Nyomtatott és online sajtó

2022. május 6. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, karpatalja.ma
Elfogadhatatlannak nevezte az Oroszország ellen bevezetni kívánt uniós olajembargót Orbán
Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában, kijelentve: az felér egy a
magyar gazdaságra ledobott atombombával. A kormányfő hangsúlyozta: az uniós tagállamok
vezetői korábban egyezségre jutottak abban, hogy csak olyan lépéseket szabad tenni, amelyek
figyelembe veszik az országok eltérő energiaszerkezetét és azt a szuverén jogot, hogy az
energiamixüket meghatározzák, ám az Európai Bizottság elnöke "akarva, akaratlanul
megtámadta a nagy nehezen létrehozott európai egységet". Kifejtette: akinek van tengere,
vannak tengeri kikötői, az hajókon tud szállítani olajat a világ bármely pontjáról, de vannak
országok, amelyeknek nincs ilyen lehetőségük. Magyarországra orosz vagy bármilyen olaj
kizárólag csővezetéken érkezhet, a csővezeték "egyik vége Oroszországban van, a másik pedig
Magyarországon", ez egy adottság - magyarázta. A miniszterelnök kiemelte: az olajembargó
felér egy magyar gazdaságra ledobott atombombával, ha elfogadják, "a rezsicsökkentésnek
vége van", 700 forintos benzin- és 800 forintos gázolajár következhet.

Ukrajnai háború - Szijjártó: nem fogjuk megszavazni az újabb brüsszeli szankciós
csomagot
2022. május 8. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, karpatalja.ma
Nem fogjuk megszavazni az újabb brüsszeli szankciós csomagot, amíg nincs megoldás a
magyar energiabiztonságra - erről írt Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter
közösségi oldalán vasárnap. "Ma ismét telefonon beszéltem Shahid Abdullah barátommal, az
ENSZ Közgyűlésének elnökével, akivel gyakran egyeztetünk az ukrajnai háború kapcsán" írta bejegyzésében Szijjártó Péter. A magyar külügyminiszter arra kérte az elnököt, hogy az
ENSZ továbbra is vesse latba minden tekintélyét a tűzszünet és a béketeremtés érdekében,
hiszen "nekünk, magyaroknak a minél előbbi béke az érdekünk". "Beszéltünk az újabb
brüsszeli szankciós csomagról is. Shahid jól tudja, hogy mi eddig az összes szankciós
csomagot megszavaztuk, de ez a legújabb lerombolná az eddig biztos lábakon álló magyar
energiaellátási biztonságot. Mindaddig, amíg nincsen megoldás a brüsszeli javaslat által
előidézett problémára, addig mi ezt a csomagot nem fogjuk megszavazni" - írta Szijjártó
Péter.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. május 9.
.

Vezető hírek

Orbán: Brüsszel olajembargós javaslata felér egy atombombával

2022. május 7. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, karpatalja.ma, PestiSrácok, PannonRTV,
M1, MagyarHírlap
A nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint a választásokon elért siker lehetővé teszi a
nemzeti építkezés folytatását. A folytonos és kiszámítható nemzetpolitika a külhoni
magyarság megmaradásának biztosítéka – hangsúlyozta Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Fiuméban (Rijeka), a
Választások után, kihívások előtt – Kárpát-medencei nemzetpolitikai konferencia címmel
tartott tanácskozáson. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK)
Tengermellék-Fennsík Megyei Szervezete székházában rendezett konferencián valamennyi
külhoni magyar párt vezetője részt vett: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) elnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke,
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Forró
Krisztián, a Szövetség elnöke, Jankovics Róbert, a HMDK elnöke és Horváth Ferenc, a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke. A tanácskozáson
Potápi Árpád János államtitkár kiemelte: a nemzeti oldal történelmi sikert ért el az április 3-i
országgyűlési választáson, amely lehetővé teszi a tizenkét éve megkezdett nemzeti építkezés
folytatását.

Potápi: a magyar kormány által fenntartott kárpátaljai magyar intézmények
több száz ukrajnai menekültnek nyújtanak menedéket
2022. május 6. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó, Korkep.sk, Hirado.hu
Több száz ukrajnai menekült kap szállást és ellátást a magyar kormány által fenntartott
kárpátaljai magyar intézményekben, amelyek etnikai, nyelvi és vallási hovatartozástól
függetlenül fogadják a belső-ukrajnai bajbajutottakat - közölte Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkárság által az MTI-hez
pénteken eljuttatott közleményben Potápi Árpád János kiemelte: az orosz-ukrán háborús
konfliktus kitörése óta a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságán keresztül
fenntartott és támogatott egyházi és oktatási intézmények, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola és Szakképzési Centrumai, a nagydobronyi, péterfalvi, nagyberegi,
karácsfalvai, munkácsi és técsői egyházi líceumok és kollégiumok több száz menekült magas
színvonalú elszállásolásában, ellátásában vesznek részt. Az intézmények fűtési és egyéb
rezsiköltségeit, kiadásait a nemzetpolitikai államtitkárság biztosítja.

Megalakulása harmincadik évfordulóját ünnepelte a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége
2022. május 7. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
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Potápi: a kiszámítható nemzetpolitika a külhoni magyarság megmaradásának
biztosítéka

Vezető hírek

Megalakulása harmincadik évfordulóját ünnepelte szombaton a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). Az ünnepséget 2021
végére tervezték, de az akkori járványügyi szabályozások nem tették lehetővé a pedagógusok
gyülekezését. Burus Siklódi Botond, a szövetség elnöke felidézte: a szolgálat, az építkezés és a
küzdelem harminc éve áll a szövetség mögött. Ebben az időszakban a minőséget, hitelességet
és a tisztességet próbálták képviselni. Hozzátette: most olyan új oktatási rendszer
létrehozására kell törekedniük, amely a létező szilárd elméleti és erkölcsi alapokon nyugszik,
de az új idők új követelményeinek is megfelel, és amelyben otthonra talál a digitális
bennszülött és a digitális bevándorló egyaránt. Szilágyi Péter miniszteri biztos a
Nemzetpolitikai Államtitkárság oklevelét és a magyar nemzetpolitika 12 évét összefoglaló
könyvet hozta az ünnepségre. Eötvös József egykori tanügyminisztert idézve jelentette ki: a
nevelés minden fejlődésnek az egyedül biztos alapja. Köszönetét fejezte ki azért, hogy bő egy
évszázaddal a trianoni döntés után is van magyar szó az iskolákban Magyarország határain
kívül is. Azt is megköszönte, hogy egyre több szülő szavaz bizalmat a magyar oktatási
intézményeknek. Megjegyezte: a magyar kormány és a pedagógusok közös erőfeszítése
nyomán ma már több mint 300 ezer gyermek tanul magyarul Magyarország határain kívül.

Szili Katalin: kollektív jogok nélkül az integráció csak asszimilációt jelent

Ismét Tőkés Lászlót választották meg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnökének
2022. május 7. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Vajdaság Ma, Magyar Szó
Két év szünet után tisztújító közgyűlését tartotta meg szombaton Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) Sepsiszentgyörgyön. Az alakulat ismét Tőkés Lászlót választotta meg
elnökének. Tőkés László beszédében méltatta azokat az eseményeket, amelyek az elmúlt
években az erdélyi magyar politika új egységének irányába mutattak. Sajnálatosnak tartotta
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2022. május 7. – MTI, hirado.hu, Demokrata
Szili Katalin szerint kollektív jogok nélkül csak asszimilációt jelent az erdélyi magyar
közösség romániai integrációja. A miniszterelnöki megbízott Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) tisztújító küldöttgyűlésén beszélt erről, miután tolmácsolta
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János államtitkár köszönetét az
EMNT-nek a magyarországi választásokra való mozgósításban és a levélszavazatok erdélyi
összegyűjtésében játszott szerepéért. Szili Katalin úgy értékelte: a magyar nemzet soha nem
volt ennyire erős, egységes, és elszánt a béke, a biztonság, a boldogulás garanciáinak a
megszerzésében és biztosításában, mint jelenleg. Szili Katalin köszönetet mondott az EMNTnek azért, hogy állhatatosan kiáll az autonómia igénye mellett. A politikus bírálta a romániai
kisebbségpolitikát, amiért a közelmúltban bírósági úton érvénytelenítették Sepsiszentgyörgy
városzászlaját és a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium
létrehozását elrendelő minisztériumi rendeletet.

Kelemen az SZKT-n: az iskolaügyben született ítélet felháborító, az orosz
agresszió elfogadhatatlan
2022. május 6. – Krónika, maszol.ro, Vajdaság Ma
Felháborítónak és minősíthetetlennek nevezte Kelemen Hunor a marosvásárhelyi római
katolikus gimnázium megalapításának érvénytelenítését helyben hagyó bírósági ítéletet az
SZKT pénteki ülésén. A Szövetségi Képviselők Tanácsának a Kolozsvár közeli Kajántóvölgyben működő CREIC központban rendezett tanácskozásán Kelemen éles hangon bírálta,
hogy a bukaresti legfelsőbb bíróság szerdán kihirdetett ítélete nyomán érvényben marad az a
táblabírósági verdikt, amely megfosztotta a működési engedélytől a marosvásárhelyi II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot. A román kormány miniszterelnök-helyettese
egyértelmű diszkriminációnak nevezte a döntést, előrebocsátva: az RMDSZ nem fogja
annyiban hagyni a történteket, az indoklás közzététele után újrakezdi az iskola alapítását
célzó lépéseket.

Problémamegoldást ígér az RMDSZ frissen megválasztott ügyvezető elnöke
2022. május 6. – Krónika, maszol.ro, Vajdaság Ma
Balázs Attilát választotta ügyvezető elnöknek az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa
(SZKT) a testület pénteken Kolozsvárt rendezett ülésén. A 40 éves közgazdászt Kelemen
Hunor javasolta ügyvezető elnöknek, a tisztség Porcsalmi Bálint 2020. decemberi lemondását
követően üresedett meg. A szövetségi elnök azzal indokolta döntését, hogy Balázs Attila az
RMDSZ gazdasági igazgatójaként több mint egy évtizede dolgozik a szövetségben, és jól
ismeri az alakulat működését, a helyi és területi szervezeteket. Balázs Attila „bemutatkozó
beszédében” úgy fogalmazott, aktív élete 80 százalékát az RMDSZ-ben töltötte, hozzánőtt a
szövetséghez, a feleségét is a szövetségben ismerte meg.

Várják a gyülekezetek jelentkezését a gyulafehérvári református ünnepségekre
2022. május 6. – Krónika
Elindult a regisztráció az idén a dél-erdélyi szórványban tartandó református egység napjára.
A Kárpát-medencei református egyház egységét hangsúlyozó ünnepségeket évente más-más
helyszínen tartják, az idei rendezvényeknek Nagyenyed és Gyulafehérvár gyülekezetei adnak
otthont május 19–21. között. A Magyar Református Egység Napjának fő attrakciójaként
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ugyanakkor, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) 2018 januárjában aláírt hárompárti
autonómianyilatkozatához nem sikerült cselekvési tervet is illeszteni. Úgy vélte: erre az
erdélyi magyarság autonómiaigényét először kinyilvánító kolozsvári nyilatkozat 30.
évfordulóján, idén ősszel nyílik lehetőség. Tőkés László hasonló fontosságúnak tartotta a
magyar–román párbeszéd folytatását és a megegyezés keresését. A mindenkori román
államhatalom beleegyezése nélkül ugyanis nem valósítható meg a magyar közösségi
önrendelkezés. Hozzátette: az EMNT ezért szervezi meg évről évre a román–magyar
értelmiségi konferenciáit.

Temes megye: nagyvárosi szórványban nehéz megszólítani az embereket
2022. május 6. – maszol.ro
A legutóbbi két népszámlálás adatai alapján Temes megyében csökkent a legnagyobb
mértékben a magyarok száma, éppen ezért nagy a tétje a bánsági magyarság szempontjából
annak, hogy a jelenleg zajló – 2021-ről erre az évre halasztott – cenzuson minél többen
vegyenek részt, és vállalják etnikai, felekezeti hovatartozásukat. A népszámlálási kampányt
nehezíti Temes megyében, hogy kevés önkormányzatban és fontos állami hivatalban van
magyar választott vagy kinevezett tisztségviselő.

Népszámlálás: ha online kitöltené, még néhány napig megteheti
2022. május 6. – maszol.ro
A csütörtöki #Maszol Fórum adásában Barna Gergő szociológussal, a Népszámlálás.ro
kampány lebonyolításával megbízott Közpolitikai Elemző Központ Egyesület elnökével
beszélgettek a cenzus legfontosabb tudnivalóiról, valamint arról, hogy mit eredményezhet, ha
kimaradunk a népszámlálásból. A szociológus arra biztatja a magyarokat, hogy vegyenek
részt a május 15-éig tartó online szakaszban, éljenek ezzel a lehetőséggel.

Megvonták a politikai támogatást Székelyudvarhely polgármesterétől
2022. május 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Vajdaság Ma
Gálfi Árpád polgármester lemondását kérte a Szabad Emberek Pártjának (POL)
székelyudvarhelyi képviselőtestületi frakciója. Ha a városvezető eleget tesz a kérésüknek, ők
is lemondanak mandátumukról, ellenkező esetben a POL-os tanácsosok ellenzékbe vonulnak.
Sajtótájékoztatón reagált péntek reggel a román–magyar vegyes párt, a Szabad Emberek
Pártjának (POL) székelyudvarhelyi képviselőtestületi frakciója Pálfi Kinga alpolgármester és
Albert Sándor városmenedzser csütörtöki lemondására. A sajtóesemény bevezetőjében Godra
Zsolt frakcióvezető felvázolta, miként jutott a székelyudvarhelyi önkormányzat a jelenlegi
krízishelyzetbe. A kialakult helyzetért Gálfi Árpád polgármestert hibáztatják. „Egy olyan
bizalmi válság lett úrrá a városházán, amit már nem lehetett a hivatal falain belül tartani, ez a
magyarázat arra, hogy miért vonakodnak a jó szakemberek felelős pozíciókra jelentkezni. Ez a
probléma elért egy olyan kritikus szintet, ami már a hivatal alaptevékenységét, az alárendelt
intézmények működtetését veszélyezteti” – fogalmazott Godra.

Gálfi Árpáddal tárgyalna mihamarabb Antal Lóránt székelyudvarhelyi RMDSZelnök
2022. május 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro
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május 21-én Gyulafehérvár központjában ünnepi istentisztelet keretében leleplezik Bethlen
Gábor fejedelem egész alakos szobrát, így állítva emléket annak, hogy 400 éve alapította a
fejedelmi városban a Collegium Academicumot, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium
elődjét.

Az emberfaló Gálfi
2022. május 6. – Geréb László – szekelyhon.ro
A szekelyhon.ro-n Geréb László kifejtette: „immáron harmadik koalíciós partnerét, emellett
pedig a második alpolgármesterét és városmenedzserét fogyasztja el Gálfi Árpád,
Székelyudvarhely polgármestere. Azonban az elöljáró közvetlen közeléből félreállt vagy
félreállított személyek száma jóval nagyobb, és a lista több mint illusztris. Hatéves
polgármestersége alatt Gálfi Árpádnak három frakcióvezetőt, négy hivatali igazgatót, két
városmenedzsert, két alpolgármestert és jó pár fajsúlyos személyiséget sikerült eltávolítania
az udvarhelyi városházáról. Ilyen szintű exodusra még nem volt példa az udvarhelyi
politikában”.

Amit szabad az ortodoxoknak, nem szabad a katolikusoknak?
2022. május 6. – szekelyhon.ro
Látható a rossz szándék és a kettős mérce – mondta Novák Csaba Zoltán szenátor a
marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium megszüntetésére
hozott bírósági ítéletről. Az iskolaalapítást korábban is segítő szenátor úgy látja, vannak
személyek és csoportok, akik folyamatosan meggátolják a katolikus iskola működését, de nem
szabad feladni, több megoldás, alternatíva is van a folytatásra.

Sok pénzt hozhatna a turisztikai illeték az önkormányzatoknak, ha a szállásadók
el nem csalnák
2022. május 7. – maszol.ro
Körülbelül 30 ezer lej bevétele származott tavaly Borszék önkormányzatának a szálláshelyek
által fizetett turisztikai illetékből, ami a vendégek által fizetett szállásdíj 1 százaléka. „A teljes
összeget Borszék népszerűsítésére fordítjuk, az önkormányzat még ki is pótolja. A tapasztalat
az, hogy a nyomtatott anyagok már nem annyira hatásosak, mint régebben, ezért inkább a
közösségi médiában hirdetünk, influenszereket és utazási irodákat hívunk meg Borszékre, de
vannak hirdetéseink a rádióban és a televízióban is” – nyilatkozta a Maszolnak Mik József
polgármester. A Borszék promotálására fordított összeg jóval nagyobb is lehetne, azonban
sok szállásadó részben vagy teljesen feketén dolgozik, s így kibújik a turisztikai illeték fizetése

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. május 9.
.

Erdély

Antal Lóránt, az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének elnöke mielőbb tárgyalóasztalhoz
ülne Gálfi Árpád polgármesterrel, miután Pálfi Kinga alpolgármester és Albert Sándor
városmenedzser csütörtökön bejelentették, hogy a városvezetővel kialakult rossz kapcsolat
miatt lemondanak tisztségükről. „Soha nem látott mértékben távoznak a szakemberek az
udvarhelyi polgármesteri hivatalból. Ez a tény komoly aggodalomra ad okot az udvarhelyi
RMDSZ, de a város lakói számára egyaránt. Éppen ezért azonnali megbeszélést szorgalmazok
Gálfi Árpád polgármesterrel” – fogalmazott Antal Lóránd, az RMDSZ székelyudvarhelyi
városi szervezetének elnöke közleményében azt követően, hogy Pálfi Kinga alpolgármester és
Albert Sándor városmenedzser bejelentették lemondásukat.

Van még tennivalójuk az online szolgáltatások terén a székelyföldi
önkormányzatoknak
2022. május 7. – maszol.ro
A mai kor elvárásainak igyekeznek megfelelni a székelyföldi városok, azonban más-más
szinten tartanak a digitalizáció, az online ügyintézés terén. Néhány városban már teljesen
megújult honlap és számos online szolgáltatás áll a városlakók rendelkezésére, így közelebb
kerülnek ahhoz, hogy „okos” városként jellemezzék magukat. Más önkormányzatoknál
azonban még javában dolgoznak a városházi szolgáltatások korszerűsítésén.

Szalagavató: jubileumi Bethlen-bál Nagyenyeden a kollégium végzőseivel
2022. május 8. – maszol.ro
Huszonötödik alkalommal szervezték meg pénteken este Nagyenyeden a Bethlen-bált, amely
nemcsak a Bethlen Gábor Kollégium, hanem a város és a környék kiemelkedő eseménye,
főszereplői pedig a mindenkori végzős diákok. Az esemény idei fővédnöke, Takács Csaba, a
Communitas Alapítvány elnöke meghatottan emlékezett vissza arra, hogy a kollégium 350
éves évfordulójára rendezett emlékünnepségen is részt vett feleségével, és mindketten az ősi
alma mater végzősei lévén, leírhatatlan élmény számukra a 400. jubileumot is átélni.

Markó Béla kapja idén a szocialista eurohonatya alapította díjat
2022. május 8. – Krónika
Markó Bélának, az RMDSZ egykori elnökének ítélték oda idén az Ujhelyi István szocialista
európai parlamenti képviselő által alapított Európai Hazafi Díjat. A Magyar Szocialista Párt
(MSZP) politikusa vasárnap tett bejelentést a díj odaítéléséről. Az elismerést három évvel
ezelőtt Ujhelyi István és Kocsis András Sándor képzőművész-könyvkiadó alapította, amikor
2019-ben közösen felavatták a Magyarország uniós tagságának emléket állító köztéri szobrot
a kispesti Rusz-Bazsant parkban. Az Európai Hazafi Díj ennek a térplasztikának egy kisebb
másolata, amely szintén Kocsis András Sándor alkotása.

Kőrösi Csoma Sándor örökségének erdélyi őrzője – Gazda József háromszéki
közíró a székely tudós emlékének ápolásáról
2022. május 8. – Krónika
Az 1784-ben a háromszéki Csomakőrösön született és 1842-ben az indiai Dardzsilingben
elhunyt Kőrösi Csoma Sándor utazó, nyelvtudós, a tibeti–angol szótár megalkotója nem csak
a magyarság, hanem a nemzetközi tudományos világ elismert tudósa. Szülőföldjén a
kommunista időszakban is ápolták emlékét. A rendszerváltás után Gazda József magyar
szakos tanár, közíró és művelődésszervező egyesületet hozott létre Kovásznán a székely tudós
szellemi örökségének népszerűsítésére.
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alól is. Az Országos Statisztikai Hivatal (INS) adatai szerint 2021-ben 7041 turista kereste fel
Borszéket, azonban a polgármester szerint a valós szám ennek a duplája-triplája.

A környezetvédelmi tárca elé öntötték a Sajó szennyezett vizét
2022. május 6. – ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Körkép
Orosz Örs, a Szövetség politikusa egy köbméternyi, a Sajóból vett szennyezett vizet öntött szét
a környezetvédelmi minisztérium épülete előtt. Ezzel szeretnék ugyanis felhívni a figyelmet a
Sajó vízszennyezésére, amelynek megoldása már több mint két hónapja húzódik. „A
környezetvédelmi minisztérium elé vittünk ezer liter szennyezett vizet a Sajóból, mert
elfogadhatatlan, hogy 74 napja ömlik a mérgező bányavíz a folyóba, folyamatosan megy az
egymásra mutogatás, de érdemi változás a mai napig nem történt!”

BGA-s támogatásból 2024-re megépülhet a Kassai Labdarúgó Akadémia
2022. május 6. – bumm.sk
Kassa Tóváros részében, egy 8,2 hektáros területen, a Magyar Kormány támogatásával a
következő két évben megépülhet a Kassai Labdarúgó Akadémia- A Bethlen Gábor Alapon
keresztül 6,4 milliárd eurós támogatást kapott az FC Košice 2021-ben.

Megtisztul a Szövetség Bugár Béla távozásával?
2022. május 6. – ma7.sk
A szlovák rendőrség különleges egysége, a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) látóköre
lassan, de biztosan kiterjedhet a Most-Híd egykori prominens politikusaira is. Az Alkony
rendőrségi akcióban a két Robert - Fico és Kaliňák ellen indított eljárás kapcsán felmerültek
hidas nevek is. Három politikus neve merült fel ebben az összefüggésben – Bugár Béláé, Gál
Gáboré és Jakab Eleméré.

Szövetség, közösség, egység!
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2022. május 8. – maszol.ro
Öt tanítási időszakra osztaná az oktatási minisztérium a tanévet. Az elképzelések szerint
megszüntetnék a félévi dolgozatok írását, helyette a tanév elején és végén egységes standard
teszteket íratnának a diákokkal. Az újításokkal együtt meghosszabbítanák a tanévet is. A
következő 2022. szeptember 4-én kezdődne, és 2023. június 16-án zárulna. A hat-nyolc hetes
időszakokat vakációk választanák el, illetve szintén újdonság az is, hogy az Iskola másként
programhoz hasonlóan a tanintézetek bevezethetnék a zöld hetet is. Mindezekről FerenczSalamon Alpárt, a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza vezetőjét, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) országos szakmai alelnökét kérdezték.

Felvidék

A változtatások rendkívül fontos velejárója a továbbképzés

Teljes kapacitással indul a pozsonypüspöki óvoda a következő tanévben is
2022. május 7. – ma7.sk
Az általános iskolai beíratásokat követően vagy sok helyütt azzal egy időben lezajlottak az
óvodai beíratások is. A pozsonypüspöki magyar óvodába a beíratás a 2022/2023-as tanévre
május 2-ától május 4-éig tartott. „Most 13 gyerek ballag el az óvodából, tehát csak 13 szabad
helyünk van. A felvétel során természetesen előnyt élveznek az iskolaköteles gyerekek, azaz az
ötévesek, akik az utolsó évüket töltik az óvodában, illetve azok, akiknél egy évre elhalasztották
az iskolakezdését” – mondta az igazgató. Ezenkívül előnyben részesülnek azok is, akiknek a
testvére már az óvodába jár, és azok a gyerekek is, akik a pozsonypüspöki magyar iskolában
tervezik megkezdeni majd a tanulmányaikat.

Ádám Zita szlovák állami kitüntetést kapott
2022. május 8. – Felvidék Ma, ma7.sk
A Szlovák Köztársaság megalakulásának 29. évfordulója alkalmából Zuzana Čaputová
köztársasági elnök a Pozsonyi Vigadóban állami kitüntetéseket adott át, melyet Ádám Zita
pedagógus is megkapott. Ádám Zita a Ľudovít Štúr Érdemrend második fokozatát vette át a
Szlovák Köztársaság fejlődése érdekében az oktatás, különösen a nemzetiségi nevelés terén
elért rendkívüli érdemeiért.

Forró Krisztián: A kormány helyesen tenné, ha végre az emberek problémáival
foglalkozna
2022. május 8. – ma7.sk, Körkép
Az áremelkedésekről, az ukrán helyzetről és más aktuális kérdésekről kérdezték a TA3
vasárnapi vitaműsorában Forró Krisztiánt, a Szövetség elnökét. A bíróságnak kell kivizsgálni,
valóban szervezett bűnözői csoportot alakítottak és működtettek Ficóék – hangsúlyozta a
Szövetség elnöke. Hozzátette, a kormány helyesen tenné, ha végre az emberek problémáinak
megoldásával foglalkozna. Forró szerint a koalíció nagy dolgokat tehetett volna, de nem élt az
alkotmányos többségével. Forró emlékeztetett, ahogy azt már többször hangsúlyozták, a
szélsőségesekkel és a Smerrel nem kötnének koalíciót.
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2022. május 8. – ma7.sk
Őry Péter véleménycikke: „Hónapokkal ezelőtt alakult meg az új politikai formáció, a
Szövetség. Egy magyar, pontosabban kisebbségi párt sikerességének alapfeltétele, hogy stabil,
kiszámítható legyen és egységes szavazóbázissal kell rendelkeznie. Aki hónapok óta
figyelemmel követi a felvidéki magyar politika zajlásait, az pontosan látja, hogy az
pártegyesülés előtti viták nem szűntek meg. Az elődpártokra jellemző egymással szembeni
önmeghatározás kérdésében személy szerint azt vártam, hogy ezek az új párton belülre
kerülve oldódnak meg, illetve kikerülnek a sajtón keresztüli üzengetésből. Egyszerűbben: a
vitás kérdéseket – mint egy jó családban – otthon megbeszéljük; jobb ez, mint a falu népe
előtt az utcán vitatkozni.”

Pacsér: Megemlékeztek a letelepedés évfordulójáról
2022. május 8. – Vajdaság Ma
Az idetelepülés évfordulójára emlékeztek ünnepi istentisztelet keretében a pacséri református
templomban a testvérváros, Kisújszállás küldöttségének részvételével, hisz 236 évvel ezelőtt a
kibocsátó település lakóinak közel egyötöde indult útnak a jobb élet reményében, és Pacséron
lelt otthonra. Az istentiszteleten anyák napja alkalmából köszöntötték az édesanyákat és
nagymamákat is.

Az anyanyelvápolás legjobbjai közt
2022. május 8. – Magyarszo.rs
A Kazinczy-díj az anyanyelvápoló mozgalom legrégebbi és legrangosabb elismerése, amelyet
közel hatvan éve alapítottak. Egy Kárpát-medence-szintű versenyen kell részt venni, hogy
valaki megkapja a Kazinczy-díjat hivatásos beszélő kategóriában vagy a Kazinczy-érmet a
középiskolás kategóriában. A megmérettetés topolyai selejtezőjéről a győri döntőre első
helyen egy bácsfeketehegyi középiskolás, Vajda Noa Pálma jutott ki, akinek sikerült
bekerülnie a legjobbak közé, és éremmel tért haza.

BabaExpo és Ringató Zentán
2022. május 8. – Magyarszo.rs
Május 14-én, szombaton a Zentai Baba-mama Klub szervezésében BabaExpót és Bababörzét
tartanak a Thurzó Lajos Általános Iskola tornatermében. Az eseményre 9 és 12 óra között
kerül sor, ahová minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Az expó a leendő és gyakorló
kisgyermekes szülőknek szóló szakirányú kiállítás és vásár. A helyszínen jelen lesznek a
kismama és gyermek témakörben érdekelt cégek, szolgáltatók, termékforgalmazók, valamint
kézműves-kiállítás és -vásár is lesz, továbbá lehetőséget biztosít a jelenlévőknek a használt
ruha, játék és babaholmi adásvételére és cseréjére. A börzén a 0–14 éves korosztály számára
lesznek ruhák és egyéb holmik.
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2022. május 8. – ma7.sk
A nemzeti imánk és a Boldogasszony anyánk... kezdetű régi magyar himnusz közös
eléneklésével zárult a krisztusi évbe lépett Komáromi Imanap május 8-án a Szent András
Bazilikában. A Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a komáromi római
katolikus plébánia által, két évnyi pandémiás kényszerszünet, illetve online közvetítés után
ismét jelenléti formában megvalósított eseményen a főpapi szentmisét Mons. Orosch János
nagyszombati érsek, a békéért felajánlva mutatta be oltártestvéreivel együtt.

Vajdaság

XXXIII. Komáromi Imanap a hazai magyar Főpásztorunkért és a békéért

Kárpátaljai önkénteseket gyilkoltak meg Luhanszknál
2022. május 8. – karpatalja.ma
Két kárpátaljai önkéntes haláláról adott hírt vasárnap a Luhanszki katonai adminisztráció.
Nazar Dicsuk és Dmitro Bic folyamatosan részt vállalt a luhanszki lakosok kimenekítésében,
biztonságba helyezésében. Emellett humanitárius termékeket szállítottak. A tragédia
Bilohorivkiban történt. Egy 300 fő szállítására alkalmas konvoj érkezett a faluba, de csak 49
helyi lakos döntött úgy, hogy vállalja az evakuálás kockázatát az iskolából, ami óvóhelyül
szolgált. 90 ember tartózkodott az épületben. A kárpátaljaiak is a kimenekítésen dolgoztak,
amikor légicsapás érte az iskolát. A lembergi adminisztráció közlése szerint 30 embert
sikerült kimenekíteni. Két holttestet és hét sebesültet emeltek ki a romok alól. Hatvanan
életüket vesztették. Nazar és Dmitro is az iskolában halt meg a falubeliekkel.

Közel félszáz olasz tűzoltóautót szállítottak Kárpátaljára
2022. május 8. – karpatalja.ma
A Rendkívüli Egységek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kezdeményezésére Olaszország 45
tűzoltóautót adományozott Ukrajnának. A járművek május 8-án érkeztek meg Kárpátaljára.
A tűzoltóautókat a DSZNSZ alegységei között osztják szét. Rengeteg jármű semmisült meg az
orosz támadásokban, így nagy szükség van az utánpótlásra – tudatta a szolgálat.

Kárpátalja kormányzója a kijárási tilalomról
2022. május 8. – karpatalja.ma
Május 9-én és az azt megelőző éjszaka több ukrajnai területen is kijárási tilalmat vezetnek be.
Viktor Mikita kormányzó, a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció vezetője közölte: a megyében
nem vezetnek be kijárási tilalmat. Mikita nem látja indokoltnak a szigorítást. Ugyanakkor –
ahogy a volóci támadás is mutatja – bármikor súlyosabbra fordulhat a helyzet Kárpátalján.
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2022. május 8. – Magyarszo.rs
Kettős ünnep volt szombaton Temerinben. Az Ifjúsági Otthonban megtartott, a Táncház
Napja alkalmából megszervezett rendezvényen megemlékeztek a fél évszázados
táncházmozgalomról, ugyanakkor arról is, hogy a vajdasági táncházmozgalom – közel
negyven évvel ezelőtt – éppen Temerinből indult. Az esemény a tájházban egy tanácskozással
kezdődött, ahol a táncház- és néptáncmogalom képviselői, egykori és jelenlegi szervezők
áttekintették a vajdasági táncházmozgalom múltját, de leginkább azt vitatták meg, milyen
irányt vegyen a jövőben, ugyanis a jelenéről sajnos igen keveset lehet beszélni.

Kárpátalja

Ünnep és életszemlélet

Kárpátaljára érkezett a Magyar Országgyűlés alelnöke
2022. május 6. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net
Kárpátaljára látogatott Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke május 6-án. A politikus
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kezdte magánlátogatását, ahol elsőként a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökeivel, megyei képviselőkkel találkozott. –
Fogadalmat tettem, hogy amint leteszem az esküt, az első utam Kárpátaljára vezet – mondta
Jakab István. – A bajban fontos összetartani, összefogni. Hogy közösen tudjunk segíteni
azoknak, akik rászorulnak. Mi nem csak a kárpátaljai magyar testvéreken segítünk, hanem
minden olyan emberen – a kárpátaljai magyarokkal karöltve is –, akik segítségre szorulnak a
háborús helyzetben.

Előnevelt csirkéket kaptak a kárpátaljai nagycsaládosok
2022. május 6. – karpatalja.ma, kiszo.net
Az előző évekhez hasonlóan idén is sikeres a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesületének önellátó programja, amelynek keretében előnevelt tojókat, vagy broiler
csirkéket, valamint vitamincsomagot, tápkoncentrátumot és kukoricát kaptak a jelentkező
tagcsaládok. Az egyesület idén hatodszor szervezte meg a projektet. Idén a csirkék szétosztása
két helyszínen valósult meg: május 3-án Salánkon, május 4-én pedig Beregardóban.
Pisták Enikő, az egyesület munkatársa elmondta, hogy a felhívásra 370 család jelentkezett,
ami ebben a háborús helyzetben igazán pozitívumként említendő, mert aki csirkét szeretne
nevelni, az reménnyel tekint a jövőbe. A tojóból 40 darabot, a broilerből pedig 20 darabot
kapott egy-egy család.

Ungvári erősportoló vesztette életét a háborúban
2022. május 7. – kiszo.net
Olekszij Malcev halálának hírét bajtársai tudatták a közösségi oldalakon. Az erősember-sport
31 éves ungvári sportmestere a háború kitörését követően jelentkezett a területvédelmi
zászlóaljhoz, idővel egységét a harci cselekmények övezetébe vezényelték át. Olekszij Malcev
az Ukrán Erős Ember Szövetség kárpátaljai kirendeltségének a vezetője volt. Meglehetősen
korán, tizenegy éves korában kezdett el edzőterembe járni, 15 évesen bronzérmes lett az egyik
kárpátaljai megyei erőemelő versenyen. Ezt követően kezdte komolyabban érdekelni az
erősemelés, 19 évesen bronzérmes lett az országos bajnokságon. Az erősember-sportba 19
évesen kóstolt bele és ezt követően számos amatőr és profi versenyen is elindult. 2015-ben
bronzérmet nyert az Ukrán Kupa döntőjében. Ebben az évben országos és Európa-bajnoki
második lett, világbajnokságon pedig 6. helyezést ért el.

Az MTA külső tagjává választották Csernicskó Istvánt
2022. május 8. – karpataljalap.net
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Mikita felszólította a lakosokat, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat és
viselkedjenek felelősségteljesen a veszélyhelyzetben.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2022. május 6. – Kossuth Rádió
A háború és a népszámlálás mellett a marosvásárhelyi római katolikus iskola ügye is szóba
került az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa, azaz az SZKT mai kolozsvári ülésén.
Kelemen Hunor politikai beszámolót tartott, ügyvezető elnököt választottak és átadták a
tavalyi Ezüstfenyő díjakat.
Lemondásra szólítja fel Székelyudvarhely polgármesterét a korábban őt támogató, többségi
önkormányzati frakció. A kétharmados többséggel önkormányzati választást nyert Szabad
Emberek Pártjának frakcióvezetője, Godra Zsolt és helyettese, Péter Balázs ma
sajtótájékoztatón kért bocsánatot a városlakóktól, és lemondásra kérték Gálfi Árpád
városvezetőt, miután az utóbbi egy évben a városháza több vezető beosztásban levő
munkatársa és több önkormányzati képviselő is elhagyta a Polgármesteri Hivatalt, legutóbb
tegnap az alpolgármester és a városmenedzser lépett ki.
Székelyudvarhely polgármestere egyéb elfoglaltságaira hivatkozva ma nem nyilatkozott
tudósítónknak, hétfőre ígért választ.
300 000 euró működési támogatást szavazott meg a parlament a Csemadoknak. A második
világháború után alakult magyar kulturális szervezet a kilencvenes évek közepétől nem
részesült szlovák kormányzati támogatásban, holott állami feladatokat lát el.
Kárpátaljai magyar matematikus, Traski Viktor nyerte el idén a MTA Arany János Fiatal
Kutatói Díját. A kitüntetett Kelet-Ukrajnából, a frontról küldött videóban köszönte meg az
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Kárpátalja

Magyar Tudományos Akadémia (MTA) külső tagjává választották dr. Csernicskó Istvánt, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) rektorát. Az MTA szabályzata
szerint külső taggá olyan külföldön élő, nemzetközi szintű, tudományos tevékenységét
külföldön folytató tudós választható, aki magát magyarnak vallja, és szoros kapcsolatot ápol a
magyar tudományos élettel. „Mi, magyar tudósok Kárpátalján azon dolgozunk, hogy ne csak
az ukrajnai felsőoktatási térbe, ukrajnai tudományosságba tudjunk integrálódni, hanem az
összmagyar és nemzetközi tudományosságba is egyaránt” – mondta Csernicskó István. Ez az
elismerés, amit az MTA a Rákóczi-főiskola rektora, emellett egész Kárpátalja felé közvetít,
nagyon fontos, hiszen jelzi, hogy Magyarország nyomon követi és pozitívan értékeli a
megyénkben zajló tudományos élet eredményeit.

elismerést. Az Ungvári Nemzeti Egyetem díjnyertes kutatója és oktatója ugyanis az ukrán
hadsereg katonájaként harcol, így nem tudott jelen lenni az akadémiai ünnepségen.
A magyar iskola nemcsak azért jó, mert anyanyelven tanít, hanem azért is, mert versenyképes
tudást ad. A családi indíttatás mellett a Szenczi Molnár Albert Alapiskola segítette Németh
András kilencedikes tanulót a nagy sikerhez: a Tudományos Diákkörök XXII. Kárpátmedencei konferenciáján a Család- és életpályakutatás, kultúrtörténet szekcióban első
helyezést ért el.
Új stációkkal gazdagodott a Szerelemösvény. A Böjte atya, ferences szerzetes
kezdeményezésére épülő útról már többször hírt adtunk műsorunkban. A kezdeményezés
célja a házasság intézménye és a gyermekvállalási kedv erősítése, örömének hangsúlyozása.
Székelyhídon, e határmenti településen közel másfél évtizede gyermekotthont működtet a
dévai Szent Ferenc Alapítvány. A civil szervezet a városi strand mellett építi azt a bizonyos
Szerelemösvényt.
A táncház-mozgalom nagyágyúi és mellettük várhatóan rengeteg népzene és néptánc kedvelő
érkezik Székre a hét végén. A Kallós Zoltán Alapítvány és az Erdélyi Hagyományok Háza a
táncház-mozgalom 50 éves fennállása alkalmából szervezi meg a Széki Szabadegyetemet,
szakmai fórumokkal, előadásokkal, tánccal és jókedvvel ünneplik a táncház-mozgalom 50.
születésnapját.
2022. május 7. – Kossuth Rádió
Olvasónaplóm címmel mutatta be Bárdos Ágnes előadóművész legújabb irodalmi
összeállítását a Csemadok pozsonyi székházának Rákosi Ernő nagytermében. Az újságíróként
is ismert Bárdos Ágnes korábban rendszeresen szerepelt előadóestjeivel, az Igen, de; a Halotti
beszéd, a Lángoljon a világegyetem, az Emigráns remény összeállításokkal a hazai és
magyarországi színpadokon, ám az utóbbi években nem született újabb irodalmi
összeállítása. A pozsonyi csemadokosok unszolására állt ismét pódiumra és reményeik szerint
vele újra indul a kulturális élet a székházban.
Az 1926 és 1931 között kézzel írott, gazdagon ábrázolt, püspöki engedéllyel nyomtatásban is
kiadott imakönyvek reprint kiadását mutatták be nemrégiben Pécskán, illetve Aradon. A több
mint háromszáz oldalas könyv „Irha” Nagy István néhai előimádkozó gyűjtésén alapszik, és
azok az énekek és imák kerültek bele, amelyeket a máriaradnai búcsúk alkalmával mondtak a
többnapos zarándoklatok résztvevői amíg Pécskáról Máriaradnára döcögött velük a szekér.
Az énekes imakönyvet aradi bemutatóján készült összeállításunk, amelyben elsőként az új
kiadás szerkesztőjét, Nagy István, pécskai fizikatanárt halljuk.
Mint arról műsorunkban hírt adtunk, befejeződtek Magyarremete Árpád-kori templomában a
falképeinek közel tíz éves helyreállítási munkálatai. Az Erdély legnívósabb falképeinek
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számító ábrázolások közül talán legszebbek éppen a Szent László legenda jelenetei, amelyek
révén a partiumi település bekerül a Szent László út állomásai közé – ahogyan arról ezen a
héten szintén hírt adtunk. Magyarremete körülbelül 900 fős lakosságának többsége magyar, s
azon belül túlnyomórészt református, ahogyan felújított templomuk is.
A következő beszélgetés Csiszér Norbert református lelkésszel készült.

A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben éppen egy éve alakult meg a
Cickafark énekcsoport, és azóta folyamatosak a próbák könyvtárterem csütörtök esténként. A
12 tagú kórus valódi közösséggé kovácsolódott az elmúlt időszakban a beéneklések, a
fellépések, az utazások során. Zenés össszeállításunk első megszólalója Rontó Márta, a kórus
vezetője.

Kárpát-medence Magazinműsor
2022. május 8. – M1
Sikertörténet a magyar kormány elmúlt 12 évben végzett nemzetpolitikai munkája – hangzott
el azon a rendezvényen, amelyen az eredményeket felsorakoztató kiadványt ismertették.
Pontosabban az elért sikerek esszenciáját tartalmazza csak ez az összefoglaló, mert
valamennyi eredmény bemutatására kevés a 126 oldal.
Van, aki a körhintára pattan, más a csúszdára kapaszkodik fel - látszik az öröm a kicsik arcán,
hogy újra birtokba vehetik az egyik beregszászi óvoda játszóterét. A háború kitörése óta az
óvodák és az iskolák nagy része Kárpátalján menekült szállóvá alakult, vagy átmenetileg
bezárt. Most azonban úgy tűnik, újraindulhat az óvodai élet. A Kárpátaljai Regionális Katonai
Közigazgatás Oktatási Osztálya mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek
visszatérjenek a korábban megszokott napirendhez. Az intézményeknek óvóhellyel kell
rendelkezni, az ott dolgozó pedagógusoknak pedig szakszerűen kell eljárni légiriadó esetén.

Szatmár megyében még az átlagosnál is jobban kötődnek II. Rákóczi Ferenc erdélyi
fejedelemhez, hiszen több szállal kapcsolódik ehhez a térséghez. Nemcsak birtokai voltak itt,
hanem az általa vezetett szabadságharc is részben ebben a térségben folyt, és itt kötötte meg
gróf Károlyi Sándor az egyenlőtlen erőviszonyokra való tekintettel a szabadságharcot lezáró
szatmári békét. Így vált ez a kis mező a magyar történelem egyik meghatározó helyszínévé: a
nagymajtényi síkon szúrták földbe zászlóikat 1711. áprilisában Rákóczi kuruc katonái annak
jeléül, hogy elfogadják a Habsburg-ház feltételeit.
A májusfa a fiatalság és a szerelem szimbóluma, amit a hagyomány szerint május 1-re
virradóra állítanak az ifjak. Ezt a szép hagyományt viszik tovább a felvidéki Rozsnyón is, ahol

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. május 9.
.

a városi hivatal előtt gyülekezik a Borostyán Néptáncműhely apraja-nagyja, hiszen a csapat
minden évben részt vesz a májusfaállításon.

Öt Kontinens
2022. május 7. – M1
Müller György, fafaragó
Egy pedagógus számára az a legnagyobb elismerés, ha egykori tanítványai évtizedek múlva is
a legnagyobb tisztelettel beszélnek róla és az átadott tudásról. Ezt mondhatja el magáról
Müller György, a legendás németországi, Kastl-i magyar gimnázium népszerű tanára, aki
több generációnak adta át a magyar népi fafaragás mesterfogásait. Az iskola már régen
megszűnt, de Gyuri bácsit még a magyarországi és az erdélyi karitatív tevékenységében is
segítik egykori diákjai.
Varsányi Csaba , néptáncos
„Színház az egész világ” – táncosként is igaz ez a Shakespear-i gondolat. Még az anyanyelv
elsajátításában is óriási szerepe van a színpadnak, a táncnak. Varsányi Csaba, a Kárpátok
Néptáncegyüttes vezetője szerint az egyik legnagyobb megtartó erő az amerikai magyarok
életében a tánc. Csaba minden percét a művészet, a hagyomány és újítás szellemisége hatja
át. Míg a nappalokat házak, lakások felújításával tölti, addig esténként a magyar közösség
szolgálatában áll.
Balettos Krakkóban
Egy balett táncos életében elengedhetetlen a kemény munka, a kitartás, a verejtékes próba
sorozat. De megéri a fáradtság – vallja Galambos Júlia, aki 8 éves kora óta a balett világában
él. A legnagyobb magyar és orosz mesterektől tanult.Napjainkban Lengyelországban az opera
Krakowska társulatát erősíti.
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