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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: újra Kijevben működik a magyar nagykövetség 
2022. május 2. – MTI, hirado.hu, Mandiner, PestiSrácok, karpatalja.ma, karpat.in.ua, 

kiszo.net 

Mostantól újra Kijevben működik a magyar nagykövetség - jelentette be Szijjártó Péter hétfőn 

a hivatalos közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett 

videóban elmondta: a parlament alakuló ülése után Kazahsztánba, Kirgizisztánba és 

Üzbegisztánba utazik, ahol "fontos tárgyalások várnak ránk". A reptérről bejelentkezve közölte: 

más európai uniós országokhoz hasonlóan úgy döntöttek, hogy a Kijevben folyamatosan javuló 

biztonsági helyzetre tekintettel az időlegesen Lvivbe telepített magyar nagykövetséget 

visszaköltöztetik az ukrán fővárosba. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a biztonsági körülmények 

ehhez adottak. A nagykövetség kijevi működése ésszerű, így tudnak kapcsolatot tartani az 

ukrán kormányzati szervekkel és szükség szerint segítséget nyújtani magyar vagy más európai 

uniós állampolgároknak. Hozzátette: a hétvégén bonyolították a visszaköltözés fizikai részét, 

mostantól újra Kijevben működik a magyar nagykövetség.  

 

Orbán Viktor felkerült az "Ukrajna ellenségeit" listázó Mirotvorec honlapra 
2022. május 2. – MTI, Mandiner, HírTV, karpatalja.ma, kiszo.net 

Felvette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt honlapjára az "Ukrajna ellenségeit" listázó 

Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista szervezet - adták hírül hétfőn ukrán és orosz 

hírportálok. Az oldalon olvashatók szerint a magyar kormányfő azért került fel, mert "az orosz 

háborús bűnösök cinkosa, bűntárs az orosz hatóságok Ukrajna és állampolgárai ellen 

elkövetett bűncselekményeiben, részt vesz az Ukrajna elleni humanitárius agressziós 

cselekményekben, ukránellenes propagandista és együttműködik az orosz agresszorral". A 

honlapon Orbán Viktor személyes adatainál születésének dátuma szerepel, helyeként csak 

Magyarországot jelölték meg. Ezenfelül azt közlik róla, hogy "magyar államférfi és politikus, 

Magyarország miniszterelnöke, valamint a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség párt vezetője". A 

Mirotvorec honlap 2014-ben jött létre Anton Herascsenko kezdeményezésére, aki akkoriban 

az ukrán belügyminisztérium külső tanácsadója volt. Azóta a portál olyan személyek adatait 

teszi közzé, akiket Ukrajna elleni agresszióval gyanúsítanak - írta a delo.ua.  

 

Kovács Zoltán a BBC-nek: Magyarország nem tud rövid idő alatt más forrást 

találni az orosz energiahordozók helyett 
2022. május 2. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Hírlap, Demokrata 

Magyarország nem tud rövid idő alatt más ellátási forrást találni az orosz energiahordozók 

importja helyett - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és 

kapcsolatokért felelős államtitkára a BBC brit közszolgálati rádió hétfő esti hírműsorának 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/02/szijjarto-ujra-kijevben-mukodik-a-magyar-nagykovetseg
https://mandiner.hu/cikk/20220502_kulfod_belfold_orban_viktor_ukrajna_mirotvorec_honlap
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/02/kovacs-zoltan-a-bbc-nek-magyarorszag-nem-tud-rovid-ido-alatt-mas-forrast-talalni-az-orosz-energiahordozok-helyett
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/02/kovacs-zoltan-a-bbc-nek-magyarorszag-nem-tud-rovid-ido-alatt-mas-forrast-talalni-az-orosz-energiahordozok-helyett
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nyilatkozva. Kovács Zoltán az interjúban kijelentette: az asztalon lévő összes jelenlegi javaslat, 

a magyar kormány által eddig látott tervek és tervezetek mindegyike gyakorlatilag a magyar 

gazdaság leállásával, a magyar emberek mindennapi életvitelének romba döntésével lenne 

egyenlő a szankciók bármelyikének bevezetése esetén. Hangsúlyozta: Magyarország 

nyersolajellátásának 65 százaléka Oroszországból érkezik, és tengerpartok nélküli országként 

az ellátás a vezetékrendszerekre alapul. "Nagyon egyszerű fizikai tény, hogy ezek a vezetékek 

jelenleg Oroszországhoz kötnek bennünket, és a nyugatról érkező (vezetékrendszerek) is orosz 

földgázt és nyersolajat szállítanak" - mondta Kovács Zoltán a hétfői BBC-műsorban. 

Hozzátette: az orosz nyersolajellátás 65 százalékos aránya mellett Magyarország 

földgázellátásának 85 százaléka függ az orosz szállításoktól, és ezen lehetetlenség változtatni 

pár hónap vagy év alatt. 

 

Kelemen Hunor: másképp viszonyul a román állam az itteni magyarokhoz, ha 

erős közösségként látja őket 
2022. május 2. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Ha erős, életképes közösségnek látja a román állam a romániai magyarokat, másképp viszonyul 

hozzájuk, ezért fontos, hogy minél többen vegyenek részt a romániai népszámláláson és vallják 

magukat magyarnak – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az M1 aktuális csatornán 

hétfőn. A politikus közölte: mindenkit arra biztatnak, hogy éljen a népszámlálási kérdőív online 

kitöltésének lehetőségével, erre május 16-áig van lehetőség. Azt mondta, tíz évvel ezelőtt 1 

millió 260 ezren vallották magukat magyarnak, ez „irányadó szám”, most ki fog derülni, 

hányan vannak, ami meghatározza a következő tíz év etnikumhoz köthető közpolitikai 

kérdéseit, a nyelvhasználatot, az anyanyelvi oktatást vagy az állami támogatás mértékét. A 

legfontosabb szempont, hogy „erős közösségként lásson bennünket a román állam és erős 

közösségként lássuk mi magunkat” – jegyezte meg.  

 

Ismét hajózhatóvá vált a Temesvárt a Tiszával összekötő Béga-csatorna 
2022. május 2. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A románszentmihályi (Sânmihaiu Român) zsilip múlt hét végi átadásával ismét hajózhatóvá 

vált a Temesvárt a Tiszával összekötő Béga-csatorna – jelentették a Temes megyei helyi 

portálok. A Románia és Szerbia közötti határ menti együttműködési program keretében 14 

millió euróból újították fel a Vajdaságban a felsőittebei (Srpski Itebej) és a bégafői (Klek) 

zsilipet, Temes megyében pedig a románszentmihályit. Emellett kikotorták a csatorna medrét, 

és megvásárolták a folyamatos karbantartáshoz szükséges kotróhajókat. Az Európai Unió 11 

millió euróval támogatta a Bánsági Vízmedence Vízügyi Igazgatósága (ABAB) által koordinált 

projektet, a fennmaradó részt helyi forrásokból fedezték. A támogatás felét Szerbiában, másik 

felét Romániában használták fel. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-fontos-hogy-eros-kozossegkent-lassa-a-roman-allam-a-romaniai-magyarsagot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-fontos-hogy-eros-kozossegkent-lassa-a-roman-allam-a-romaniai-magyarsagot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ismet-hajozhatova-valt-a-bansagi-bega-csatorna
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Üde fesztiválhangulat a Szent György Napokon: két év után újra felpezsdült a 

város 
2022. május 2. – Krónika 

Minden zenei ízlést kiszolgáló könnyű- és komolyzenei koncertekkel, változatos kulturális és 

ifjúsági programokkal, vásári forgataggal és utcazenével zajlott idén a sepsiszentgyörgyi Szent 

György Napok 29. kiadása. A vasárnap este az Edda Művek fellépésével és a háromszéki 

megyeközpontban kuriózumnak számító tűzshow-val véget ért városnapok óriási 

látogatottságnak örvendett. 

 

A vidéki turizmusra koncentrálnak a Szilágyságban: hivatalos címre pályázik 

Szilágyperecsen 
2022. május 2. – Krónika 

Szilágyperecsen egy közel háromezer lakosú Szilágy megyei település, melynek vezetése nagy 

tervekkel vágott neki a 2022-es évnek: turisztikai helységgé nyilváníttatnák a községet, és 

minél több vendéget csalogatnának a hagymájáról híres faluba. Boncidai Csaba RMDSZ-es 

polgármestert arról faggatták, mit is jelentene ez a státusz, és milyen beruházásokra 

koncentrálnak a cím elnyerése érdekében. 

 

A népszámlálás tétjei Brassó megyében: a magyar nyelvű oktatás lendíthet ismét 

a közösség életén 
2022. május 2. – maszol.ro 

Az elmúlt években Brassó megyében sokat változtak a demográfiai arányok, mivel a 

megyeszékhelyre és a környékén található településekre sok román nemzetiségű személy 

települt be. Ennek hatására a magyar nemzetiségűek aránya feltehetően jelentősebben 

csökkent, mint az azt megelőző húsz évben. A megyében a magyarok aránya 8 százalék volt 

2011-ben, a romáké 4 százalék és a német nemzetiségűeké 0,7 százalék. A 2002-es 

népszámlálás során ezek az arányok sorban: 9 százalék, 3 százalék és 1 százalék, azaz Brassó 

megyében a magyarok aránya 9-ről 8 százalékra csökkent 9 év alatt. 

 

Pozitív fókuszba emelni a közösségeket – SzórványÉRt értekezletet tartottak 

Déván 
2022. május 2. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A szorosabb együttműködés, a jó gyakorlatok átadása, a közös tudás hozzáférhetővé tétele, 

ugyanakkor a szórványközösségek belső erőforrásának feltérképezése volt a célja az első 

SzórványÉRt értekezletnek, amelyen az erdélyi magyar szórványközösségekben tevékenykedő, 

RMDSZ-es és RMPSZ-es megyei vezetők vettek részt – tájékoztat közleményében az RMDSZ. 

Az április 29. és május 1. között, Déván megszervezett értekezletet hagyományteremtő 

szándékkal kezdeményezték a házigazdák: Csatlós Erzsébet Zsófia, az RMPSZ Hunyad megyei 

elnöke és Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke. 
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https://kronikaonline.ro/szines/ude-fesztivalhangulat-a-szent-gyorgy-napokon-ket-ev-utan-ujra-felpezsdult-a-varos
https://kronikaonline.ro/szines/ude-fesztivalhangulat-a-szent-gyorgy-napokon-ket-ev-utan-ujra-felpezsdult-a-varos
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-videki-turizmusra-koncentralnak-a-szilagysagban-hivatalos-cimre-palyazik-szilagyperecsen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-videki-turizmusra-koncentralnak-a-szilagysagban-hivatalos-cimre-palyazik-szilagyperecsen
https://maszol.ro/belfold/A-nepszamlalas-tetjei-Brasso-megyeben-a-magyar-nyelvu-oktatas-lendithet-nagyot-a-kozosseg-eleten
https://maszol.ro/belfold/A-nepszamlalas-tetjei-Brasso-megyeben-a-magyar-nyelvu-oktatas-lendithet-nagyot-a-kozosseg-eleten
https://maszol.ro/belfold/Pozitiv-fokuszba-emelni-a-kozossegeket-SzorvanyERt-ertekezletet-tartottak-Devan
https://maszol.ro/belfold/Pozitiv-fokuszba-emelni-a-kozossegeket-SzorvanyERt-ertekezletet-tartottak-Devan
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Metropoliszövezet: összefogtak és közösen fejlesztenek a sepsiszéki települések 
2022. május 2. – maszol.ro 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata összefog 12 környező településsel és létrehozza a Sepsi 

Metropoliszövezetet. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint a nagyvárosi övezet 

Brassó megye határától Hargita megyéig terjed, a társulás célja pedig a térség gazdasági és 

társadalmi fejlődésének és mobilitásának elősegítése lesz. A társulás székhelye 

Sepsiszentgyörgyön lesz, és várhatóan tagja lesz Illyefalva, Réty, Uzon, Kökös, Árkos, 

Sepsikőröspatak, Gidófalva, Mikóúfalu, Bodok, Málnás, Sepsibükszád és Maksa. Minden 

település önkormányzatának el kell fogadnia a társulást, ami egyelőre elbukott az illyefalvi és 

a gidófalvi tanácsban, ám mindkét településen folyik még a meggyőző munka és újra 

napirendre tűzik a kérdést – tudta meg a maszol.ro a polgármestertől. 

 

Első ízben szervezik meg az erdélyi magyar színházak szemléjét Bukarestben 
2022. május 2. – Krónika 

Erdélyi magyar színházak mutatkoznak be Bukarestben a MASZÍN (Magyar Színházi 

Szövetség) és az UNITER (Román Színházi Szövetség) által közösen, első ízben szervezendő 

BukFeszt szemlén. A fesztivál június 7. és 12. között várja a közönséget az Odeon színházban – 

jelentette be honlapján az UNITER. A szemlén a 2016-ban alakult MASZÍN tagjai – a 

Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház, a 

szatmárnémeti Harag György Társulat, a Csíki Játékszín, valamint a székelyudvarhelyi Tomcsa 

Sándor Színház társulata – lépnek fel. Amint az UNITER közleményében olvasható, a Magyar 

Színházi Szövetséget alapító színházak egyik legfontosabb célkitűzése a romániai magyar 

kisebbség kulturális igényeinek kielégítése, a BukFeszten pedig változatos produkciókat, az 

erdélyi magyar színházak által megteremtett magas minőségű értékeket sorakoztatnak fel. 

 

Attól, hogy valaki jó jegyet kap a román érettségin, nem biztos, hogy beszéli is a 

nyelvet 
2022. május 2. – maszol.ro 

A román nyelv oktatásával foglalkozó sorozat legújabb részében Cserei Gyöngyvér Kovászna 

megyei romántanárnővel beszélgettek, akitől megtudták: „a rendszerváltás óta még soha nem 

fejlődött olyan mértékben a tanügyi rendszer, mint az elmúlt két évben". Ugyanakkor elmondta 

azt is, ha valaki a román érettségin jó jegyet kap, az nem garancia arra, hogy ha elkerül 

egyetemre, esetleg nem kell hazatelefonálnia és megkérdeznie: hogy mondják a felmosónak, 

de arra évek múlva is emlékszik, hogy „omul să fie mulțumit cu sărăcia sa” („az ember legyen 

elégedett a saját szegénységével”). 
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https://maszol.ro/belfold/Metropoliszovezet-osszefogtak-es-kozosen-fejlesztenek-a-sepsiszeki-telepulesek
https://kronikaonline.ro/kultura/elso-izben-szervezik-meg-az-erdelyi-magyar-szinhazak-szemlejet-bukarestben
https://maszol.ro/belfold/Attol-hogy-valaki-jo-jegyet-kap-a-roman-erettsegin-nem-biztos-hogy-beszeli-is-a-nyelvet
https://maszol.ro/belfold/Attol-hogy-valaki-jo-jegyet-kap-a-roman-erettsegin-nem-biztos-hogy-beszeli-is-a-nyelvet
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Szent György Napok-értékelő: életképes közösség pozitív jövőképpel  
2022. május 2. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Három hónappal ezelőtt még sok bizonytalanság övezte a 29. Szent György Napok szervezését, 

ám végül a két év kényszerszünet után összességében „remek” városnapokat zártak – értékeltek 

a hétfői sajtótájékoztatón a szervezők. Egyetlen rendezvény sem tökéletes, ám a 

sepsiszentgyörgyiek és a látogatók is érezhették a városünnep alatt, hogy ez egy életképes 

közösség pozitív jövőképpel, amely tud dolgozni és szórakozni – összegezte Antal Árpád 

polgármester. Hozzátette, két év kihagyás után az idei rendezvény annyi energiát adott, hogy 

máris el lehet kezdeni a jövő évi városnapok szervezését.  

 

Népszámlálás Maros megyében: lesz-e 200 ezer magyar? 
2022. május 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tétje van a népszámlálásnak, hiszen ez fogja meghatározni a következő tíz évet, jelentette ki 

hétfőn Szászrégenben Péter Ferenc, a Maros megyei Tanács elnöke, Szászrégen 

polgármesterével, Márk Endre Dezsővel tartott közös sajtótájékoztatóján. Az elöljáró a 

népszámlálás online szakaszának fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint fogalmazott, a 

népszámláláson begyűjtött adatok fognak hivatkozási alapul szolgálni szinte minden 

közigazgatási, adminisztrációs kérdés megvitatásakor, az anyanyelv-használati jogkörök 

kiterjesztésekor, iskolai osztályok, óvodai, bölcsődei csoportok, vagy akár önálló magyar nyelvű 

tanintézmények létrehozásakor. 

 

Hány magyar lesz Temesváron és hány Lugoson? 
2022. május 2. – Nyugati Jelen 

2020. május 15-én lezárul a romániai népszámlálás online, önkitöltéses szakasza. A bánsági 

szórványban nagy a tétje a magyarság számára ennek a népszámlálásnak: a következő tíz évben 

a most rögzített számok fogják meghatározni kisebbségi jogainkat, oktatási, kulturális, egyházi 

intézményeink sorsát. „Mivel a nemzetiségi arányokat csak azok alapján számolják ki, akik 

személyesen válaszoltak a kérdőívre, egy jó magyar részvétel esetén lehetőség nyílik arra, hogy 

a megyében és a magyarlakta településeken etnikai, anyanyelvi és felekezeti súlyunkat 

megtartsuk, felhívjuk a Temesváron és a környező településen lakók figyelmét, hogy a második, 

hagyományos összeírási szakaszban a számlálóbiztosok biztosan nem fognak eljutni 

mindenkihez. Ez történt 2011-ben is, amikor a város lakosságát 30 000 személlyel 

adminisztratív nyilvántartásokból egészítették ki, ezeknek a személyeknek viszont nem 

szerepelt sem az etnikuma, sem az anyanyelve, sem a felekezeti hovatartozása” – nyilatkozta a 

Nyugati Jelennek Sipos Ilona, a Temes megyei RMDSZ népszámlálási felelőse. 

 

Közel ötszázezer lej a dévai magyar közösségeknek 
2022. május 2. – Nyugati Jelen 

Jelentős összeggel sikerült támogatni idén is a történelmi magyar egyházakat a dévai városi 

költségvetésből – közölte a jó hírt a hétvégi városi tanácsülést követően Pogocsán Ferdinánd 

dévai alpolgármester. A 7 milliárd lejes keretösszegből a városi tanács 2 millárdot az épülőben 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szent-gyorgy-napok-ertekelo-eletkepes-kozosseg-pozitiv-jovokeppel
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-Maros-megyeben-lesz-e-200-ezer-magyar
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lévő Arsenie Boca központnak különített el. A fennmaradó 5 milliárd lejből viszont 420 ezer 

jutott a dévai magyar egyházaknak. 255 ezer lejt kap a helyi római katolikus egyházközség, 80 

ezer lejt a református és 15 ezer lejt az unitárius egyházközség. A közigazgatásilag Dévához 

tartozó Csernakeresztúr római katolikus egyházközsége 70 ezer lejes támogatásban részesül. 

  
Barsi Református Egyházközség – Sárón tartották az Egyházmegyei 

Csendesnapot 
2022. május 2. – ma7.sk  

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Barsi Református Egyházközsége április 30-ára 

szervezte meg az Egyházmegyei Csendesnapot. Amint azt a Zselíz–Sárói Református 

Társegyházközség lelkésze, Révész Csilla megfogalmazta, a zselízi gyülekezetük a Kassai Gyula 

esperes által meghonosított hagyományos egyházmegyei majálisba már 2017-ben 

bekapcsolódott: Kétévi kényszerszünet után az idén szerettük volna ezt felújítani, de mivel a 

koronavírus és a háború egy kicsit megölte az emberek lelkét, úgy éreztük, hogy ezúttal talán 

nem is majálisra van szükség, hanem inkább elcsendesedésre és az Istenhez való visszatérésre. 

Ezért választottuk a csendesnap kifejezést. Elmondása szerint a csendesnapoknak, az Istenre 

találásra, illetve a megtérésre hívó alkalmaknak van hagyománya a református egyházban, 

hiszen a múlt század negyvenes éveiben zajlott egy ébredési mozgalom az egyházban, ami a 

Garam mentén is végigsöpört.  

 

Kiderült, hogy kik lépnek fel a jubileumi Csallóközi Vásáron! 
2022. május 2. – ma7.sk  

Kétéves kihagyással érkezik a csallóközi régió leagnagyobb, koncertekben, vásári és 

gasztronómiai élményekben leggazdagabb fesztiválja, a 2022-ben a jubileumát is ünneplő 40. 

Csallóközi Vásár - írja a dunaszerdahelyi.sk. A négynapos rendezvényt szeptember 21–24-e 

között szervezi meg a teljesen megújuló Vásártéren Dunaszerdahely Város Önkormányzata.  

Pápay Zoltán, a vásár igazgatója elmondta, hogy idén visszatér a város az eredeti 

hagyományokhoz, vagyis a szerdai napon induló vásárhoz. Minthogy Dunaszerdahely neve is 

a szerdai napi vásározásból ered, így a 40. Csallóközi Vásár is szerdán indul majd, és szombaton 

este ér véget – tehát vasárnap már nem lesznek rendezvények. 

 

Harminc kiselsőse lesz a Duna utcai alapiskolának Pozsonyban 
2022. május 2. – ma7.sk  

A pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnáziumban is egy hónap állt a 

szülők rendelkezése, hogy a gyerekeiket beírassák a város központjában lévő magyar iskolába. 

Az iskola több meghatározott napon is várta az érdeklődő szülőket a jelenléti beiratkozásra, de 

természetesen online felületen is be lehetett íratni a leendő kiselsősöket. „A beiratkozási 

időszakot megelőzően volt nálunk egy Sulileső március végén, amelyre már személyesen 

eljöhettek a szülők, de amikor terveztük a beiratkozást még nem tudtuk, hogyan alakul majd a 
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járványhelyzet, milyenek lesznek a közegészségügyi rendelkezések, ezért úgy döntöttünk, hogy 

április elsejétől 30-áig jöhetnek a szülők beíratni a gyerekeiket az első osztályba” – nyilatkozta 

portálunknak Morvay Katalin, az iskola igazgatója. 

 

Majálissal és anyák napi műsorral kezdődött újra a kulturális élet Kicsinden 
2022. május 2. – ma7.sk  

Két éve a koronavírus-járvány háttérbe szorította a társas kapcsolatok nagy részét, a 

megszokott falusi rendezvények elmaradtak. Nem volt ez másként Kicsinden sem, nem csoda 

hát, hogy most örülve a nyitásnak, az együttlétnek, a hétvége két napján sokan ellátogattak a 

rendezvényekre.  A májusfa állítás népszokása különösen hosszú ideig fennmaradt a kis 

faluban. Pásztor Rita polgármester felidézte, a májusfát a lányos házak előtt május elsejére 

vagy pünkösdre virradóra állították. A legények a legmagasabb fák közül választottak. Kivágták 

és a vállukon cipelve a lányos házhoz vitték, melyekre színes papírszalagokat, ételt és italt 

akasztottak. 

 

Komárom: úgy tűnik, egyetlen magyar iskola viseli a roma gyerekek oktatásának 

nehézségeit 
2022. május 2. – felvidek.ma  

Több mint tíz éve növekvő tendenciában érkeznek a roma gyerekek a Munka Utcai 

Alapiskolába, gyakran nem beszélve a nyelvet, nem ismerve az alapvető higiénés feltételeket. 

Hosszú évek óta küzd az iskola ezzel a problémával, amely ismert a képviselők előtt, mégsem 

történt eddig semmi, ami változtatott volna a tendencián. A komáromi, 32. testületi ülés 

napirendi pontja volt a város által fenntartott óvodák és iskolák körzetesítésének szabályozása 

és a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozási helyének és időpontjának meghatározása 

általános érvényű rendelettel. Az ügyrendi pont kapcsán felszólalt a Munka Utcai Alapiskola 

igazgatója is, aki szülőkkel együtt érkezett a testületi ülésre. 

 

Más keleti települések mellett Nagyszelmencet is támogatja a Szlovákiai Városok 

és Falvak Társulása 
2022. május 2. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) 63 ezer euró támogatást ad Homonna, 

Nagymihály, Ugar, Felsőnémeti és Nagyszelmenc önkormányzatának a menekültek ellátására. 

Emellett a társulás további két célzott támogatást is nyújt nekik a napokban – tájékoztatta a 

TASR hírügynökséget Michal Kaliňák a ZMOS nevében. A pénzt a társulás transzparens 

számlájáról utalják. A ZMOS már márciusban 65 ezer euróval támogatott három határ menti 

önkormányzatot. „A második pénzcsomagot az érintett önkormányzatok kérésére és 

javaslataira reagálva hagyta jóvá a ZMOS elnöksége” – mondta Kaliňák, hozzátéve, hogy 

ezeknek a településeknek komoly anyagi terhet jelent az Ukrajnából érkező menekültek 

ellátása. 
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A néphagyományok és múltunk értékeinek ápolása ipolyviski módra 
2022. május 2. – felvidek.ma  

A helyi értékek és a múltunk emlékeinek a bemutatása és megőrzése került a középpontba a 

Csemadok Ipolyviski Alapszervezetének hétvégi rendezvényén. A tájházban a tavaszi 

néphagyományi szokások felelevenítésére, a feltárásra váró földvárnál pedig kincskeresésre 

került sor. „Tavaszváró délutáni rendezvényt szerveztünk. A közösségépítés mellett a 

hagyományok felélesztése volt a célunk” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Setény 

Jakus Annamária, a Csemadok Ipolyviski Alapszervezetének vezetője. Kézműves foglalkozás is 

tarkította a programot. Karkötőt készíthettek, emellett muskátliültetés is volt. A tájház udvarán 

felállított kemencében egész délután finom lepények készültek. 

 

Anyák napja Szepsiben 
2022. május 2. – felvidek.ma  

Gazdag műsorkínálattal jelentkezett a helyi Csemadok rendezésében megvalósuló Szepsi 

Csombor Márton Napok idei rendezvénysorozata Szepsiben. Csütörtökön a kassai Molni és 

barátai verséneklő zenekar megkésett költészet napi műsorában József Attila versei képezték 

az est gerincét. Vasárnap a hivatalos megnyitó Szepsi Csombor Márton emléktáblájánál zajlott, 

ahol Elek Tamás MKP-elnök, Molnár Árpád református tiszteletes és Gábor Bertalan római 

katolikus esperesplébános emlékezett a XVII. század jeles magyar utazójára, aki az első magyar 

nyelvű útikönyv, az Europica varietas (Változatos Európa) szerzője. A szepsi asszonykórus 

énekével, Bányász Péter pedig szavalatával járult hozzá az megemlékezés méltóságához. 

 

Egy család drámája 
2022. május 2. – Új Szó  

Az Esterházy család azon tagjairól tudhatott meg érdekességeket a hallgatóság múlt 

csütörtökön, akik a részben felújított neogótikus kastélyban laktak egykor. A múzeumban 

tartott előadás annak a sorozatnak a része volt, amelyet a vírusjárvány miatt le kellett állítani, 

de a tervek szerint ősszel folytatódik. A Lámpafénynél előadássorozatban a régió 

történelmének érdekes részeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A rendezvénysorozat a 

Galántai Honismereti Múzeum és a Pro Renovatione non-profit szervezet több évtizedes 

együttműködésének az eredménye. A múlt csütörtökön tartott előadás bevezetőjében a 

szervezet elnöke, Pekarovič György méltatta az előadót, Bukovszky László történészt, kiemelve, 

hogy valódi tudományos munkát végezve, levéltári kutatások alapján állította össze az 

előadásának anyagát. Az Az utolsó Esterházyak Galántán című előadást tavaly októberben 

hallhatta a közönség szlovák nyelven. Aki a mostani előadáson részt vett, sok új dolgot 

megtudhatott, hiszen Bukovszky László azóta számos érdekességre rálelt kutatásai során.  
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Több tízezren a tóparton 
2022. május 3. – Magyarszo.rs 

Az elmúlt két év főleg a pandémiáról szólt, a Covidról szóló hírek viszont egyre biztatóbbak, így 

idén végre teljes egészében visszatérhetett a palicsi majálisozás. A programok már szombaton 

elkezdődtek és ma érnek véget. A hétvégén az időjárásra nem lehetett panasz. Nem esett az eső, 

nem volt túl meleg és túl hideg sem. Május elsejére szinte kiürült Szabadka és benépesült 

Palics. Az autóbuszok csaknem egymást érve szállították ki az embereket. 

 

Májusfákat állítottak Muzslyán is 
2022. május 3. – Magyarszo.rs 

A bánáti Muzslyán sem múlhat el május elseje májusfaállítás nélkül. Egykor a legények 

állították fel kedvesük háza előtt, ma ennek már inkább hagyományőrző és közösségépítő 

szerepe van. A muzslyai Parton élőket ezen a május elsején is trombitaszó ébresztette a májusfa 

állítására. Összejött a szomszédság, hogy felállítsák az előző nap feldíszített májusfát, tetején a 

partiak új lobogójával. Májusfát állítottak a Petőfi Sándor MME székháza előtt, de májusfát 

állítottak muzslyai nyugdíjasok és a RÉMUSZ hagyományápoló egyesület tagjai is. A szokás 

szerint a májusfa pünkösd vasárnapjáig áll, amikor zeneszó mellett újradíszítik, majd 

lebontják. 

 

Majális másnapján is sokan voltak Palicson 
2022. május 2. – PannonRTV 

Most inkább a kisgyermekes családok választották szórakozásként a vidámparkot és az 

állatkertet. Az idősebbek pedig a szép időben kellemes sétát tehettek a sétányon. A május 

elsejei tumultus után ma is sokan voltak Palicson majálisozni. A palicsi vidámparkban rengeteg 

kisgyermekes család töltötte a hétfő délelőttjét. A kora nyárias időben a gyerekek 

dodzsemezhettek, pöröghettek a körhintán és a hullámvasútra is felülhettek. Kukli Gubi Ágnes, 

Szabadka: „Mivel mind a ketten szabadok vagyunk, a gyerekkel egy kicsit a friss levegőre ki 

tudtunk jönni. A járvány miatt két évet nem tudtunk kijönni és a gyermek is szokja a 

környezetet, a tömeget. Most megyünk az állatkertbe. Először voltunk a vidámparkban egy 

kicsit felültettük pár dologra, amire szeretett volna és akkor megyünk most az állatkertbe, egy 

kicsit relaxálni.” 

   
Munkácsi katona vesztette életét a harcokban 
2022. május 02. – karpatalja.ma, karpatalajalap.net 

Ismét kárpátaljai életet követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. Popovics Pavlo 

57 évesen esett el az orosz megszállókkal vívott harcban – tudatta május 2-án a mukachevo.net 

hírportál. A férfi a 128-as dandár századparancsnoka volt. 
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Újabb fiatal kárpátaljai esett el a fronton 
2022. május 02. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Ismét kárpátaljai áldozata van Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának. Jurij 

Baburnics május 2-án vesztette életét. Az 1995-ös születésű katona a huszti járási Tiszakirva 

(Kriva) lakosa volt. Halálhírét katonatársai tudatták. Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában. 

 

Meghosszabbíthatják az általános mozgósítást Ukrajnában május 24. után – 

Horbacs 
2022. május 2. – karpat.in.ua, kiszo.net 

Május elejére csökkent az általános mozgósítás üteme Ukrajnában, de szükség esetén az május 

24-e után is meghosszabbítható – jelentette be Roman Horbacs, az ukrán fegyveres erők 

szárazföldi erői parancsnokságának személyzeti osztályvezetője hétfői sajtótájékoztatóján, 

adta hírül az rbc.ua hírportál. 

 

Felszerelés a területvédelmi egységnek 
2022. május 2. – karpat.in.ua 

A kárpátaljai megyei vezetőség folyamatosan aktív részt vállal a fegyveres erők támogatásában. 

Különösen a területvédelemben szolgáló katonák szorulnak segítségre. Ez az alakulat az ukrán 

fegyveres erők teljes jogú részévé vált, de a rövid határidők miatt a minisztérium nem 

biztosította az egységek teljes körű ellátását. Ezért a megyei katonai adminisztráció vállalta, 

hogy támogatja a felszerelések beszerzését. 

 

Nyári ifjúsági táborok a „GENIUS” JA szervezésében 
2022. május 2. – karpat.in.ua 

A „GENIUS” Jótékonysági alapítványnál nagy hangsúlyt fektetnek a fiatal tehetségek 

felkarolására és pallérozására. Évről évre a nyári időszakban több lehetőséget biztosítanak a 

fiatalok számára, ahol helyet kapnak a tantárgyi tehetség táborok, mint például az Abacus 

matematika tábor, a Jankovics Mária nevét viselő alkotótáborok, vagy akár a sport szakkörök 

is. Az idei kiírásban rekordszámú, 12 különböző tematikájú ifjúsági táborba várják a 

jelentkezőket a „Genius” Jótékonysági Alapítványnál. 

 

Kárpátalján már dolgoznak az üzemanyaghiány elhárításán 
2022. május 2. – kiszo.net 

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője hangsúlyozta, hogy a háború 

első napjai óta a térségben olyan intézkedési protokollt dolgoztak ki, amely a központi régiók 

üzemanyag-ellátásának csökkenése vagy hiánya esetén is alkalmazható. „Együttműködtünk a 

helyi szolgáltatókkal, kereskedelmi struktúrákkal, amelyek még a békeidőben külföldről 

vásároltak kőolajterméket” – nyilatkozta a megyevezető. 
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Ahol várják önt – segítik az ukrán evakuáltakat a szálláskeresésben 
2022. május 2. – kiszo.net 

Ukrajnában elindították az Ahol várják önt elnevezésű portált. A honlap lakáskeresésben és 

humanitárius segítség szerzésében segít az országban élőknek. A projektet az Elnöki Iroda 

indította el az Ukrán Vasutakkal közösen, a Digitális Átalakítási Minisztérium támogatásával. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. május 2. – Kossuth Rádió 

 

Négynapos körúton a Felvidéken járt Vincze Lóránt, a FUEN elnöke, RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselő, aki mandátuma átvételekor vállalta, hogy a felvidéki magyarok 

érdekképviseletét is ellátja, mert - mint ismeretes - legutóbb Szlovákiából nem jutott be senki 

a magyar indulók közül az Európai Parlamentbe. Az EP képviselőt a négynapos látogatás 

tapasztalatairól kérdezte munkatársunk. 

 

A magyar kormány nem csak Magyarországon, hanem Kárpátalján is segíti az ukrajnai háborús 

menekülteket és az otthon maradottakat. Erről Azbej Tristan beszélt Ungváron, amikor 

találkozott a KMKSZ vezetőivel. A Hungary Helps Program megvalósításáért felelős 

államtitkár kifejtette: az anyaország felelős a Kárpátalján élő magyar kisebbségért. 

 

Az orosz-ukrán háború kezdete óta több mint félmillió ukrán állampolgár érkezett Romániába. 

Közülük egyre többen Partiumban, a román-magyar határ menti régióban várják meg a háború 

végét. Az ő megsegítésükre civil szervezetek és állami intézmények fogtak össze. A nagyváradi 

Szigligeti Színház Lilliput Társulatának művészei 40, Ukrajnából menekült gyermek számára 

tartottak bábelőadást, majd közös játékot szerveztek nekik. 

 

Újabb erdélyi magyar közösség használhatja hivatalosan a saját szimbólumait. A Cseke Attila 

vezette román fejlesztési és közigazgatási minisztérium jóváhagyta Nyárádgálfalva címerét. 

Már közel félszázra emelkedett azon erdélyi települések száma, ahol helyi jelképeket 

használhatnak. A Marosvásárhely közelében fekvő Nyárádgálfalva többségében magyarok 

lakta község, 7 település tartozik hozzá. A címer hivatalos elismerése nagy elégtételt jelent 

Nyárádgálfalva önkormányzatának, hiszen 12 évet vártak erre a jóváhagyásra. Erről is 

nyilatkozott Karácsony Károly, a község polgármestere. 

 

https://kiszo.net/2022/05/02/ahol-varjak-ont-segitik-az-ukran-evakualtakat-a-szallaskeresesben/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. május 3. 

. 

 

A tavaszi vakáció után megújult osztálytermekkel várta a temesvári Bartók Béla Líceum a 

diákjait. Sikerült megoldani egy csaknem két éve felbukkant gondot. Az iskola fenntartója, a 

város polgármesteri hivatala akkor csak az azonnali veszély elhárításához szükséges pénzt 

utalta ki, a javítás nagy részét magyar kormányzati támogatással, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság segítségével sikerült megvalósítani. A történetet az iskola igazgatója, Erdei 

Ildikó elevenítette fel. 

 

A Nemzeti Tehetség Központ szervezésében tájékoztató, népszerűsítő körút kezdődött. Ezen 

Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó a központ nagyköveteként vesz részt. A 

magyar sportoló 10 országba 13 helyszínre utazik. Első útja Felvidékre vezetett. 


