentős 

energiákat felemészt a narratívákról szóló vita, pedig ehelyett inkább a megoldásra kellene 

koncentrálni.  

 

Németh Zsolt: itt az ideje, hogy a tábornokok helyett a diplomatáké legyen a 

főszerep 
2022. június 20. – MTI, Hirado.hu, Origo, karpatalja.ma 

Mivel az Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt drámai helyzetbe került a világ, 

elérkezett az ideje, hogy a tábornokok helyett a diplomatáké legyen a főszerep - jelentette ki az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Strasbourgban, az Európa Tanács parlamenti 

közgyűlése (PACE) nyári ülésszakának első munkanapján az MTI-nek telefonon nyilatkozva 

hétfőn. Németh Zsolt, a közgyűlés magyar delegációjának vezetője kijelentette: mielőbb véget 

kell vetni az öldöklésnek, a háború már eddig is jelentős számú áldozatot követelt. Katonai, 

gazdasági, politikai és társadalmi következményei katasztrofálisak. Szavai szerint látni kell, 

hogy a régi világrend megszűnőben van, amelyet új világrend követ. "Amiben mi, közép-

európai országok egészen biztosak vagyunk: semmiképpen sem akarjuk a jaltai típusú, 

érdekszférákon alapuló világrend visszatérését. Semmiképpen sem akarjuk a Szovjetunió 

helyreállítását" – fogalmazott. 

 

Nagyváradon megnyitották a tizedik Szent László Napokat 
2022. június 20. – MTI, Kronikaonline.ro, Webradio.hu, Debrecen.hu 

Nagyváradon hétfő este hivatalosan is megnyitották a hét végéig tartó Szent László Napok 

kulturális fesztivált, melyet tizedik alkalommal szervez meg a helyi Szent László Egyesület a 

partnereivel együtt. A Szigligeti Színházban tartott nyitógála előtt mondott köszöntésében 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára úgy vélte: 

Szent László alakja, jelleme áthatja a magyarság múltját és jelenét, és azt az összetartozást 

jelképezi, amelyért a magyar kormány is cselekszik tizenkét éve. A legendákban megjelenő 

lovagkirály szerinte a keresztény értékeket és a nemzeti érdeket testesíti meg. A 

miniszterelnököt idézve jelentette ki, hogy ma is a nemzeti érdek képviselete az egyik 

legfontosabb összetevő a siker receptjében. A szülőföldön való megmaradás elősegítését pedig 

az egyik legfontosabb nemzeti érdeknek nevezte. 
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Káosz a táblagépeken, nincs többnyelvűség: nehezen halad a népszámlálás 

második szakasza 
2022. június 20. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Május 31-én kezdődött meg a népszámlálás második, személyes lekérdezésen alapuló szakasza. 

Az elmúlt három hét tapasztalatai azt mutatják, hogy a lakosság összeírása a vártnál sokkal 

lassabb ütemben halad – olvasható a Népszámlálás.ro portál közleményében. Ennek oka, hogy 

a számlálóbiztosok rendelkezésére bocsájtott táblagépeken és térképeken nem egyértelmű, 

hogy mely lakások és személyek lettek már az első, önkitöltéses időszakban megszámolva, és 

melyek az összeíratlan lakások. Ezért a kérdezőbiztosok azokat is felkeresik, akik online 

válaszoltak a népszámlálási kérdőívekre, azzal a céllal, hogy ellenőrizzék ezt és az adott címet 

le tudják zárni. Egy másik hátrány, hogy a táblagépeken csak a román nyelvű kérdőív van 

feltöltve. A törvényben garantált többnyelvűséggel ellentétben sem nemzetközi nyelven, sem 

pedig a romániai nemzeti kisebbségek nyelvén nem érhető el a kérdőív. 

 

A háromszéki önkormányzatiság harmincéves évfordulóját ünnepelték 
2022. június 20. – maszol.ro 

Három évtizede, június 17-én alakult Kovászna Megye Tanácsa és ebből az alkalomból ünnepi 

tanácsülést tartottak Sepsiszentgyörgyön, a megyei könyvtár Gábor Áron termében, az elmúlt 

évtizedekben megválasztott önkormányzati képviselők részvételével. A megye lakossági 

számarányának függvényében változó volt, 31 és 37 között mozgott az önkormányzati 

képviselők száma és ennyi idő alatt összesen mintegy 200 tagja volt. A megyei könyvtár 

dísztermében összegyűlt mintegy 120 jelenlegi és egykori tanácstag egyperces csenddel 

emlékezett meg az elhunyt képviselőtársaikra. 

 

Bihar megye és Farkaslaka területrendezési tervére biztosít támogatást az 

RMDSZ 
2022. június 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Aláírta a fejlesztési minisztérium az első hat finanszírozási szerződést, amelyre az 

önkormányzati alapból biztosít támogatást. A beruházások eredményeként hat romániai 

közigazgatási egységnek, közöttük Bihar megyének és Farkaslakának lesz digitális 

településrendezési terve. „Aki látta már, hogyan rontották el némelyik romániai város vagy falu 

arculatát a szocializmus alatt vagy később, annak nem kell magyarázni a településfejlesztés 

fontosságát. A településrendezési tervek évtizedekre meghatározzák, hogy milyen irányba 

fejlődik a falu vagy a város épített arculata. Ezért kiemelten fontos, hogy szakmailag 

megalapozott, az adottságokat és igényeket messzemenően figyelembe vevő tervek 

készüljenek” – nyilatkozta Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. 
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Ezer Székely Leány Napja – ahogy a járványhelyzet előtt volt  
2022. június 20. – szekelyhon.ro 

Idén a világjárvány előtti időszakhoz hasonlóan, újra korlátozás nélkül kerül sor az Ezer 

Székely Leány napja rendezvényre július 1–2. között. Az eseménynek ez alkalommal is a 

Csíksomlyói hegynyereg ad otthont – adják hírül a szervezők.  

 

Zatykó Gyula főszervező a jubiláló kulturális fesztiválról: Szent László 

összekovácsolja a váradiakat 
2022. június 20. – Krónika 

Már tizedik alkalommal szervezik meg a nagyváradi magyarság ünnepét, a héten zajló Szent 

László Napokat. Zatykó Gyula főszervezőt a jubileumi fesztivál újdonságairól, az elmúlt 

évtizedben elért eredményekről és a jövőbeli tervekről kérdezték. 

   
Felújították a komáromi Tiszti pavilon termeit 
2022. június 20. – ma7.sk  

Felújította a város a Tiszti pavilon színpadát és nézőterét. A közelgő Komáromi Kulturális Nyár 

rendezvényeit már a felújított teremben tartják. Az első szakaszban az előadótermet újították 

fel. Kicserélték a padlót, és 400 új, és kényelmes széket helyeztek el" - tájékoztatott az 

önkormányzat. A második fázisban a színpadot hozták rendbe, eltávolították a régi, tönkre 

ment részeket, új burkolatot raktak le. „A hátsó részen falat emeltek, ami alkalmasabbá teszi a 

termet színházi és más előadások megtartására. A színpadot, valamint a hátsó, magasított 

részeket vörösfenyővel burkolták" - tette hozzá a városi hivatal. 

 

Megszépül a lévai Dobó-kastély 
2022. június 20. – ma7.sk  

Az egri hős, Dobó István Habsburg Ferdinánd magyar királytól 1558-ban kapta meg a várat a 

hozzá tartozó uradalommal együtt. A lévai várkapitányt ekkor nevezték ki Bars vármegye 

főispánjává is. Dobó a várudvarban, a déli fal mentén építtette fel a reneszánsz stílusú emeletes 

palotát, vagyis a Dobó-kastélyt, amelynek munkálatai 1571-ben fejeződtek be. Manapság az 

épület a megyei fenntartású Barsi Múzeumnak ad otthont, felújítását most vették tervbe Léván.   

A város hivatalos honlapján magyar nyelven is olvashatjuk, hogy az épségben megmaradt 

Dobó-kastély, a kapitányi épület és a várudvar tulajdonosa 1688-tól 1867-ig az Esterházy 

család volt: „Tőlük vásárolta meg a várat és a hozzá tartozó uradalmat egy bécsi bankár 

testvérpáros, a Schoeller testvérek. Ők voltak a vár utolsó tulajdonosai egészen a II. 

világháború végéig.” 
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Matyi Tamás: A következő pár hónap kulcsfontosságú lehet a Szövetség jövője 

szempontjából 
2022. június 20. – ma7.sk  

Matyi Tamás politikai elemzőt az őszi összevont helyhatósági választás magyar esélyeiről, a 

jelöltállításról és a lehetséges kampánytémákról kérdeztük. „Egy sikeres mozgósítással akár 

még előnye is származhat a Szövetségnek abból, hogy idén egyszerre tartják majd meg a két 

választást. Ha a választó már ott van a szavazófülkében, akkor nagyobb eséllyel adja le a voksát 

mind a helyi, mind pedig a megyei jelöltekre. Egy rosszabbul sikerült kampány ugyanakkor 

könnyen alacsony részvételt és kedvezőtlen eredményt hozhat a párt számára, ami leginkább a 

megyei választások szempontjából lesz kiemelt jelentőségű. Kulcsfontosságú lesz tehát, hogy 

az egyes platformok és a korábban még egymással szemben induló politikusok mennyire 

tudnak majd egységesen és eredményesen fellépni a közös ügy érdekében a következő 

hónapokban." - fogalmazott Matyi.  

 

A rendőrség szerint Jakab Elemér hazudott, most bírósággal hallgattatna el 
2022. június 20. – ma7.sk  

Az egykori állambiztonsági rendőrség (ŠtB.) irataiban Zoltán fedőnévvel szereplő Jakab 

Elemér, aki vélhetően jogtalanul használja neve előtt a Mgr. rövidítést, most bírósági úton 

szeretné elhallgattatni és megfélemlíteni a sajtót. 2019-ben munka közben elvette tőlem a 

beszélgetés felvételére használt telefonomat. Amikor ez a sajtóban több helyen is megjelent, 

büntetőfeljelentést tett ellenem, hogy rossz hírét terjesztem, veszélyeztetem személyiségi 

jogait, sőt, a becsületét is megsértettem 

 

Az aktuális kihívások megoldásáról egyeztetett a Szlovákiai Agrárkamara és a 

Fenntarthatóbb Felvidékért mozgalom 
2022. június 20. – ma7.sk  

Patasi Ilonával, a Szlovákiai Agrárkamara elnökével szakmai egyeztetést folytatott a 

Fenntarthatóbb Felvidékért mozgalom. A szervezet elnöke bemutatta intézkedési javaslatait. A 

Fenntarthatóbb Felvidékért mozgalom szerint a gyártási költségeket az élelmiszeriparban 

minimalizálni kellene az állam beavatkozásával, hogy az élelmiszer ára stabilizálható legyen – 

legalább a helyi kistermelők által előállított termékek esetében (kenyér, kalácsok, bagettek, 

hentesáruk). A Patasi Ilonával való találkozó során érintették az önkormányzati 

hulladékgazdálkodást és a benne rejlő értékes komposzt előállítására alkalmas biológiailag 

lebomló hulladékot – körforgásos gazdasági rendszer kialakításának lehetőségét, mivel 2023-

tól a kommunális hulladék nem tartalmazhat majd biológiailag lebomló hulladékot. 

 

Csicsó 850. születésnapját ünnepelték 
2022. június 20. – Új Szó  

A két napon át tartó 27. Csicsói Falunap eseménysorozatát az tette egyedivé, hogy a több mint 

1200 fő által lakott községet 1172-ben, vagyis 850 évvel ezelőtt említették először az okleveles 
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forrásokban Chichou néven. A hétvégi eseménysor a hősi halottak emlékművének 

megkoszorúzásával kezdődött. A helyi temetőben tartott megemlékezésen a Caritas énekkar 

fellépése mellett ökomenikus istentiszteletet is tartottak. Ezt követően a résztvevők átvonultak 

a „Magyarnak maradni“ emlékparkba, ahol a millencentenáriumi emlékműnél Győri Andrea 

önkormányzati képviselő nagyvonalakban ismertette a falu több évszázados történelmét. 

„Falunk a Csallóköz egyik gyöngyszeme. Napjainkban egyre növekszik az idegenforgalom 

jelentősége elsősorban a Lioni-tó, a Duna menti ártéri erdőségek miatt, valamint a kerékpárút 

is vonzza ide az idelátogatókat“ – sorolta, hogy többek között mi alkotja a község vonzerejét. 

Az emlékműnél Földes Csaba polgármester és Mező András alpolgármester közösen helyezték 

el az emlékezés virágait. 

        
Magyar nóta szólt a Tisza-parton 
2022. június 20. – Magyarszo.rs 

Szombaton, a dél-bácskai Titelen megtartották a magyar konyha napját, melyen mintegy 

harminc főzőcsapat vett részt, Székelykevétől kezdve, a romániai Végvárig. A helybeli Magyar 

Művelődési Központ szervezésében a csapatok hagyományos magyar ételek főzésében mérték 

össze tudásukat. Persze nem a versenyzés az elsődleges célja a rendezvénynek, hanem az, hogy 

a maroknyi kis magyar közösség tagjai újra találkozzanak a határon innen és határon túl élő 

nemzettársaikkal és, hogy magyar nótától legyen hangos a titeli Tisza-part. A szép fekvésű, 

ezeréves múltú, négy és félezer lakosú településen az öt éve alakult Magyar Művelődési 

Központ próbálja összefogni az itt élő kis magyar közösséget. 

 

Tehetségek bemutatkozása 
2022. június 20. – Magyarszo.rs 

A szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület pénteken a Gyermekszínház 

színpadán tartotta meg évadzáró műsorát. A rendezvény keretein belül felléptek az egyesület 

szakosztályai. A táncosok és énekesek különböző tájegységek dalait, táncait mutatták be, és 

mindezt autentikus öltözetben tették. A műsorszámok felvezető szövegéből azt is 

megtudhattuk, hogy egy-egy produkció milyen sikereket ért el a különböző 

megmérettetéseken. A fellépőket a Duhaj zenekar kísérte, akik ezúttal a Juhász zenekar néhány 

tagjával is kiegészültek. Az évadzárót követően Brezovszki Tamara, a Talentum vezetője 

nyilatkozott lapunknak. – Nagyon sikeres évadot zártunk. Mint minden évünk, ez is 

mozgalmas volt, hisz a szeptembert mindig új koreográfiákkal kezdjük. Figyelünk arra, hogy a 

hagyományainkat ápoljuk, minden évben megrendezzük a karácsonyi műsorunkat, új 

népviseleteket készítünk, és azután jön a tavasz, amikor rengeteg megmérettetésre kerül sor.  
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https://www.magyarszo.rs/hu/4957/vajdasag/266987/Magyar-n%C3%B3ta-sz%C3%B3lt-a-Tisza-parton-titeli-Magyar-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont-Titel.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4957/vajdasag_szabadka/266986/Tehets%C3%A9gek-bemutatkoz%C3%A1sa-Talentum-Tehets%C3%A9ggondoz%C3%B3-M%C5%B1v%C3%A9szeti-Egyes%C3%BClet.htm
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A természet csodájának ünnepe 
2022. június 20. – Magyarszo.rs 

Amikor Zentán elrajtolt a Tiszavirág Fesztivál, valószínűleg a rendezvénysorozatot szervező 

Zentai Községi Idegenforgalmi Iroda munkatársai sem remélték, hogy ennyire népszerű lesz az 

egész világon szinte egyedül ebben a térségben egyedülálló természeti jelenség, a tiszavirágzás 

tiszteletére életre hívott rendezvény, amelyre már nemcsak a környező községekből, hanem a 

szomszédos országokból is érkeznek látogatók. A fesztivál idei időzítésével a szervezők is 

megütötték a főnyereményt, hiszen a programokkal párhuzamosan a látványos és egyedülálló 

természeti jelenségben a kérészrajzásban is gyönyörködhettek mindazok, akik a koraesti 

órákban a Tiszavirág sétányon tartózkodtak. Ami a fesztiválon szereplő fellépőket illeti, a 

szervezők az idén többnyire a nosztalgia, másrészt pedig a forró, egzotikus és pezsgő latin 

dallamok, illetve ritmusok elegyét szolgálták fel a rendezvénysorozat közönségének. 

    
Mi vár a kis óvóhellyel rendelkező iskolákra? 
2022. június 20. – kiszo.net 

Ukrajnában a kis óvóhellyel ellátott tanintézmények felváltva fognak tanulni. Az új tanévtől 

azokban az iskolákban, ahol túl kicsi az óvóhely területe, és nem férnek be oda a tanulók 

egyszerre, több turnusban tanulnak majd a gyerekek – közölte Jurij Kononenko, a 

minisztérium illetékes főosztályának vezetője. Szerinte az ilyen iskolák igazgatóinak több 

műszakban kell majd megszervezniük az oktatást. „Ha pontosan tudjuk, hogy az iskolának 200 

férőhelyes óvóhelye van, és 600 nebuló jár oda, akkor sajnos három turnusban kell megoldani 

a jelenléti oktatást. 

 

Hivatalos: betiltották Az Ellenzéki platform – az életért pártot Ukrajnában 
2022. június 20. – karpatalja.ma 

A Lembergi Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság június 20-án befejezte Az Ellenzéki platform – 

az életért politikai párt betiltásával kapcsolatos közigazgatási ügy elbírálását. A döntés 

értelmében betiltják a párt működését és tevékenységét Ukrajnában. A határozat szerint a párt 

minden vagyona az államhoz kerül. 

 

Zelenszkij történelmi hetet jósol 
2022. június 20. – karpataljalap.net, karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij elnök a háború 116. napját összegző videoüzenetében június 19-én, 

vasárnap este kijelentette, hogy az ukránokra 1991 óta a legfontosabb hét vár: az Európai 

Tanács dönt Ukrajna európai uniós tagjelöltségéről – írja a korrespondent.net. „Holnap egy 

valóban történelmi hét veszi kezdetét. A hét, amikor meghalljuk az Európai Unió válaszát 

Ukrajna tagjelölt státuszáról. Már megszületett az Európai Bizottság pozitív döntése, és az új 

hét végén érkezik válasz az Európai Tanácstól. Úgy gondolom, mindenki számára nyilvánvaló, 
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https://kiszo.net/2022/06/20/mi-var-a-kis-ovohellyel-rendelkezo-iskolakra/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/hivatalos-betiltottak-az-ellenzeki-platform-az-eletert-partot-ukrajnaban/
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hogy 1991 óta kevés olyan sorsdöntő határozat született Ukrajna számára, mint amilyenre most 

számítunk” – mondta az államfő. 

 

Megkezdődtek az első gyerektáborok Kárpátalján 
2022. június 20. – karpatalja.ma 

Kárpátalján 75 olyan helyszínt jelöltek ki, ahol a gyerekek pihenhetnek nyáron. Marjana 

Maruszinec, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás Oktatási Tudományos Ifjúsági és Sport 

Minisztériumának igazgatója szerint mintegy 4 500 gyerek fog részt venni a táborokban. 

Elmondása szerint  június 20-tól megkezdték működésüket az első táborok a Nagydobronyi és 

a Felsődomonyai kistérségben. A napközis táborokba több mint 300 gyermek érkezett. 

 

Munkára ösztönzik a Kárpátalján tartózkodó menekülteket 
2022. június 20. – karpat.in.ua 

A megye katonai kormányzója a napokban az egyik ukrán sajtóorgánumnak adott interjújában 

azt mondta, hogy Kárpátalján hamarosan megszüntetik a menekültek ingyenes étkeztetését. 

Ezentúl kizárólag a szociálisan rászorulók juthatnak térítésmentes ellátáshoz.Az, aki ebbe nem 

tartozik bele, mostantól kedvezményes áron kapja az ételt” – hangsúlyozta a megyevezető. 

Viktor Mikita ezért arra ösztönzi az ideiglenes áttelepülteket, hogy mielőbb találjanak munkát. 

Kárpátaljára már többszáz belső-ukrajnai vállalkozás települt át. Kárpátalján jelenleg is több 

mint 300 ezerre teszik a belső menekültek számát. Csak Ungváron 50 ezren tartózkodnak, ez 

pedig jelentős megterhelést jelent a helyiek számára. A kedvezményes áron való étkeztetés 

azonban, ettől függetlenül, számos étteremben továbbra is elérhető lesz. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 20. – Kossuth Rádió 

 

A Katolikus Karitász az ukrán-orosz háború kezdete óta több mint 160 millió forint értékű 

adománnyal támogatta a Munkácsi Egyházmegye területén élőket a belső menekültek 

ellátásában. Ezúttal a négy buszból álló segélyszállítmányban tartós élelmiszert juttattak el 

Kárpátaljára, a munkácsi Szent Márton Karitásznak, valamint a nagyszőlősi kórháznak adtak 

át sebészeti eszközöket,  és gyógyászati segédeszközöket. Összeállításunkban elsőként Écsi 

Gábor országos igazgatót halljuk.  
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Pénteken zárult a temesvári Szórvány Alapítvány, a nagybánhegyesi Esélyt a Szórványnak 

Alapítvány és a bordányi Kulturális és Szabadidős Egyesület közös, határon átívelő programja, 

amelyben magyar, illetve román nyelvtanfolyamokat tartottak.  A tanfolyamok módszertana és 

képzési anyaga ehhez a programhoz szabva született meg.  A temesvári záró találkozó 

alkalmával először Kovács Katalin projektfelelőst kértük mikrofon elé. 

 

 

A Ferenc pápa által 2021 márciusában meghirdetett családok éve idén, június 26-án ér véget. 

A pápa arra is biztatta a híveket, hogy 2022 júniusában a Családév ünnepi lezárásának 

részeként minden egyházmegyében szervezzenek nagy családi programokat, eseményeket, 

találkozókat. Erre a felhívásra reagált a Zoboralji Információs és Kulturális Központ, és 

megszervezte az első magyar katolikus családi napot a nyitrai Kálvária Zarándokközpontban.  

 

 

Sütő András, az ember címmel emlékestet tartottak a hétvégén Marosvásárhelyen, az író 

születésének 95. évfordulója alkalmából,  ahol rokonok, barátok, pályatársak idézték fel Sütő 

András alakját az íróhoz fűződő személyes emlékeikről, élményeikről mesélve. 

Összeállításunkban elsőként Kilyén Ilka színművészt, a baráti egyesület alelnökét halljuk. 

 

 

Szent Lászlótól Szent Lászlóig! Több mint százan indultak el azon a kerékpáros túrán, amely 

Nagyvárad főteréről indult a határon át Biharkeresztes város főteréig. Az esemény része a 

tizedik Szent László Napok rendezvénysorozatnak.   

A kezdeményezők a túrát annak idején a kerékpározás népszerűsítése, a kerékpár utak 

megépítésének szorgalmazása miatt is szervezték, ugyanakkor a húsz kilométeres táv 

megtételével a nemzet határok feletti összetartozását is hirdetik.  

 

 

Ha június, tanév - és évadzárás, akkor székely-magyar gyerekfoci. Immár hatodik alkalommal 

rendezték meg azt  az utánpótlás labdarúgó tornát, ahol székelyföldi és anyaországi gyerekek 

mérik össze tudásukat, erőnlétüket. A találkozó azonban ennél több: az összetartozás ünnepe. 

Összeállításunk a megnyitón készült.  

 

 

Megvédte bajnoki címét Farkaslaka lovasa a 11. Székely Vágtán. Tamás Csaba harmadmagával, 

azaz Sepsiszentgyörgyöt és Szentkirályt képviselő lovasokkal jutott tovább az októberi Nemzeti 

Vágtára.  De nem csak a versenyről szólt ez a hétvége Háromszéken: a háromnapos lovas-

ünnepen ezrek érkeztek a Sepsiszentgyörgy melletti Óriáspince-tetőre, ahol lovas ügyességi 

játékok, mint a Góbé Olimpia,  lovasíjász- és kaszkadőr bemutatók szórakoztatták az 

érdeklődőket. 


