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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: igent mondunk Ukrajna uniós tagságára és a békére, nemet mondunk a 

szankciókra 
2022. június 23. – MTI, Hvg.hu, Nepszava.hu, Kormany.hu, ORIGO, Mandiner 

"Igent mondunk Ukrajna európai uniós tagságára, igent mondunk a békére és nemet mondunk 

a további szankciókra!" - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a közösségi 

oldalán. A kormányfő a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta: az uniós vezetők 

brüsszeli tanácskozásán délután következik Ukrajna és a háborús helyzet áttekintése, holnap 

pedig "kellő mélységben és hosszúságban megtárgyaljuk az európai gazdasági helyzetet, ami 

egyáltalán nem rózsás". Orbán Viktor úgy fogalmazott: "Európa szenved". "Szenved a háborús 

inflációtól és szenved a háborús gazdasági válságtól" - sorolta. Mint hozzátette, ráadásul újabb 

és újabb szankciós ötletek bukkannak fel és szankciós javaslatokat "terjesztenek elénk". 

Márpedig a háború mellett a szankció az oka a gazdasági bajoknak - rögzítette a miniszterelnök. 

 

Gulyás: a Rákóczi-táborokban a világ magyarsága találkozhat 
2022. június 23. – MTI, Origo, Demokrata, karpatalja.ma 

A Rákóczi Szövetség által szervezett nyári táborokban évről évre lehetőség van arra, hogy 

találkozzon a világ magyarsága - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szövetség 

első alkalommal megrendezett közéleti táborának megnyitóján csütörtökön, 

Sátoraljaújhelyen. Gulyás Gergely a Rákóczi Szabadegyetem - Szabadság, Közösség, Cselekvés 

elnevezésű, háromnapos rendezvény első napján emlékeztetett arra: az eseménynek helyet adó 

Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont az elmúlt két év fejlesztéseinek köszönhetően 

méltó lesz arra, hogy a következő években, évtizedekben a világ magyar ifjúságának 

találkozóhelye legyen. Gulyás Gergely emlékeztetett arra: a Rákóczi Szövetségnek fontos 

küldetése volt az elmúlt három évtizedben, összefogta és találkozóhelyet biztosított a 

határainkon kívül, a diaszpóra nagyobbrészt a nyugati országokban élő magyarjainak. A 

miniszter kifejezte reményét, hogy az idén első alkalommal megtartott Rákóczi Szabadegyetem 

sikere arra motiválja majd a szervezőket, hogy a következő években is tartsák meg ezt a 

rendezvényt. 

 

Orbán Balázs: szankciók helyett a béke irányába kell lépni 
2022. június 23. – MTI, Hirado.hu, Origo, HírTV, PestiSrácok, Mandiner 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az ukrajnai háborúval kapcsolatban a szankciók 

helyett a béke irányába kell lépni. Orbán Balázs az uniós tagországok vezetőinek kétnaposra 

tervezett brüsszeli csúcstalálkozóján csütörtökön a közmédiának nyilatkozva arról beszélt, 

hogy az európai országokat sújtó háborús infláció, az "egekben lévő energiaárak" és az "egyre 

inkább összeomló költségvetési egyensúly" a háborúnak és az arra válaszul adott szankciós 
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politikának köszönhető. "Jól láthatóan ez a stratégia nem működik" - húzta alá Orbán Balázs, 

aki szerint végig kell gondolni, hogy a szankciós politika nem okoz-e nagyobb problémát 

Európának, mint amennyire sarokba tudja szorítani Oroszországot, és ha igen, akkor ezen 

változtatni kell. "A béke irányába kell lépni és további szankciókról nem szabad jelen 

pillanatban beszélni" - sürgette a kormányfő politikai igazgatója. 

     
Visszaesés magyarból a kisérettségin – Összességében javultak a magyar 

tagozaton a képességvizsga-eredmények 
2022. június 23. – Krónika 

Összességében jobbak lettek a nyolcadikosok képességvizsgájának eredményei, mint a korábbi 

években, viszont a magyar tagozaton tanulóknak gyengébbek lettek a magyar nyelv és irodalom 

jegyei. Kallós Zoltán, az oktatási minisztérium államtitkára elmondta, meglátása szerint az idei 

magyarvizsgán voltak olyan feladatok, melyeket inkább a tantárgyversenyre kell tartogatni. 

 

Álom maradhat a Maros és Hargita megyét összekötő Görgény-völgyi út 

megépítése 
2022. június 23. – Krónika 

Nem az állami erdészeti hivatal merev álláspontja az egyetlen akadály a Szászrégen és 

Gyergyóremete közti, a Bakta-tetőn átívelő út járhatóvá tételében. Egyre nyilvánvalóbb az, 

amit eddig csak sejteni lehetett: a remeteiek felfedezték a zsákfalu előnyeit, ezért nem szívesen 

tennék „átjáróházzá” a településüket. A Romsilvának hajthatatlan és egyben érthetetlen az 

álláspontja a Maros és Hargita megyét, pontosabban a Görgény völgyét és a Gyergyói-

medencét csatoló szakasz összekötéséről. 

 

Román nyelvből teljesítettek a leggyengébben a Hargita megyei nyolcadikosok 
2022. június 23. – maszol.ro 

A Hargita megyei képességfelmérő vizsgán részt vevő nyolcadik osztályt végzettek közül senki 

sem kapott 10-es átlagot, a leggyengébb eredményeket pedig román nyelv és irodalomból érték 

el a diákok – derül ki a tanfelügyelőség által közölt adatokból. Hargita megyében 78,3 

százalékos az átmenési arány (az országos átlag 82,3 százalék), ez azt jelenti, hogy idén, az 

óvások előtti eredmények alapján, 2765 diák vizsgázott sikeresen. A nyolcadikosok közül 

összesen 92 diák kapott 9 és 9,99 közötti osztályzatot.  

 

Trikolórt eregetnének a magasba Sepsiszentgyörgyön a román nacionalisták 
2022. június 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ismét Sepsiszentgyörgyre toborozza a román nacionalistákat a Calea Neamului (Nemzet Útja) 

nevű egyesület, akik vasárnap héliumos lufikkal szeretnének a magasba eregetni egy román 

nemzetiszínű lobogót. A román zászló napjára időzített rendezvényt a szervezet vezetője, Mihai 
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Tîrnoveanu hirdette meg Facebook-oldalán. Mihai Tîrnoveanu – aki az elmúlt években több 

sepsiszentgyörgyi és úzvölgyi provokatív akciót szervezett – azt írja közösségi oldalán, hogy a 

rendezvény premier lesz Kovászna és Hargita megyében, de talán az egész országban is. Azt 

tervezi, hogy vasárnap 18 órától Sepsiszentgyörgy főterén 300 héliummal töltött lufi 

segítségével eregetnek a magasba egy háromméteres román zászlót, miközben a háttérben 

hangosan szól majd a román himnusz. 

 

Brüsszelben tanácskoztak az RMDSZ képviselői és szenátorai 
2022. június 23. – maszol.ro 

„Brüsszelben tartottuk az RMDSZ parlamenti képviselőinek és szenátorainak együttes 

frakcióülését. Beszéltünk többek között az adótörvénykönyv módosításának tervezeteiről, a 

fejlesztési minisztérium programjairól, az Anghel Saligny közművesítési programról és az 

országos helyreállítási tervről (PNRR)” – közölte Facebook-oldalán Kelemen Hunor, a 

Szövetség elnöke. A kihelyezett frakcióülésre Winkler Gyula és Vincze Lóránt európai 

parlamenti képviselők hívtak meg az RMDSZ-es delegációt, tudható még meg az elnök 

bejegyzéséből. 

 

Rekordösszegű támogatás érkezik Udvarhelyszékre  
2022. június 23. – szekelyhon.ro 

Összesen 423 millió lej értékben pályáztak sikeresen fejlesztésekre az udvarhelyszéki 

önkormányzatok az Anghel Saligny-programban. A szép összeg ellenére veszélyt jelenthet, 

hogy lesz-e elég kivitelező az elkezdődő munkálatokra. A fejlesztéseket egyébként a következő 

négy-, maximum hat évben kell megvalósítani.  

 

Borboly szerint le kellene higgadni és egyezségre jutni Gyilkostó ügyében  
2022. június 23. – szekelyhon.ro 

A perek nem hoznak megoldást Gyilkostó problémáira, ezeket vissza kellene vonni – jelentette 

ki Borboly Csaba csütörtökön Gyergyószentmiklóson. Hargita Megye Tanácsának elnöke 

szerint a gondokat helyben kell megoldani, ezért párbeszédet kezdeményez a helyi 

önkormányzattal és azokkal, akik az üdülőtelepen folyó tevékenységekben érintettek.  

     
Hazahív a harangszó Nádszegre 
2022. június 23. – ma7.sk, Új Szó  

Megkondult a nádszegi templomharang, és hazahívta a 75 évvel ezelőtt kitelepített 

sorsüldözötteket. Nádszegről a huszadik század vérzivataros negyvenes éveiben 95 családot 

telepítettek ki. A megemlékezés alkalmából kiadott Kettétört életek című kiadványban magas 

szakmai szinten dolgozzák fel az 1938 – 1948 közötti nádszegi eseményeket. A 

megemlékezésen Nagy István, magyarországi agrárminiszter mondott beszédet. Csendben és 

méltón kezdődött a kitelepítés és a csehszlovák-magyar lakosságcsere 75. évfordulója 
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alkalmából rendezett emlékezéssorozat a mátyusföldi Nádszegen. Nádszeg a Csallóköz és a 

Mátyusföld határán fekvő nagyközség, Szent István királynak felszentelt temploma óvón 

magasodik a közösség fölé. Egy olyan közösség fölé, amelyet nem kíméltek a múlt században, 

amelyet szintén elértek a Beneš dekrétumok átkos hatásai. 

 

Gróf Esterházy János küzdelmét folytatnunk kell 
2022. június 23. – ma7.sk 

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes áldásával felkerült a bátorkeszi kultúrház falára az Oláh 

Szilveszter budapesti szobrászművésztől ajándékba kapott bronz Esterházy János-

emlékplakett. A Felvidéki Értékőrzők vezetője, Pallag György lapunknak elmondta: az idei 

március 14-i komáromi Esterházy-megemlékezésen tudták meg Molnár Imre Esterházy-

kutatótól, hogy  Oláh Szilveszter budapesti szobrászművész megajándékozná valamelyik 

felvidéki települést a bronz emlékplakettjével. Felkereste tehát szülőfaluja, Bátorkeszi 

polgármesterét, aki a helyi önkormányzat nevében örömmel fogadta a felajánlást. 

Megegyeztek, hogy az alkotást egy márványtáblával együtt a gróf nevéhez méltó ünnepségen a 

helyi kultúrház falán helyezik el. 

 

Becse Norbertet a Szövetség komáromi járási elnökévé és megyelnök-jelöltjévé 

is választották 
2022. június 23. – ma7.sk 

Ma Lakszakállason előbb a Szövetség Komáromi járásának MKP Platformja a megyei 

képviselő-jelöltekre és megyeelnök-jelöltre történő jelöltállító járási konferenciáját tartotta, 

amelyen 92,31 százalékos volt a részvétel. Majd 84,62 százalékos részvétellel került sor a 

Szövetség Komáromi Járási Konferenciájára, amelyen megalakultak a párt járási szervei. 

„Egyedüli platformként továbbra is elsődlegesnek tartjuk az aluról építkező pártstruktúrát. A 

helyi platformjainkból összesen 9 helyről 11 személyre érkezett jelölés a megyei képviselőségre. 

A konferencia a következő személyeknek szavazott bizalmat: Viola Miklósnak, Becse 

Norbertnek, Zink Vass Nórának és Horváth Árpádnak. Fontosnak tartottuk, hogy a Komáromi 

járásnak, mint a megyében a legnagyobb számú magyar szavazóval rendelkező járásnak, a 

megyeelnöki posztra is legyen jelöltje. A konferencia Becse Norbertet, az MKP Platform járási 

elnökét javasolta erre a posztra” – tájékoztatta a Ma7 portált Zink Vass Nóra, a Szövetség MKP 

Platform országos és járási titkára. 

 

Tájkép csata előtt 
2022. június 23. – Kolek Zsolt – ma7.sk 

Az október 29-i összevont helyhatósági választás az első nagyobb próbatétel a múlt évben 

alakult Szövetség számára. Az elődpártok által megszerzett pozíciók megőrzése a megnehezült 

feltételek mellett komoly kihívásnak tűnik, de a sikeres szereplés egyértelműen igazolhatja az 

egységes párt erejét a régiókban. Miután Boris Kollár házelnök június elején október 29-re írta 

ki a helyhatósági választások időpontját, eldördült a startpisztoly a megyei és a települési 

önkormányzati pozíciókért induló versengésben. Arról ugyanis már korábban döntés született, 
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hogy idén első alkalommal összevontan rendezik meg a megyei és a települési önkormányzati 

választásokat. A 2017-ben megválasztott megyei testületek mandátuma emiatt egy évvel 

kitolódott. A hatályos jogszabályok értelmében a jelöltlistákat 60 nappal a választások előtt, 

vagyis az idei voksolást megelőzően augusztus végéig kell véglegesíteni. 

 

Tesztelés5: Magyar nyelvből 65,3 százalékra teljesítettek a diákok 
2022. június 23. – ma7.sk 

Megvannak az ötödikesek tesztelésének, „leánykori nevén” a monitornak az eredményei. 

Matematikából 61 százalékra, szlovák nyelvből és irodalomból 69,2 százalékra teljesítettek a 

diákok. A magyar iskolák tanulói szlovák nyelv helyett magyar nyelvből és irodalomból írtak 

tesztet és 65,3 százalékra teljesítettek, tájékoztatott az oktatási minisztérium. 

 

Szivárványos zászló kitűzésével tiltakoznak a képviselők Gyimesi „orbánista” 

törvényjavaslata ellen 
2022. június 23. – Új Szó  

Az SaS szivárványos zászlókat függesztett ki a párt székházának és Vladimíra Marcinková 

parlamenti képviselő irodájának ablakaira, ezzel tiltakozva Gyimesi György (OĽaNO) és Tomáš 

Taraba javaslatával szemben, amely betiltaná az LMBTQ-közösség jelképének számító 

szimbólum használatát. Gyimesi és Taraba törvényjavaslatát a mai napon tárgyalja a 

parlament. Amennyiben elfogadják, megtilthatják a szivárványos zászlók elhelyezését a 

közintézmények épületein. 

   
Magyar állami kitüntetéseket adtak át négy vajdasági személynek 
2022. június 23. – Vajma.info, PannonRTV 

Vajdasági magyar személyeknek adományozott magyar állami kitüntetéseket még március 

elején a közelgő nemzeti ünnep alkalmából Áder János köztársasági elnök. Az elismeréseket 

csütörtök délután kézbesítette Csallóközi Eszter Magyarország szabadkai főkonzulja Palicson, 

a Zvonko Bogdan borászatban. Klemm József, a Vajdasági Rádió és Televízió vezérigazgató-

helyettese, a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának egyik társelnöke részére a 

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozott Áder János a vajdasági magyar 

közösség érdekében végzett több évtizedes áldozatos tevékenysége elismeréseként.  
 

Magyarkanizsa: Új pótkocsi a tangazdaságnak 
2022. június 23. – Vajma.info 

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság támogatásának 

köszönhetően egy új traktorpótkocsit tudott beszerezni a magyarkanizsai Beszédes József 

Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tangazdasága számára. A csütörtök délelőtti 

átadáson többek közt megjelent Ótott Róbert, a titkárság titkárhelyettese, Petar Samolovac 
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segédtitkár, illetve Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester is. Felszereltség 

szempontjából a tangazdaság számára nagyon sokat jelent ez az új pótkocsi, mondta Sterbik 

Ildikó, az iskola igazgatója. “2017 óta a tartományi pályázatokon mindig sikeresen pályáztunk, 

rengeteg gépet és kapcsolható eszközt tudtunk felújítani. Egyedül a pótkocsi hiányzott egyrészt 

a terménybetakarításhoz, másrészt a diákok gyakorlati oktatásához. A többi pótkocsink 30-40 

éves, úgyhogy, most nagyon örülünk az újnak” - fogalmazott az igazgató, aki szerint az 

elkövetkező években tovább szeretnék korszerűsíteni az oktatást. 

 

Átadták a dr. Bodrogvári Ferenc-díjat 
2022. június 23. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Herczeg Zsolt rendező, a Pannon RTV munkatársa és Kucor Tamara művészettörténész, a 

Szabadkai Kortárs Galéria kurátora vehette át az idei dr. Bodrogvári Ferenc-díjat, a szabadkai 

Városháza dísztermében. Az elismerések odaítélésről május elején döntöttek egyhangúlag 

Szabadka Város Képviselő-testületének ülésén. Az elismerést azoknak a fiataloknak ítélik oda, 

akik alkotásaikkal és tetteikkel hozzájárultak Szabadka kulturális életének fejlődéséhez, illetve 

jeleskedtek a kultúra terén. A dr. Bodrogvári Ferenc-díj oklevelét és plakettjét Pásztor Bálint, 

a Szabadkai Városi Képviselő-testület elnöke adta át június 22-én, dr. Bodrogvári Ferenc 

születésnapján. 

   
Michel: a tagállamok megállapodtak Ukrajna és Moldova tagjelölt státuszának 

megadásáról 
2022. június 23. – MTI, hirado.hu, Demokrata, Origo, kiszo.net, karpataljalap.net, 

karpatalja.ma karpat.in.ua 

Az Európai Unió tagországainak vezetői megállapodtak Ukrajna és Moldova tagjelölt 

státuszának megadásáról - jelentette be Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő 

Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében csütörtök este. Charles Michel a tagállami vezetők 

csütörtökön kezdődött, kétnaposra tervezett csúcstalálkozóján elért megállapodását 

"történelmi pillanatnak" nevezte, és azt írta: a "mai nap döntő lépést jelent" Ukrajna és 

Moldova Európai Unió felé vezető útján. Az Európai Tanács elnöke a tanácskozás első 

munkanapját lezáró sajtótájékoztatóján közölte: a tagállami vezetők úgy döntöttek, hogy 

elismerik Georgia európai perspektíváját és készek a tagjelölt státusz megadására, amint 

Tbiliszi foglalkozni kezd a megkövetelt prioritásokkal. Az Európai Unió döntése erős üzentet 

hordoz az egységről, az elhatározottságról. Arról, hogy az unió folytatja az Ukrajnának már 

eddig nyújtott, főként humanitárius, pénzügyi, anyagi és politikai támogatás folytatását, külön 

figyelemmel a konfliktusnak a globális élelmezésbiztonsági válságra gyakorolt hatására. 
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Több mint ötszáz gyerek jelentkezett a „GENIUS” JA nyári táboraira 
2022. június 23. – karpataljalap.net 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) immár tizenegy éve töretlenül végez 

tehetséggondozó munkát Kárpátalja-szerte, ugyanis alapítói felismerték: Kárpátalja – vagy 

bármely más vidék – versenyképességének, társadalmi és gazdasági fejlődésének meghatározó 

tényezője a kiemelkedő képességű fiatalok felkutatása, tehetségük támogatása, fejlesztése és 

segítése – a tehetséggondozás. 

 

A tanároknak vissza kell térniük külföldről 
2022. június 23. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Amennyiben a tanintézményben, ahol a pedagógus dolgozik, jelenléti oktatást rendelnek el, a 

külföldön tartózkodó tanárnak vissza kell térnie Ukrajnába, hogy offline munkarendben 

dolgozhasson – közölte Szerhij Skarlet. Az oktatási miniszter tájékoztatása szerint a veszélyes 

területeken a tanárok továbbra is távmunkában dolgozhatnak. A tárcavezető emlékeztetett arra 

is, hogy a pedagógusok nem rendelkeznek közalkalmazotti státusszal, így jogosultak az online 

munkavégzésre, ha azt az oktatási folyamat előírja. 

 

Zaporizzsja megyébe juttat el humanitárius segélyszállítmányt a BJMSZ és a 

KHÖT 
2022. június 23. – karpataljalap.net 

A Beregszászi Járási Málta Szeretetszolgálat (BJMSZ) a háború kitörésétől kezdve jelentős 

szerepet vállal a humanitárius segélyek célba juttatásában. A külföldi felajánlásoknak 

köszönhetően a segélyszervezet eddig csaknem 300 tonna humanitárius adományt fogadott, 

melynek több mint felét már elszállították azokhoz a szervezetekhez és önkormányzatokhoz, 

amelyek Ukrajna háborús övezeteiből érkezett menekülteket látnak el. Mindemellett továbbra 

is igyekeznek olyan kéréseket is teljesíteni, amelyek a háború sújtotta területekről érkeznek. Az 

elmúlt napokban ilyen segélykérés érkezett hozzájuk egy Zaporizzsja megyei kistérségtől is. 

 

Egyre több ukrán tér vissza otthonába 
2022. június 23. – kiszo.net 

Az Ukrán Vasút az utasok száma alapján azonosította legnépszerűbb járatait – közölte a 

vasúttársaság sajtószolgálata. Több mint 35 ezren az Ungvár –Harkiv–Ungvár, 29 ezren a 

Lemberg–Zaporizzsja–Lemberg, 28 ezren a Zaporizzsja–Lemberg–Zaporizzsja járatot 

választották. Szintén az öt legnépszerűbb vonat között szerepel a Dnyipro–Truszkavec–

Dnyipro útvonalon közlekedő szerelvény, amely több mint 26 ezer utast szállított, valamint a 

több mint 23 ezer utast kiszolgáló Kijev–Kovel–Kijev járat. Az állami vasúttársaság arról is 

beszámolt, hogy részt vett az ukrán családok otthonukba való visszatérésének 

lebonyolításában. 
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Pótfelvételit hirdet a Nagyberegi Református Líceum 
2022. június 23. – karpatalja.ma 

A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételit hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 

2022-2023-as tanévre. A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyülten, emelt 

óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, 

művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkákban, kirándulásokon, 

hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az 

érettségizők számára személyre szabott felkészítő foglalkozásokat tartunk, tájékoztatást 

nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú 

jelentkezésüket. 

   

Négynapos rendezvénnyel ünnepelték a kopácsi labdarúgás 100 évét 
2022. június 23. – Kepesujsag.com 

Kopácson négy nap az idén 100 éves fennállását ünneplő Halász Labdarugó-egyesületről szólt. 

Nemzetközi focitornával, családi nappal, fáklyagyújtással tették felejthetetlenné a szervezők ezt 

az elismerésre méltó jubileumot. 100 fáklyát emeltek a magasba a kopácsi futballpályán 

szombat este, amelyek a helyi labdarugó-egyesület jubileumi évfordulóját szimbolizálták. Az 

egykori halászfalu első futballcsapata a két világháború között a Dunav nevet viselte, majd az 

ötvenes évek végén Halász (Ribar) néven szerveződött újjá. 

 

Népes gyereksereg a várdaróci focitáborban 
2022. június 23. – Kepesujsag.com 

Az NK Osijek futballklub és a Várdaróc FC együttműködésének köszönhetően kétnapos gyerek 

futballtáborra került sor a hétvégén. Nyolc hivatásos edző összesen nyolcvan gyerekkel 

foglalkozott a várdaróci focipályán. A Várdaróc FC nem csak a felnőtt futballistákat szólítja 

meg, és a bajnokságban elért sikereivel nem csak az idősebbek körében népszerű.  A fiatalokat 

is a sport szeretetére nevelik, ezzel a céllal indítottak 2020-ban ingyenes focitanfolyamot 5-10 

éves gyerekek számára, mellyel nem titkolt szándékuk volt az is, hogy kineveljék a felnőtt 

csapat utánpótlását. A várdaróci futballklub múlt héten épphogy csak megünnepelte a megyei 

első osztályban elnyert bajnoki címét, már készült is hétvégi programjára: az NK Osijek 

labdarúgóklubbal szervezett közösen kétnapos focitábort 6-10 éves gyerekek számára. Az 

eseménynek a daróci pálya adott otthont. 

 

Parlamenti képviselőnk a Grubišno Polje-i és belovári magyar egyesületek 

vezetőivel találkozott 
2022. június 23. – Kepesujsag.com 

A Grubišno Polje-i Magyarok Közösségének meghívására a múlt héten Gerbavácon (Grbavac) 

szerveztek találkozót, amelyen parlamenti képviselőnk mellett részt vett Horvat Pavao és Tóth 
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Sándor, a Grubišno Polje-i magyarok egyesületének elnöke és alelnöke, Biloš Slađana, a 

Grubišno Polje-i magyar kisebbségi önkormányzat elnöke és Farkas Anita, a Belovári 

Magyarok Egyesületének elnök asszonya. A Belovár-Bilogora megyei szervezetek vezetői 

beszámoltak eddigi tevékenységeikről és aktuális problémáikról is, amelyek megoldásában 

Jankovics képviselő segítséget ígért. A beszélgetést követően a helyiek megmutatták a 

gerbaváci Magyar Ház tárlatát, amely a nyugat-szlavóniai magyarság egykori hagyományos 

életmódját hivatott bemutatni. 

 

Pető-módszer – fejlesztő program hamarosan Horvátországban is 
2023. június 23. – Kepesujsag.com 

A budapesti székhelyű, világszerte nagy elismertségnek örvendő Pető Intézet, Magyarország 

kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. közreműködésével 2014-től szervezi a Kárpát-medencében a mozgássérült 

gyermekek és felnőttek konduktív fejlesztését, rehabilitációját. Idén Horvátországba is 

elhozzák a Pető-módszert – erről tartottak megbeszélést múlt héten a kopácsi ifjúsági 

központban és tangazdaságban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) 

szervezésében. A fejlesztő programot ez idáig négy határon túli régióban, Kárpátalján, 

Erdélyben, Felvidéken és Vajdaságban több helyszínen valósították meg. 

 

A magyar hagyományok napja Pélmonostoron 
2023. június 23. – Kepesujsag.com 

A HMDK pélmonostori alapszervezete első alkalommal tartotta meg a kisvárosban a Magyar 

Hagyományok Napját, ahol babfőzőverseny és táncszemle volt programon. 

A HMDK pélmonostori alapszervezete a rendezvényt hagyományteremtő céllal hívta életre, 

ahol elsősorban a tánchagyományainkon és a gasztronómián keresztül tudjuk bemutatni 

nemzeti örökségünket és kulturális értékeinket. Ezen a vidéken nőttünk fel, itt szereztük fontos 

élményeinket, itt rögződött bennünk egyes ételek íze. Ezeket ápolva, megőrizve és 

gyermekeinknek átadva maradhatnak fenn hagyományaink és szokásaink, amelyekre méltán 

lehetünk büszkék. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 23. – Kossuth Rádió 

 

Tavaly ősszel járt Szlovákiában az Európa Tanács küldöttsége, hogy kiegészítse tapasztalataival 

a kisebbségek helyzetével kapcsolatos aktuális szlovák jelentést. A több mint 300 ajánlást 

tartalmazó anyagot a napokban tették közzé Szlovákiában az eredetit angol nyelven és egy 

rövidített változatot szlovákul. Ez utóbbiból kimaradt, hogy az Európa Tanács kifogásolja a 

Benes-dekrétumok alapján történő utólagos földelkobzásokat.  

 

A statisztikai adatok szerint Kárpátalján csökken a belső-ukrajnai menekültek száma, a 

menekültek többsége azonban nem regisztrálja státuszát hivatalosan, így valódi számukat 

nehéz megbecsülni. A Beregszászi kistérségben folyamatos a munka és a segítségnyújtás.  

 

Szerbiában hónapok óta vissza-visszatérő téma a kötelező sorkatonai szolgálat újbóli 

bevezetése. A kilencvenes években, a dél-szláv háború idején épp a katonai behívók miatt 

menekültek több százezren külföldre, és erre a most besorozandók szülei még elevenen 

emlékeznek.  

 

A Maros megyei Tanács új, kétnyelvű honlapot és magyar nyelven is elérhető elektronikus 

ügyintézési rendszert: ún. e-portált indított. Az Erdélyben úttörőnek számító digitális 

szolgáltatási rendszer kiépítése többéves munka eredménye részben saját, részben pályázati 

forrásokból valósult meg. Az újítások az átlátható, pontos tájékoztatást, a közérdekű 

információkhoz való könnyebb hozzáférést, valamint a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést 

szolgálják - mondta Péter Ferenc, Maros megye tanácselnöke. 

 

Az egykori nagy múltú sepsiszentgyörgyi Dohánygyár udvarán ma ifjúsági programokat 

tartanak, nyílt napokon, szervezett látogatásokon lehet végigjárni az egykori dohánykészítés 

helyszíneit. Ám Jövőközpontot, Csodák palotáját, innovációs laborokat, szabadulószobát, 

planetáriumot, iskola utáni tevékenységeket terveznek a közeljövőben kialakítani a jobb 

napokat látott falak között.  Vargha Fruzsinával, Sepsiszentgyörgy alpolgármesterével 

beszélgettünk a dohánygyár épületének hasznosításáról.  

 

A Temes megyei, szerb határ melletti Óteleken a tavasszal felújították a néhány éve üresen álló 

„öreg” iskola épületét, amelyben kiállító tereket, konferenciatermet alakítottak ki. A 

helytörténeti kiállítások mellett képzőművészeti tárlatok, könyvbemutatók megrendezését is 

tervezik. Először az épület történetéről kérdeztük a felújítást és újbóli hasznosítást vezető 

Molnár Géza szobrászművészt. 
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A hétvégén motorzúgástól volt hangos Szentmihály, motoros klubja ötödik alkalommal 

szervezte találkozót. Az idén is érkeztek vendégek Szerbia minden részéről, de Szlovéniából, 

Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából, Magyarországról, Romániából és Macedóniból is 

jöttek motorosok. 


