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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Kövér: a kormány feladata, hogy a válságoktól megóvja a nemzetet 
2022. június 24. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, karpatalja.ma 

Egy kormánynak és az államnak az a feladata, hogy megóvja a lakosságot és a nemzetet a 

megrázkódtatásoktól és a válságoktól - fejtette ki az Országgyűlés elnöke a Rákóczi 

Szabadegyetemen tartott előadásában pénteken Sátoraljaújhelyen. Kövér László A válságok 

évtizede, Magyarország és a nagyvilág című panelbeszélgetésen emlékeztetett, a 

rendszerváltozás óta eltelt több mint három évtizedben kisebb-nagyobb pénzügyi, gazdasági és 

politikai krízisek váltották egymást a világon és Európában a 2008-as gazdasági világválságtól 

kezdve a koronavírus-járványon és a migráción keresztül az ukrajnai háborúig. A kormánypárti 

politikus kijelentette: a korábbiakhoz képest most annyiban van "új helyzet", hogy túlságosan 

összetorlódtak a problémák, ráadásul olyan válságok is keletkeztek, amelyekre senki sem 

számított. Az ukrajnai fegyveres konfliktus például azzal fenyeget, hogy átlépünk egy harmadik 

világháborúba, a háború átterjed a frontállamokra, a Baltikumra és Lengyelországra, ennek 

pedig beláthatatlan következményei lehetnek - tette hozzá. 

 

Potápi: A Sapientia egyetem a szülőföldön boldogulásra sarkallja a magyarságot 
2022. június 25. – MTI, Krónika, hirado.hu, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu 

Potápi Árpád János szerint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 

legnagyobb sikere az, hogy eredményei révén az erdélyi magyarság megmaradását szolgálja, 

arra sarkallja az itteni magyarokat, hogy boldogulásukat szülőföldjükön keressék. A 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szombaton beszélt erről Marosvásárhelyen, a 

Sapientia EMTE tanévzáró ünnepségén, a tanintézmény 21. tanéve végzős évfolyamának 

ballagásán. A politikus gratulált az egyetem tanárainak és hallgatóinak ahhoz, hogy a Sapientia 

megkapta a román felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökség (ARACIS) legmagasabb 

szakmai besorolását: a kiemelt bizalmi minősítést. Azt ígérte, Magyarország kormánya a 

továbbiakban is hozzájárul mind a nagyobb építkezések, mind a működés forrásainak 

biztosításához. 

 

Potápi Nyárádszeredában: teljes magyar oktatási struktúra alakult Erdélyben 
2022. június 25. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, maszol.ro 

A magyar kormány támogatásával sikerült a bölcsődétől az egyetemi szintig terjedő teljes 

magyar oktatási struktúrát kialakítani Erdélyben - mutatott rá Potápi Árpád János szombaton, 

miután Nyárádszeredában felavatták a római katolikus óvodai napközi otthont. Az MTI-nek 

telefonon nyilatkozó nemzetpolitikai államtitkár felidézte: nyárádszeredai köszöntő 

beszédében arra utalt, hogy az óvodaavatással egyidőben tartották Marosváráshelyen a 22 éve 

alapított, magyar állami támogatással működő Sapientia egyetem tanévzáró ünnepségét. "Jó 
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látni ezeket a sikereket. Ha minden eredményt, amit az elmúlt 12 évben elértünk, egy-egy lapra 

írnánk - és csak a beruházásokról beszélek, nem programokról, hanem kész, megfogható 

felújításokról, beruházásokról - akkor egy százezer oldalas könyvet, kiadványt olvashatnánk" - 

mondta a nemzetpolitikai államtitkár. Hozzátette: a Nemzetpolitikai Államtitkárság által öt és 

fél éve indított óvodafejlesztési program révén megvalósult beruházások (felújítások és új 

épületek) száma az ezret közelíti a Kárpát-medencében. Erdélyben 103 új óvoda épült és 376 

újult meg a program keretében mintegy 33 milliárd forintból.  

 

Potápi: a lósport támogatása is része a nemzetpolitika eszköztárának 
2022. június 26. – MTI, hirado.hu, HírTV, maszol.ro, Demokrata, szekelyhon.ro 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság idén két ütemben hirdet pályázatot az erdélyi 

lovasegyesületek számára, ugyanis a lósport támogatása is része a nemzetpolitika 

eszköztárának - közölte az MTI-vel Potápi Árpád János vasárnap, miután a székelyföldi 

Oltszemen köszöntötte a negyedik alkalommal megszervezett nemzetközi kettesfogathajtó 

verseny résztvevőit. Az MTI-nek telefonon nyilatkozó államtitkár rámutatott: azon túl, hogy 

egészséges életmódra nevel, a sport összetartó erő, közösségbe szervezi a fiatalokat, ezért azon 

vannak, hogy egyre inkább bekerüljön a nemzetpolitika eszköztárába. Úgy értékelte: a 

versenyeredményekhez a sport tömegesítésére van szükség. Azért támogatják az erdélyi 

lovasegyesületeket, hogy minél több gyerekkel, fiatallal tudjanak foglalkozni, akire építkezve 

majd a későbbiekben a versenysportot is lehet erősíteni. "Nemcsak a versenysport a cél, hanem 

nyilván az, hogy a gyerekek tudjanak lovagolni, tudjanak egyáltalán a lóhoz közeledni, ne 

féljenek tőle, és abból a régi lovaskultúrából valamit tanuljanak vissza, ami még 30-40 évvel 

ezelőtt teljesen általános, mindennapi dolog volt, és mi már elfelejtettük a nagy részét" - 

magyarázta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: újraindul a diaszpóra magyar közösségeit segítő 

Kőrösi Csoma Sándor Program 
2022. június 26. – MTI, hirado.hu, kulhonimagyarok.hu 

Két év szünet után újraindul a diaszpóra magyar közösségeit segítő Kőrösi Csoma Sándor 

Program - közölte a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár vasárnap az MTI-vel. 

Szilágyi Péter kifejtette, a kormány 2022-2023-ban száz ösztöndíjast - cserkészeket, 

néptáncosokat, nyelvtanárokat, rendezvényszervezőket - küld ki a világ minden tájára, a nagy 

magyar közösségekbe, hogy segítsék a közösségépítő munkát. A programra július 15-ig lehet 

jelentkezni - tette hozzá. A helyettes államtitkár beszámolt arról is, hogy pénteken részt vett a 

39 németországi magyar szervezetet felölelő Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 

közgyűlésén, ahol szintén azt hangsúlyozta, hogy folyamatos a közös építkezés a diaszpórában 

élő magyarokkal. Emlékeztetett, a szövetség célja a németországi magyar szervezetek és 

közösségek összefogása a magyar nyelv és kultúra ápolása érdekében kifejtett munkájuk 

összehangolására, illetve a becslések szerint 300 ezer Németországban élő magyar 

megszólítása. 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/26/potapi-a-losport-tamogatasa-is-resze-a-nemzetpolitika-eszkoztaranak
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/26/nemzetpolitikai-allamtitkarsag-ujraindul-a-diaszpora-magyar-kozossegeit-segito-korosi-csoma-sandor-program?fbclid=IwAR1B5vqJ0KiRU_O6ZWwNjAiNNrqZfdyv9c7t9_apB2x9c14N7_UUvZjgyVE
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/26/nemzetpolitikai-allamtitkarsag-ujraindul-a-diaszpora-magyar-kozossegeit-segito-korosi-csoma-sandor-program?fbclid=IwAR1B5vqJ0KiRU_O6ZWwNjAiNNrqZfdyv9c7t9_apB2x9c14N7_UUvZjgyVE


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. június 27. 

. 

 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: anyanyelvi programokkal is segítik a 

diaszpórában élőket 
2022. június 25. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet,  

A magyar kormány anyanyelvi programokkal és a magyar kultúrához való kötődés 

lehetőségeivel is segíti a diaszpórában élőket - mondta a nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár szombaton, az MTI-nek telefonon nyilatkozva. Szilágyi Péter a június 24. és 26. 

között Manchesterben zajló Góbéfestről bejelentkezve kifejtette: a nemzetpolitikai 

államtitkárság által támogatott rendezvény Anglia legnagyobb magyar fesztiválja, a 

Magyarországról és Székelyföldről érkező művészek két színpadon lépnek fel a város 

katedrálisa mellett. A fesztivál pénteki megnyitója után kerekasztal-beszélgetés zajlott a 

Manchesterben és környékén működő magyar szervezetek vezetőivel - ismertette. Közölte: a 

térségben hétvégi magyar iskola és cserkészet is működik, amelyeket a magyar kabinet 

támogatott az elmúlt években. Szilágyi Péter a rendezvényen pénteken elmondott beszédéből 

idézve jelezte: a magyar kormány az elmúlt tizenkét évben több mint ötezer határon túli 

intézmény és szervezet tevékenységéhez járult hozzá, és ennek köszönhetően több ország 

nagyvárosaiban is évről évre megrendeznek a mostani Góbéfesthez hasonlítható magyar 

napokat. 

    
Magyar–román útügyi tárgyalások: egyeztetnek a Budapest–Kolozsvár–Bukarest 

nagysebességű vasútról is 
2022. június 24. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A Magyarország és Románia közötti vasúti és közúti kérdéseket, a folyamatban lévő és tervezett 

projekteket tekintette át Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) 

közlekedéspolitikáért felelős államtitkára Ionuț-Cristian Săvoiuval, Románia közlekedési 

államtitkárával Budapesten. Vitézy Dávid a közösségi oldalán pénteken közzétett bejegyzésben 

érdeminek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Úgy fogalmazott: reméli, hogy első 

találkozójuk egy gyümölcsöző, mindkét ország számára előnyös együttműködés első lépése 

volt. A Bukarest-Brassó-Arad-Békéscsaba-Szolnok-Budapest vonal a két ország közötti vasúti 

árufuvarozás legfontosabb iránya, a személyszállításban is fontos a szerepe. 

 

Toldi kalandjai, tudósok kísérletei a Szent László Napokon 
2022. június 24. – Krónika 

Gazdag programkínálattal várja a legkisebbeket is a vasárnapig tartó 10. Szent László Napok. 

A jubiláló nagyváradi rendezvénysorozat a fiatal korosztályt is meg kívánja szólítani, így a 

fesztivál minden napján interaktív tudományos-kulturális gyerekfoglalkozásokon, 

koncerteken, ügyességi játékokon, bábelőadásokon vehetnek részt az érdeklődök. 
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Szentivánéji ünnepség Nagyszalontán 
2022. június 24. – Krónika 

Két év kihagyás után kulturális programkavalkáddal, minden korosztályt megszólító 

foglalkozásokkal, kézművesvásárral várja az érdeklődőket a Szentivánéji Fesztivál 

Nagyszalontán. Az Arany János Művelődési Egyesület és a nagyszalontai önkormányzat 

szervezte eseménynek a Csonkatorony körüli tér ad otthont június 25-én, szombaton. A 

negyedízben megrendezendő fesztivál szorosan kapcsolódik a június 21-i nyári napfordulóhoz, 

valamint a Shakespeare-t is megihlető nyárközép éjszakájához, június 23-ához. A hajdúvárosi 

rendezvény másik apropója, hogy az angol drámaíró Szent Iván-éji álom című, 1595-ben 

napvilágot látott vígjátékát éppen a Nagyszalontán született Arany János költőfejedelem ültette 

át magyarra 1863-ban. 

 

Kezdődik a nyári felvételi a Sapientián 
2022. június 24. – maszol.ro 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem június 24-én megnyitotta a 

felveteli.sapientia.ro online felületét, itt iratkozhatnak az egyetemre azok az érdeklődők, akik 

2022 őszétől az intézményben szeretnék megkezdeni tanulmányaikat – írja közleményében a 

Sapientia. Az egyetemen idén nyáron 31 alapképzésen 1115 helyet, míg 13 mesterképzésen 316 

helyet hirdet a társadalomtudományok, humántudományok, művészet, műszaki- és 

agrártudományok, matematika és természettudományok területén, biztosítva magyar nyelvű 

továbbtanulási lehetőséget. Érd el önmagad legjobb verzióját! – ez a központi üzenet a 

felvételizők felé 2022-ben. „A Sapientia nemcsak jövendőbeli hallgatóit biztatja önmaguk 

fejlesztésére, hanem maga is törekszik legjobb verziójának elérésére” – emelte ki dr. Tonk 

Márton, az egyetem rektora. Ennek jól látható eredménye a tavaszi intézményi akkreditációs 

felmérésen elnyert legmagasabb szakmai besorolás, a kiemelt bizalmi minősítés. 

 

Több mint egymilliárd lej Hargita megyének, de jöhetne több is  
2022. június 24. – szekelyhon.ro 

Túlteljesített Hargita megye a víz-, csatorna- és gázhálózatok bővítését, utak korszerűsítését 

finanszírozó Anghel Saligny-program támogatásainak odaítélését illetően, a nyilvánosságra 

hozott adatok szerint több mint egymilliárd lejt biztosít erre a célra a kormány. Igaz, több mint 

kétszer ekkora összeget igényeltek a települések és a megyei tanács az esetleges tartalékra 

számítva, de erről még nincs hír.  

 

Homokból faragott lovagkirály: Monostori Ferenc alkotása a tél beálltáig látható 

a váradi várban 
2022. június 25. – Krónika 

Nem mindennapi látvány, Szent László két és fél méteres homokszobra fogadja a látogatókat a 

nagyváradi várban. Monostori Ferenc magyarországi szobrászművész alkotása, amely a 
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nagyváradi városünnep keretében készült el, a szombat délelőtti átadót követően várhatóan a 

tél beálltáig látható a partiumi városban. 

 

Erdélyi zeneiskolák „felhangolása”: határon túli fiatal tehetségeket segít Fejes 

Krisztina magyarországi zongoraművész 
2022. június 25. – Krónika 

Mesterkurzusok szervezésével, gernyeszegi kamarazenei fesztiválkoncerttel, balatoni nyári 

táborral és több anyaországi fellépés biztosításával folytatja az erdélyi tehetséges zenész diákok 

felkarolását a magyarországi Fejes Művészeti Akadémia Egyesület, amely az elmúlt időszakban 

négy erdélyi iskolának juttatott hangszereket. 

 

Vasile Dîncu: a román zászlót nem kell mindenkinek szeretnie, de tisztelni kell 
2022. június 26. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Vasile Dîncu védelmi miniszter vasárnap kijelentette, hogy a román nemzeti zászló nem áll 

versenyben a helyi közösségek jelképeivel, és nem kell mindenkinek szeretnie, de meg kell adni 

neki a tiszteletet. A szociáldemokrata miniszter a román nemzeti lobogó napja alkalmából a 

Hargita megyei Galócáson vett részt egy ünnepségen. Kifejtette, hogy 174 éve ünneplik a 

románok a nemzeti lobogójukat, ami a román köztársaság legrégibb és a román nemzet 

legfontosabb jelképe. A tárcavezető úgy fogalmazott, a román zászló nem verseng a helyi 

közösségek jelképeivel, ez utóbbiak szerinte használhatják a helyi szimbólumaikat. Az 

alkotmány szerint a román zászlót semmilyen partikuláris jelkép nem helyettesítheti a 

rangsorban. (...) A nemzeti lobogót nem muszáj szeretni, az alkotmány egy dolgot ír elő, hogy 

tisztelni kell. Egyesek tudják szeretni a nemzeti lobogót, mások csak tisztelni tudják” – mondta 

a miniszter, utalva a régióban jelentős létszámban élő székelyföldi magyarságra. 

 

„Belakták” a város főterét a nagyváradiak a 10. Szent László Napokon 
2022. június 26. – Krónika, Bihari Napló 

Soha nem látott még akkora tömeget Nagyvárad főtere, a Szent László tér, mint a hétvégén, a 

10. Szent László Napok alkalmával. A tíznapos magyar kulturális fesztivál jubileumi kiadásán 

rendhagyó módon a várból a belvárosba költöztek a nagykoncertek, és a váradi magyarok 

belakták a teret. A 10. Szent László Napok az „Egy fesztivál, két helyszín” jegyében zajlott, a 

korábbinál nagyobb tömegre számító szervezők a nagykoncerteket idén először kivitték a 

főtérre, míg a többi kísérőrendezvény az eddig jól bevált helyszínen, a várban maradt. Ahol a 

nagyszínpad hiányában sokkal tágasabbnak hatott a tér, bár szép számban voltak árusok, a 

gyerekprogramok pedig az egész Bethlen-bástyát belakták. 

 

„Nem számít, magyar vagy román vagy, egyformán jól érzed magad”  
2022. június 26. – szekelyhon.ro 

Sok-sok zenével, magyar és román fellépőkkel, együttesekkel, lezárt utcarészekkel, kézműves 

vásárral, gyerekfoglalkozásokkal telt a 25. alkalommal megszervezett Marosvásárhelyi Napok, 
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amely több helyszínen, több féle rendezvénnyel várta a résztevőket. Nem is maradt távolt a 

városnapi rendezvényektől Marosvásárhely lakossága: a hétvégén megteltek a terek, az utcák, 

a nézőterek, kicsik és nagyok szórakoztak az eseményeken, kihasználva a gazdag 

programkínálatot, a megfelelő időjárást, a helyszíneket, amelyeknek köszönhetően valóban 

megtelt a város élettel.  

 

Csalódtak a Csűrszínház szervezői az alacsony nézőszám miatt  
2022. június 26. – szekelyhon.ro 

Gazdag színházi programmal, felújított csűrszínházzal, megemelt, korszerűsített nézőtérrel, új 

járdákkal, tágas büfével várták a nézőket a hétvégén a Maros megyei Mikházán az idei 

csűrszínházi napokra. Ennek ellenére a vártnál jóval kevesebben látogattak ki a felső-

nyárádmenti faluba. Szélyes Ferenc, a Mikházi Csűrszínházi Egyesület elnöke, a 

rendezvénysorozat ötletgazdája, főszervezője elmondta, annak ellenére, hogy változatos 

színházi produkciók szerepeltek műsoron, elmaradt az a pezsgés, ami az előző években 

jellemezte a csűrszínházi napokat. A nézőtér ugyan egyik előadáson sem állt üresen, de a 

szervezők nagyobb létszámú közönségre számítottak. Ennek egyik oka, hogy a mikházi 

eseményre „rászervezték” a Marosvásárhelyi Napokat, ugyanis a hétvégén zajlottak a 

városnapok is, ami szintén népszerű esemény a marosvásárhelyiek körében.  

     
A Sajó vize még mindig erősen szennyezett, üzeni a Szövetség a miniszternek 
2022. június 24. – ma7.sk, felvidek.ma  

A magyar párt állásfoglalása szerint szimbolikus jelentőségű, hogy a Ján Budaj ellen 

kezdeményezett bizalmatlansági indítványról épp ma, június 24-én tárgyal a parlament, hiszen 

Szlovákia történetének legsúlyosabb ökológiai katasztrófája napra pontosan négy hónappal 

ezelőtt kezdődött. Az évekkel ezelőtt leállított alsósajói vásércbányából február 24-e óta ömlik 

a szennyezett bányavíz. Orosz Örs, a Szövetség helyi gömöri képviselőivel együtt március 

elejétől harcol azért, hogy a toxikus anyagokkal telített víz ne mérgezhesse tovább Kelet-

Szlovákia egyik legnagyobb folyóját.  Miután a problémamegoldásra irányuló hagyományos 

eszközök, sajtótájékoztató, az illetékes minisztereknek küldött levelek, a tárcavezetőknek 

címzett nyílt levél, a vízvizsgálat riasztó eredményeinek, a májusi ichtológiai vizsgálat 

eredményének a közzététele sem mozgatta meg a pozsonyi állóvizeket, Oroszék a gömöri folyó 

megmentése érdekében házhoz hozták a Sajó vizét, majd helyi aktivistákkal 30 percre 

homokzsákokkal torlaszolták el az alsósajói bánya kifolyóját, amin keresztül már 4 hónapja 

ömlik a méreg a Sajóba. 

 

Együtt ünnepeltek a rimaszombati cserkészek 
2022. június 24. – ma7.sk  

Kétnapos programsorozattal ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját a 

rimaszombati 4. számú Hatvani István Cserkészcsapat, amely az elmúlt évtizedek egyik 
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legaktívabb felvidéki cserkészközössége. A program ünnepi istentisztelettel kezdődött, melyen 

Mikos Tamás lelkipásztor hirdetett igét, párhuzamot vonva a keresztény ember és a cserkészek 

tulajdonságai között. Az istentiszteletet követően az egybegyűltek megkoszorúzták a csapat 

névadójának, Hatvani István tudós polihisztornak az emléktábláját, amely a református 

templom melletti – ma a könyvesboltnak otthont adó – épületen található.  Az esemény 

zászlófelvonással folytatódott a Daxner utcai cserkészotthonban, ahol Mihály Dávid 

csapatparancsnok üdvözölt minden cserkészt, pártolót, szülőt, barátot és támogatót. 

Elmondta, hogy a kerek évfordulót tavaly szerették volna megünnepelni, de a koronavírus-

járvány által kiváltott bizonytalan helyzet miatt el kellett halasztani.   

 

Kezdődik a fesztivál, árad a jurtanapi életérzés 
2022. június 24. – ma7.sk  

Elkezdődött. Több évnyi kihagyás után újra kitárulkozik az alsószeli „Lapos” területe és 

magába fogadja a Mátyusföld legnagyobb fesztiválját, a Jurtanapokat. Minden készen áll, itt 

már senki nem alszik az elkövetkező három napban. Péntek délután szép módszeresen 

érkeznek a látogatók a XVI. Alsószeli Jurtanapok nagyfesztivál és nyári szabadegyetem 

megnyitójára. Minden készen áll, a Gyerekudvarban már bevették a szalmavárat a kis lovagok 

és hercegnők, magukénak tudják a végeláthatatlan festővásznat is. A kézművesek kirakodtak a 

portékáikkal, izzanak a kemencék, dagad és sül a tészta a hagyományos alsószeli jurtanapos 

lepényhez, a Sereldében a helyükön állnak a fiúk és a lányok. 

 

Az SZMPSZ Németh Krisztiánt és családját jutalmazta az idei Tehetségnagykövet 

Díjjal 
2022. június 24. – ma7.sk  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége június 24-én a komáromi Danubius szálló 

nagytermében tartotta a VII. Felvidéki Tehetségnapot. Az SZMPSZ által korábban 

meghirdetett pályázatra a hazai magyar tannyelvű oktatási intézmények a kiemelkedő országos 

és nemzetközi eredményeket elérő tálentumjaikat nevezhették be. Közülük a legsikeresebbeket 

és a mentorjaikat is megjutalmazták a rangos eseményen, ahol Németh Krisztián, a MOL 

Akadémia és a DAC ifjúsági sportigazgatója a családjával együtt vehette át az idei 

Tehetségnagykövet Díjat. 

 

Várják a jelentkezőket a karvai Nyári Ifjúsági Színjátszó Táborba 
2022. június 24. – felvidek.ma  

Idén is számít a fiatal színjátszók figyelmére a hagyományosan Karván megrendezésre kerülő 

Nyári Ifjúsági Színjátszó Tábor, mely a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ és 

a Komáromi Jókai Napok Közalapítvány együttes szervezésében valósul meg 2022. július 29. 

és augusztus 7. között. A színjátszó táborok megrendezésének ötlete és lehetősége 1993-ban 

egy diákszínjátszó fesztivál értékelésén merült fel, amikor is az akkori zsűri, melynek tagjai 

voltak a jelenlegi oktatók, úgy érezte, hogy sürgősen tenni kell valamit a szlovákiai magyar 
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diákszínjátszás érdekében. Az akkori országos fesztiválon ugyanis mindössze négy csapat 

szerepelt, ők is mindannyian a nyugati régiókból. 

 

Jubiláló irodalmáraink köszöntése 
2022. június 24. – felvidek.ma  

Hitelesebb verset aligha választhatott volna Scheer Szabó Mária moderátor a Szlovákiai 

Magyar Írók Társasága jubilálókat köszöntő programjának bevezetésére, mint Rudyard 

Kipling Ha című költeményét, amelynek sorai pontosan ráillettek a felvidéki magyar alkotók 

küldetésére. A már hagyományosan évente sorra kerülő köszöntésére ezúttal is a pozsonyi 

Magyar Kulturális Intézetben került sor. Venyercsan Pál igazgató úr köszöntőjében 

kihangsúlyozta, hogy a Felvidéken élő és alkotó költők, írók elvitathatatlan részei a magyar 

kultúrának és egyszersmind az egész emberiség szellemi örökségének. Intézetük örömmel 

adott helyet ezúttal is, hogy az idén életjubileumukat ünneplő alkotókat itt köszöntsék, itt 

találkozhassanak és elbeszélgethessenek egymással. 

 

Német nagykövetség: a szlovákiai kisebbségek kérdése figyelmet érdemel 
2022. június 24. – Új Szó  

Komáromot és Dunaszerdahelyet is felkereste a héten Németország és Franciaország szlovákiai 

nagyköveteinek párosa. A témák között felmerültek a magyar kisebbség helyzete és problémái, 

valamint a magyar állam szlovákiai ingatlanvásárlásai is. Barbara Wolf német és Pascal Le 

Deunff francia nagykövetek helyi magyar köztisztviselőkkel – köztük Keszegh Béla komáromi 

és Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármesterekkel –, valamint az oktatás, a média és a civil 

szféra képviselőivel találkoztak. Mindkét külképviseletet megkerestük a látogatás után, ám 

cikkünk megjelenéséig csak a német válaszolt a kérdéseinkre. 

 

Tallós versenyzője nyerte a Felvidéki Vágtát 
2022. június 25. – ma7.sk  

Múcska Gergely, a mátyusföldi Tallós település versenyzője Marokkó nevű lován nyerte a 

Felvidéki Vágtát, a Nemzeti Vágta szlovákiai előfutamát. A Felvidéken először 2015-ben 

megrendezett lovas versenyt - két év kényszerszünet után - hatodik alkalommal tartották meg 

annak már hagyományos helyszínén, a Csallóköz központjának számító Dunaszerdahely részét 

képező Sikabony repülőterén. A Felvidéki Vágtáról annak első három helyezettje és alanyi 

jogon a vendéglátó Dunaszerdahely lovasa jut tovább a budapesti Nemzeti Vágtára. A felvidéki 

lovasversenyen a második helyet a dunaszerdahelyi versenyző, Egri Árpád szerezte meg Kalifa 

nevű lovával. A harmadik helyet a pozsonyeperjesi versenyző, a vágtán először rajthoz álló 

Alföldi Lilla és Pletykás nevű lova szerezte meg.  

 

Rigó Konrád szerint az abortusz betiltása a szegényeket veszélyezteti 
2022. június 25. – bumm.sk  

Ha Szlovákiában betiltanánk az abortuszt, akkor mindenki akinek van párszáz eurója, 

„megoldaná” magánúton. A szegények esetében pedig életekkel játszanánk – írta Rigó Konrád 
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az amerikai alkotmánybíróság döntése kapcsán. Szerinte napok kérdése, hogy a hazai 

„populista szupersztárjaink" is rárepüljenek a témára. „És ez a második pont kulcsfontosságú, 

mert a biztonságos terhességmegszakításról beszélek. Az abortuszok ugyanis folytatódni 

fognak, csak feketén. A gazdagok kiutaznak olyan tagállamokba, országokba, ahol legális, a 

szegények meg megcsináltatják egy pincében, aminek sokszor az lesz a vége, hogy a gyerek és 

az anya is meghal" – írta.  

 

Sólymos: A környezetvédelmi miniszter tétlenségének lehetünk tanúi 
2022. június 25. – bumm.sk  

Aminek az utóbbi hetekben tanúi vagyunk, az a környezetvédelmi miniszter kétéves 

tétlenségének, illetve hozzá nem értő munkájának az eredménye – írta Sólymos László volt 

környezetvédelmi miniszer a Sajó szennyezettsége miatti ökológiai katasztrófa és a 

medveveszély kapcsán. „A tárca három hónapig nézte tétlenül, ahogy a folyóba ömlő szenny 

elpusztítja a Sajó élővilágát és a medveprobléma kérdése is akuttá vált. Hogy „oldja” ezt a 

miniszter? A medvére ráfogja, hogy vegetariánus, a medveállomány felmérésére korábban kiírt 

versenypályázatot, „tisztességtelennek” tartja, ócsárolja a DNS-teszteket vizsgáló neves 

külföldi tudományos intézményt, a prágai Károly Egyetemet és a felmérés módszertanát is 

megkérdőjelezi” – jegyezte meg.  

 

A Máriássy nemzetség legendái 
2022. június 25. – ma7.sk  

A Máriássy család történetét bemutató portrékiállítás nyílt a nemesi család ősi fészkében, a 

márkusfalvi várban. Az Igló melletti Márkusfalva várának tulajdonosa a Kassán élő báró 

Máriássy Péter. A család ősi fészkének megmentéséről, felújításáról és sok egyébről lapunknak 

is nyilatkozott már. A napokban a Máriássy család történetét bemutató portrékiállítás nyílt a 

márkusfalvi vár volt levéltári épületének tanácstermében. A tárlatot Reicher Péter, a Nemzeti 

Portrétár főtitkára nyitotta meg. Mint elmondta, míg Magyarországon a portréfestészet számos 

okból kifolyólag korlátozott számú művet hagyott maga után, addig a Felvidéken egy kicsivel 

jobb a  helyzet. A 18. századtól a főurak mellett már katonák, bányatisztviselők, később 

evangélikus lelkészek, előljárók portréi is felbukkannak. 

 

Összetartó erő a kóruséneklés 
2022. június 25. – ma7.sk  

Idén ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját a Jázmin Női Kar. A ragyolci Művelődési 

Központ és a Csemadok helyi alapszervezete mellett működő, 18 tagú női kar 1996 januárjában 

alakult ujjá, majd 2004-ben felvette a Jázmin Női Kar nevet. A közös éneklésnek a régióban 

nagy hagyománya van, Csaba Miklós nyugalmazott pedagógus vezetésével korábban működött 

egy asszonykórus. A kilencvenes években ismét megfogalmazódott az igény egy női kar 

megalapítására. Molnár Zsuzsa kultúraszervező és Koronczi Eszter felkérésére toborozni 

kezdték az asszonyokat és 1996-ban, 19 taggal megalakult a Jázmin Női Kar. 
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Gyerekzsivajtól volt hangos a hegysúri Vigadó 
2022. június 26. – ma7.sk  

A koronavírus járvány miatti kétéves kihagyás után idén negyedik alkalommal szervezte meg a 

Csemadok alapszervezete a községi hivatal támogatásával a Kis-Duna bal partján fekvő 

Hegysúron a Kis-Duna Pikniket június 25-én.  Bár délelőtt még úgy tűnt, az eső elmoshatja a 

rendezvényt, az időjárás végül a kegyeibe fogadta a hegysúriakat, és a közönség kellemes nyári 

napsütésben hallgatgatta-láthatta az iskola mögötti Vigadóban a piknik ez évi gazdag 

programját. A Hegysúri Kis-Duna Pikniket annak idején hagyományteremtés céljával 

indították a szervezők a hegysúriak számára, de a rendezvény mára a szenci régió egyik 

számontartott nyári fesztiváljává nőtte ki magát. 

 

Füleken július elején jön UDVart 2022 
2022. június 26. – ma7.sk  

Koncertek, kreatív programok, beszélgetések, operabeavató, performance, kiállítás, esti mozi, 

gyerekprogramok és egyéb érdekességek várják az érdeklődőket az idei UDVart fesztiválon 

július 1-től 3-ig Füleken. A magyar és szlovák előadókon kívül a háromnapos összművészeti 

rendezvényre Lengyelországból, Franciaországból, Kazahsztánból, az Egyesült Királyságból és 

Izraelből is érkeznek vendégek. Az UDVart összművészeti fesztivál, ahol az idén helyet kap az 

irodalom, a film, a táncszínház, a performance, a cirkuszszínház, az akrobatikus tánc, s persze 

a zene különböző műfajai is megjelennek: a komolyzene, az opera, a blues, a jazz, a rock és a 

világzene. A FOLT Művészeti Műhely workshopjain az érdeklődők belekóstolhatnak az 

építészet, a táncművészet, a képző-, fotó- és egyéb vizuális művészetek rejtelmeibe, illetve 

különböző kézműves foglalkozásokba, kreatív műhelymunkákba kapcsolódhatnak be. 

           
Megrongálták József Attila mellszobrát a róla elnevezett újvidéki iskolában 
2022. június 24. – Vajma.info 

A múlt héten megsérült József Attila mellszobra az újvidéki József Attila Általános Iskola 

előcsarnokában – tudta meg a 021.rs hírportál. Az iskola tanárai szerint az intézmény 

vezetősége nem reagált megfelelő módon az esetre. "Megkértük a tantestületet, hogy tegyenek 

valamit. Olyan információkat kaptunk, hogy senki nem tudja, mikor és ki rongált" - mondta el 

az iskolában tanító egyik pedagógus. Hozzátette, egy hét eltelte után a vezetőség a tanárok 

kifejezett követelésére megígérte, hogy az eset kapcsán értesítik a rendőrséget, hogy kiderüljön, 

ki vagy kik voltak a rongálók, azonban a portál a rendőrséghez közeli forrásokból úgy értesült, 

hogy ebben az ügyben egyelőre még jegyzőkönyv sincs. 
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Tájházat avattak Tordán 
2022. június 26. – Vajma.info 

Nagy ünnepség volt tegnap Tordán, ugyanis tájházat avattak, amelyet Mezei Zsuzsanna, a 

Tordaiak Klubjának elnök asszonya álmodott meg, és a klub által valósított meg. - A tájházban 

minden tárgy tordai. Segítséget kértünk a szabadkai Községközi Műemlékvédő Intézettől. 

Silling Léda néprajzkutató látott el bennünket tanácsokkal és a nagybecskereki Műemlékvédő 

Intézetből is kétszer voltak itt, megvizsgálták a ház korát, megállapították, hogy a szecesszió 

korában készült a ház, tordai mesterek készítették a nyílászárókat is. A házon belül nem 

csináltak semmiféle nagyobb renoválást, nem mozdították el egyik falat sem, nem építettek be 

fürdőszobát, megmaradt az eredeti beosztás - hallhattuk Mezei Zsuzsannától. A tájház avatóján 

Talpai Sándor, az Észak- és Közép-bánsági Szórványközpont vezetője mondott köszöntőt. 

 

Száznál is több humanitárius alkalom 
2022. június 27. – Magyarszo.rs 

Az önkéntes véradók világnapját követően Szenttamáson is kiosztották az emléklapokat a 

százszor és az ettől többször adott véradók számára. ‒ Szenttamás község polgárai a véradás 

területén mély emberségről adnak tanúbizonyságot már évek hosszú során, hiszen 

önzetlenségük, segítőkészségük több évtizede az ország élvonalába sorolja odaadásukat. A 

községben élő polgárok mintegy 4 százaléka önkéntes véradó, és ez az adat önmagáért beszél 

– mondta Goran Radovanović, a Vöröskereszt szenttamási szervezetének titkára a jubiláló 

véradók számára rendezett fogadáson.

    
A KMKSZ üdvözli, hogy Magyarország támogatta Ukrajna európai uniós tagjelölti 

státuszának megadását 
2022. június 24. – MTI, Magyar Hírlap, kiszo.net, karpat.in.ua, karpatalja.ma, 

karpataljalap.net 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége üdvözli, hogy Magyarország 

támogatta Ukrajna európai uniós tagjelölti státuszát, egyben köszönetét fejezi ki a magyar 

kormánynak azokért az erőfeszítésekért, amelyeket a béke helyreállítása és a humanitárius 

helyzet enyhítése érdekében tesz. Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán 

államfő napokban lezajlott telefonos megbeszélésével kapcsolatban a KMKSZ biztatónak 

nevezte, hogy "a felek egyetértettek a párbeszéd folytatásának szükségességében". 

"Ugyanakkor nyugtalanságra ad okot az, hogy az ukrán sajtóban újra erősödött a 

magyarellenes médiakampány, és tovább folytatódott a magyarok lejáratása" - fogalmaz az 

elnökség nyilatkozata. A KMKSZ előremutatónak tartja, hogy idén is "folytatódnak az 

anyaország által indított szociális programok és gazdasági támogatások, melyek az elmúlt 

években is nagyban segítették az itt élő közösség megmaradását, vidékünk fejlődését" - zárul a 

dokumentum. 
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A kárpátaljai magyarság jelene és jövője a Rákóczi Szabadegyetemen 
2022. június 25. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Kárpátok bércein innen: a kárpátaljai magyarság jelene és jövője címmel tartottak 

fórumbeszélgetést Sátoraljaújhelyen június 25-én, a Rákóczi Szabadegyetemen. A programon 

Orosz Ildikóval, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnökével, Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnökével, valamint Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti Színház vezérigazgatójával 

beszélgetett Iváncsik Attila, kárpátaljai újságíró. 

A beszélgetésen Ukrajna európai uniós tagjelöltsége, a kárpátaljai magyar iskolák, oktatási 

hálózatok kerültek szóba. Elhangzott, hogy a háborús helyzetben sem állt meg az élet, több 

olyan tábort is megszerveznek, amelyek az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendtek a 

kárpátaljai gyermekek körében. Szó esett a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola helyzetéről a háborús időszakban.  

 

Brenzovics: Ukrajna megkapta az uniós tagjelöltséget, de ez még csak az út 

kezdete 
2022. június 24. – karpatalja.ma 

Az Európai Unió gesztust tett azzal, hogy Ukrajna megkapta az uniós tagjelöltséget, de ez még 

az útnak a kezdete – mondta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a Rákóczi Szabadegyetemen 

a Kárpátok bércein innen: a kárpátaljai magyarság jelene és jövője című fórumbeszélgetésen. 

Az elnök hangsúlyozta, hogy Magyarország mindig támogatta Ukrajna európai integrációs 

törekvéseit. Hozzátette: ebben Magyarország is érdekelt. A kárpátaljai helyzet kapcsán 

elmondta, hogy az orosz¬–ukrán háború – amely szavai szerint már 2014 óta tart – 

felerősítette a lakosságvesztés folyamatát. 

 

Orosz Ildikó: mindent megteszünk azért, hogy normalizálni tudjuk a helyzetet 
2022. június 26. – karpatalja.ma 

A KMPSZ mindent megtesz azért, hogy a jelen helyzetben sem maradjanak oktatás nélkül a 

kárpátaljai diákok – mondta Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és 

a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke a Kárpátok bércein innen: a kárpátaljai 

magyarság jelene és jövője  fórumbeszélgetésen. Az elnök asszony elmondta, hogy a háború 

első napjaiban több család elmenekült az országból, így a gyermekek egy része online 

oktatásban maradt, de voltak, akiket az új helyen beiskoláztak. 

 

Újabb nagyértékű adományt hozott Kárpátaljára az MRSZ 
2022. június 24. – karpatalja.ma 

Több mint másfél millió forint értékű bébiétel érkezett az Ungvári Központi Városi Klinikai 

Kórházba a HIPP Kft. felajánlásának köszönhetően június 22-én. Az adományból több 

kárpátaljai intézmény is részesült, ezáltal is biztosítva a kisgyermekek kiegyensúlyozott 
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táplálkozását. A szerdai segítségnyújtást újabb adományok követték. Csütörtökön az idősekre 

gondolva a Magyar Református Szeretetszolgálat felnőtt nadrágpelenkákkal és higiénés 

termékekkel támogatta a KRE Diakóniai Központját. Ezenkívül tartós élelmiszerekkel és 

tisztító- és tisztálkodási szerekkel segítették a benei ingyenkonyhát. 

 

Törvénybe foglalnák a hadköteles férfiak kiutazásának tilalmát 
2022. június 24. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa azt javasolja, hogy törvényben tiltsák meg a 18 és 60 év közötti 

katonaköteles férfiak külföldre történő kiutazását a hadiállapot ideje alatt. Kivételt képeznének 

az ukrán kormány által felmentett személyek és a halasztásra jogosultak. A törvényjavaslat 

meghatározná azon személyek kategóriáit is, akik katonai szolgálatot teljesíthetnek a 

tartózkodási vagy nyilvántartási helyükön. A képviselők által összeállított törvényjavaslat 

szövege felkerült a parlament hivatalos honlapjára. A javaslat szerzői azzal indokolják a 

törvénytervezetet, hogy jelenleg Ukrajnában a hadiállapot idején az ukrán állampolgárságú 

hadköteles férfiak kiutazásának rendjét csak az ukrán elnök rendelete szabályozza, azonban 

törvény erről nem rendelkezik. 

 

Lezárult a vetési kampány Ukrajnában 
2022. június 26. – kiszo.net 

Az ukrán gazdálkodók befejezték a 2022-es vetési kampányt, a tervezett terület 95 százalékát 

vetették be – tájékoztatott az agrárpolitikai minisztérium. A tavalyi évhez képest az ukrán 

gazdák a terület 79,4 százalékát tudták bevetni. A termésszerkezetben a legnagyobb változások 

a búzát, a kukoricát, a napraforgót és a szóját érintették. A búza és a szója vetésterülete az előző 

évi szinten maradt, a napraforgóé csökkent ugyan, de továbbra is magas, 4,7 millió hektáron 

maradt. Idén jelentős visszaesés következett be a kukoricatermesztésben: a tavalyi 5,5 millióval 

szemben idén 4,6 millió hektáron vetettek. 

 

Mobilcsapatok oltják be a menekülteket Kárpátalján 
2022. június 24. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Megyénkbe több százezer belső menekült érkezett, többségük kisgyerekkel. A megye vezetése 

ezért kidolgozott egy rendszert, amely szerint mobilcsapatok utaznak az átmenetileg 

Kárpátaljára költözött személyekhez. Ezt Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Katonai 

Adminisztráció (OVA) első helyettese jelentette be. Június közepe óta az egészségügyi dolgozók 

összesen 410 megelőző védőoltást adtak be a koronavírus és más fertőző betegségek ellen. Az 

oltási kampány Ungváron, Csapon, Volócon, Nagylucskán, Munkácson, Poljánán, Rahón, 

Nagybocskón és Huszton zajlik. 

 

Kárpátalján is tevékenyek az orosz kémek, egyet most fogott el az SZBU 

Munkácson 
2022. június 25. – karpat.in.ua 
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Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) elfogta és őrizetbe vette Munkácson az orosz 

titkosszolgálatok ügynökét, aki azért jött Kárpátaljára, hogy társadalmi és politikai 

információkat gyűjtsön a határ menti megyében – közölte szombaton az SZBU Kárpátalja 

megyei főosztálya hivatalos Facebook-oldalán. A jelentés szerint az ellenséges ügynökről 

kiderült, hogy orosz állampolgársága van. A nyomozás megállapította, hogy a kém titkos 

információkat adott át az orosz tartótisztjeinek, hogy azok aknamunkát és speciális 

információs műveleteket készíthessenek elő a helyzet eszkalálása céljából a határ menti 

területeken. Az orosz ügynököt a hatóságok meggyanúsították és előzetes letartóztatásba 

helyezték. 

  

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 24. – Kossuth Rádió 

Szerbiában ősszel lejár a kisebbségi önkormányzatok négyéves mandátuma, és legkésőbb 

novemberig meg kellene tartani az új választásokat. Felmerült, hogy jövő évre kellene 

halasztani a kisebbségi önkormányzati választást, mivel ősszel népszámlálást tartanak 

Szerbiában.  A Magyar Nemzeti Tanács azt szeretné, ha rendes időben tartanák a választásokat. 

Hajnal Jenő elnök erről ma az MNT ülésén beszélt.  

 

Hagyomány, hogy a felvidéki falvak meghívják a magyarországi testvér településeiket a 

különböző ünnepekre, megemlékezésekre. Ám ha a kitelepítésekre emlékeznek, akkor azokba 

a magyarországi falvakba is érkeznek meghívók, amelyek új otthonaik lettek a felvidékről 

elüldözött magyaroknak. Így találkozott tudósítónk a nádszegi kitelepítési megemlékezésen két 

Baranya megyei falu polgármesterével, Halmos Csabával Hegyhátmarócról és Farkas Bélával 

Szajkról.  

 

A székelyudvarhelyi felekezeti megbékélésről tartottak ma konferenciát az Udvarhely Napok 

programsorozatának részeként. Az 1633. június 26-i  dátum, – a katolikus és a protestáns 

felekezet kiegyezése -  ma is jelentős, hiszen az élet minden területén szükség van a 

megbékélésre – mondta az ünnepélyes megnyitón a város polgármestere. Itt jelentették be, 

hogy  történelmi monográfia készül Székelyudvarhelyről. Nemcsak  történészek vettek részt a 

konferencián, protestáns lelkészek, katolikus  papok is kíváncsiak voltak a témára.  
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Csütörtökön megkezdődött a 25. Marosvásárhelyi Napok, melynek idei mottója "Együtt a 

város!" .A négynapos városünnepen számos kulturális és szórakoztató program - köztük közel 

30 könnyűzenei koncert -  várja az érdeklődőket. Marosvásárhely főterén helyi népművészeti 

és kézműves termékekből nyílt kiállítás és vásár.   

 

Első ízben szerveztek napközis tábort elemi osztályos gyerekeknek az aradi belvárosi római 

katolikus plébániatemplomban és minorita rendházban. A héten az aradi Csiky Gergely 

Főgimnázium alsó tagozatos diákjai reggeltől késő délutánig különböző programokon vehettek 

részt: kézműves-foglalkozástól a közösségi játékokon át kirándulásig sok mindent szerveztek a 

tanulóknak. A templom védőszentjéről, páduai Szent Antalról elnevezett tábor életéről szól 

riportunk. 

 

Barangolás két keréken – ez a címe annak a napközis kerékpáros tábornak, amelyben a 

temesvári Bartók Béla líceum II-V. osztályos diákjai vesznek részt. A mozgás, a kerékpározás 

és a jó társaság teszi vonzóvá ezt a tábort – vélik a táborozók. 

 

Kárpát-medence Magazinműsor 
2022. június 26. – M1 

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem vizsgafilm forgatása Gömörben 

 

A forgatáshoz szükséges technikát készítik össze a Színház- és Filmművészeti Egyetem 

Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének hallgatói. A helyszín a felvidéki Gömör, 

azon belül is egy hagyományait elevenen élő falucska, Várhosszúrét. Az SZFE 

Dokumentumfilm-rendező művész mesterképzésen résztvevő hallgatók második félévi 

vizsgafilmjüket forgatják a környéken. Az egyetem fontos küldetése, hogy az elméleti képzés 

mellett minél több gyakorlati, terepi munkában is részt vegyenek a hallgatók. Erre méltó 

helyszínnek bizonyul Gömör, ahol kis területen különleges természeti értékek, látványos 

épített örökség, hagyományait híven őrző egyéniségek és közösségek összpontosulnak. 

 

25 éves a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége 

 

A Turul Expo egy évtizede a kárpátaljai magyar vállalkozók legnagyobb seregszemléje. Idén a 

háborús helyzet miatt nem tudják megrendezni az expót, de az elmúlt 10 évre visszatekintve 

elmondható, hogy mára Kárpát-medence szerte ismertté és elismertté vált az esemény. 10 évvel 

ezelőtt a KMVSZ megrendezte az első Turul Expo-t, ez egy nagy lehetőség volt a tagság számára 

a vállalkozók számára, a gazdálkodók számára, a borászok, méhészek számára a 

bemutatkozásra. Ez szakmai fejlődésük szempontjából mindenképpen nagyon fontos volt, és 

ha jellemezni kéne a KMVSZ fejlődését akkor jellemző példa hogyha az első Expon 20-30 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/
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kiállító vett részt  akkor 2019-ben már közel 100-an tartották fontosnak hogy részt vegyenek a 

Turul Expo-n. 

 

Dunaszerdahelyi Birkózósklub 

 

A dunaszerdahelyi Kovács testvérek épp csocsóznak, persze ez csak egy közös hobbi, mivel kicsi 

koruk óta mindketten a birkózás megszállottjai. A fiúk a Dunaszerdahelyi Birkózó Klub 

sportolói, az idősebb, Dani rengeteg éremmel, és kupával büszkélkedhet, az elmúlt tíz évben 

több megmérettetésen is eredményesen szerepelt. 

  

Táncosok a Perkőn 

   

Székelyföld egyik búcsújáró helyén, a kézdiszentléleki Perkőn tartott néptánctalálkozóról 

vélekedik így a táncoktató. De minden bizonnyal így vélekedik az a mintegy ezer fiatal táncos 

és énekes, valamint a forgatagot látni érkező közönség is, akik egyszer is eljöhettek a közel két 

évtizede életre hívott seregszemlére. A tizenhatodik alkalommal megszervezett Perkői 

Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválra közel ezer székelyföldi és moldvai fiatal érkezett. 

Mindannyian avatott oktatók segítségével sajátítják el elsősorban saját vidékük táncát, de 

betekintést nyernek a kárpát-medence népzene- és néptánchagyományába is 

 

 


