Orbán: Magyarország és Szerbia számíthat egymásra
2022. május 21. – MTI, ORIGO, PannonRTV, Szegedma.hu, Hirado.hu, HirTV, Index.hu,
ATV.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Magyarország és Szerbia számíthat egymásra, "ez a két ország biztonságban van, legyen szó
gázról, vagy éppen élelmiszeripari termékekről" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök
szombaton a szerbiai Újvidéken. A kormányfő a 89. Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár
megnyitóján beszédében kiemelte: ő és a szerb elnök is választást nyert, és "ilyenkor gondtalan
pihenés jár az embernek", de látni az inflációt, a növekvő árakat, a fenyegető éhínséget a világ
számos pontján és a katonai összecsapásokat Ukrajna területén. Jó hír azonban, hogy
Magyarország és Szerbia számíthat egymásra, és mindkét ország erős mezőgazdaságban,
"tulajdonképpen Európa fontos élelmiszer-tartalékát jelenti Szerbia és Magyarország" magyarázta.

Novák Katalin: soha nem hagyjuk elvágni az anyaországot és a tőle elszakított
magyarokat összekötő köldökzsinórt
2022. május 21. – MTI, Krónika, maszol.ro
Az erdélyi magyarok nem csak úgy magyarok, hanem mégis magyarok. Akkor tudnak a
magyarság és Románia gazdagodásában is szerepet vállalni, ha védik önazonosságukat –
jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök szombaton Gyulafehérváron, a Református
Egység Napján. A háromnapos ünnepségsorozat fénypontjaként Erdély egykori fejedelmi
fővárosában felavatták Bethlen Gábor fejedelem egész alakos szobrát. Novák Katalin elmondta,
köszönet illeti azokat, akik értik, megértik, hogy az erdélyi magyar közösségek szülőföldön
maradása, a Magyarország határain kívül gyökeret eresztett magyar közösségek gyarapodása
olyan közös érték és érdek, mely soha mások ellen nem szól.

„Jó ma itt magyarnak, testvérek között lenni” – Templomszentelésen vett részt
Magyarlapádon Novák Katalin államfő
2022. május 20. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló
Jó ma itt magyarnak, református kereszténynek lenni, testvérek között lenni, büszke vagyok
rá, hogy magyar vagyok, református vagyok, és hogy ennyien együtt lehetünk – hangsúlyozta
Novák Katalin köztársasági elnök Magyarlapádon. A Fehér megyei településen pénteken
délután tartott templomszentelés alkalmából rendezett ünnepségen az államfő emlékeztetett,
hogy pénteken tíz templomot szenteltek tíz különböző településen. Kiemelte: nem véletlen,
hogy amikor háború van és ideológiai rombolás zajlik, a templomokat rombolják le először,
mert tudják, hogy itt kezdődnek a közösségek. „Mi, amikor templomokat építünk és újítunk
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Nyomtatott és online sajtó

Szijjártó: Magyarország nem ismer kompromisszumot a nemzeti érdek és az
önvédelem terén
2022. május 20. – MTI, hirado.hu, Origo
Magyarország a nemzeti érdek követésével, az önvédelem erősítésével válaszol a világ
változására, és a kormány ezen a téren nem hajlandó kompromisszumra - közölte Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Torinóban. A minisztérium közleménye
szerint a tárcavezető az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ülésén arról beszélt, hogy az
elmúlt években hatalmas változások történtek a világban, s példaként a koronavírus-járványt,
a gazdasági válságot és az ukrajnai háború kitörését említette. Szavai szerint ennek nyomán új
rend van kialakulóban a világgazdaságban és a világpolitikában, ezért újra kell értékelni az
eddigi politikát. Szijjártó Péter leszögezte: Magyarország válasza az új helyzetre az önvédelem,
s továbbra is a nemzeti érdek fog az első helyen állni, ebben nem lehet kompromisszumot kötni.

Vezető hírek

szerte a Kárpát-medencében, azért tesszük, mert ezzel kezdődik a közösségeink megerősítése”
– mutatott rá a mintegy 1000 esztendeje, 1030-ben épített településen, amelyet akkor első
szent királyunk felesége, Gizella birtokaként tartottak nyilván. Azzal, hogy ma tíz templomot
felszentelhettünk, azzal is azt üzenjük, hogy mi itt leszünk 1000 év múlva is, testvérek között,
magyarul szólítva meg egymást – fűzte hozzá Novák Katalin.

Volodimir Zelenszkij is gratulált Magyarország új köztársasági elnökének

Novák Katalin: „a magyar az magyar, s pont”
2022. május 20. – Krónika
Számára nincs különbség a tekintetben, hogy valaki határon innen vagy túl él, „a magyar az
magyar, s pont” – írta kolozsvári látogatása kapcsán Novák Katalin az erdélyi, határon túli
magyarokra utalva. Magyarország frissen kinevezett köztársasági elnöke erdélyi látogatásának
első napján Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel, Románia miniszterelnök-helyettesével
találkozott a kincses városban. „Köztársasági elnökként kiemelt feladatomnak tartom az
összmagyarság képviseletét, így számomra nincs különbség a tekintetben, hogy valaki határon
innen vagy túl él. A magyar az magyar, s pont” – írta a találkozóról szóló Facebookbejegyzésében Novák Katalin.
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2022. május 20. – karpatalja.ma, karpat.in.ua
Ukrajna elnöke levélben gratulált Novák Katalinnak, Magyarország köztársasági elnökévé való
kinevezése alkalmából. Erről Novák Katalin számolt be Facebook-bejegyzésében május 20-án.
„Az elmúlt napokban rengeteg gratulációt kaptam a világ minden szegletéből. Köszönöm a
jókívánságokat, és bízom az eredményes együttműködésekben!” – írta a köztársasági elnök. A
levélben Zelenszkij köszönetét fejezte ki Magyarországnak, azért a humanitárius segítségért,
amelyet az ukrán állampolgároknak nyújtanak a háború kitörése óta.

2022. május 20. – Krónika
A magyarlapádi templomszentelést követően Nagyenyedet is felkereste erdélyi
magánlátogatása keretében pénteken Novák Katalin köztársasági elnök. Az államfő Kató
Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével leleplezte az egykori nagyenyedi
püspöki házon elhelyezett emléktáblát. Az egyházkerület portálja, a Református.ro
beszámolója szerint három nyelven hirdeti a régi püspöki lak bejáratánál álló emléktábla az
épület eredeti rendeltetését: öt református püspök szolgálati és lakhelye volt 1784 és 1847
között. A kollégium mellett húzódó Bethlen utcában található ingatlanon a szomszédos régi
tanári lakásokkal együtt nagyszabású felújításokat végez az Erdélyi Református Egyházkerület
a magyar kormány támogatásával, hogy az iskolának és a helyieknek is hasznos, önfenntartó
komplexumot, modern borutcát alakítsanak ki.

A román külügyminiszternek nem tetszik, hogy Novák Katalin államfő az
összmagyarságot kívánja képviselni
2022. május 20. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló
Heves támadást intézett Bogdan Aurescu román külügyminiszter az erdélyi magánlátogatáson
tartózkodó Novák Katalin magyar köztársasági elnök ellen. A bukaresti külügyi tárca pénteken
este közleményt bocsátott ki, amelyben éles kifogást emel a magyar államfő által pénteken a
közösségi oldalán posztolt bejegyzéssel kapcsolatban. Ebben Novák Katalin – a Kelemen
Hunor RMDSZ-elnökkel folytatott kolozsvári megbeszélését követően – közölte, hogy
köztársasági elnökként kiemelt feladatának tartja az összmagyarság képviseletét, így számámra
nincs különbség a tekintetben, hogy valaki határon innen vagy túl él. A magyar az magyar, s
pont” – szögezte le Facebook-bejegyzésében a köztársasági elnök. A román
külügyminisztérium ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy mivel Magyarország
elnökének megállapítása magyar nemzetiségű román állampolgárokra is vonatkozik, „a
nemzetközi jog alapján egy állam nem formálhat bármilyen jogot egy másik állam polgáraival
szemben”.

Kolozsvári kocogással indult Novák Katalin államfő erdélyi programja, majd
Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel találkozott
2022. május 20. – Krónika
A kolozsvári Sétatéren kocogott péntek reggel Novák Katalin, Magyarország köztársasági
elnöke – az aktív napindításról posztolt is a Facebook közösségi portálon. A múlt hétvégén
beiktatott államfő csütörtökön érkezett a kincses városba, szintén egy Facebook-bejegyzésből
tudhatjuk, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel utazott együtt.
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Emléktáblát avatott és felkereste a Bethlen-kollégiumot a magyar államfő
Nagyenyeden

2022. május 20. – Krónika
Sokéves mulasztást próbál pótolni Marosvásárhely, illetve Maros megye önkormányzata: a
napokban több területen is belevágtak a közfeliratok kétnyelvűsítésébe. Közben a helyi
rendőrség autóit célzó intézkedést máris újra kell gondolni, mert nem a román alá tervezték a
magyar szöveget. Dorin Florea polgármestersége alatt is voltak kétnyelvűsítési kísérletek, de a
román karhatalmat „megtestesítő” helyi rendőrség esetében ez elképzelhetetlennek tűnt.

Egy hét múlva Antal látni szeretné Gálfi válság- és ütemtervét
2022. május 20. – szekelyhon.ro
RMDSZ-es segítséget ajánlott Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármesternek Antal Lóránt
szenátor, miután az eheti találkozójukon azt tapasztalta, hogy valóban nagy a baj a városházán.
Tudni kell azonban, hogy több projekt is helyben van elakadva, így ezeket Bukarestben sem
lehet előre gördíteni. „Sajnos a feltételezések beigazolódtak, a baj nem kicsi a városházán” –
fogalmazott Antal Lóránt szenátor, az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének elnöke
közleményében, miután ismét egyeztetett Gálfi Árpád polgármesterrel a város projektjeinek
helyzetéről. Azt tapasztalta, hogy a projektek nagy hányada helyi szinten van elakadva.

A székely himnusz
Székelyudvarhelyen

bemutatásának

századik

évfordulóját

ünneplik

2022. május 21. – szekelyhon.ro
Élettel telt meg szombaton délelőtt a székelyudvarhelyi belvárosi református temető, ahol
Csanády György sírját keresték fel a megemlékezők, a székely himnusz bemutatásának
századik évfordulója alkalmából. A jeles személyiségről készült szobrot a művelődési házban
tették közszemlére.

Ismét lesz családi hétvége Szatmáron, Nagy Feró és Keresztes Ildikó is fellép
2022. május 21. – Krónika
Két év kihagyás után ismét összegyűlhet a szatmáriak apraja-nagyja: június 3–5. között
különböző programokkal és koncertekkel tér vissza Szatmárnémeti egyik közösségépítő
rendezvénysorozata, a 15. Családi Hétvége és Gyermeknap. Ahogyan az elmúlt másfél
évtizedben, a Családi Hétvége és Gyermeknap hagyományőrző foglalkozásainak és
könnyűzenei koncertjeinek ezúttal is a szatmárnémeti Kossuth-kert ad otthont – derül ki a
szatmári RMDSZ közleményéből. Június 3-án, pénteken itt rendezi meg a Jeles Piros Pünkösd
Napján című néptáncgálát a Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ, melynek
keretében a megyében működő néptánccsoportok lépnek fel. Nagy Feró és a Beatrice este 9-től
a legnagyobb slágerekkel áll majd a közönség elé a Családi Hétvége színpadán.
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Utólagos kétnyelvűsítés: sokéves mulasztást pótolnának Marosvásárhelyen –
Máris belekötöttek a rendőrség autóinak feliratozásába

hogy

melyek

a

gátló

tényezők

az

autonómia

2022. május 21. – szekelyhon.ro, maszol.ro
Négy ország kilenc magyar nemzetiségű alkotmánybírója tanácskozott szombaton
Sepsiszentgyörgyön. Elhangzott, hogy az autonómia széleskörű társadalmi konszenzuson kell
alapuljon, illetve, hogy a jelenlegi román alkotmány keretein belül megvalósítható a területi
autonómia. Az I. Kárpát-medencei alkotmánybírósági konferenciát Puskás Bálint a romániai
alkotmánybíróság volt tagja hagyományteremtő szándékkal kezdeményezte, a rendezvényt
Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy Önkormányzata szervezte meg azzal a céllal,
hogy támpontokat keressenek a Kárpát-medencei kisebbségre vonatkozó alkotmányjogi
gyakorlatokban, megvizsgálják a tartományi és nemzetiségi autonómia, kisebbségvédelem,
valamint demokratikus önkormányzati törekvések kérdésköreit.

Torockót is felkereste, megmászta a Székelykő csúcsát Novák Katalin államfő
2022. május 22. – Krónika
A páratlan épített örökségéről nevezetes Torockót is felkereste erdélyi magánlátogatása
keretében Novák Katalin köztársasági elnök, aki egyúttal a község fölött magasodó Székelykőre
is feljutott. „A közös ünneplés után jól esett a túrázás” – posztolta közösségi oldalán néhány
fényképfelvétel kíséretében Novák Katalin. Az államfő közzétette azt az oklevelet is, amelyben
Jó Balogh Szabolcs, a torockói Forrás Borozó tulajdonosa – „egyedüli hitelesítő hivatalként” –
tanúsítja az erőpróba megtételét.

Kalotaszegre látogatott vasárnap Novák Katalin köztársasági elnök
2022. május 22. – Krónika, maszol.ro
Kalotaszegre is ellátogatott vasárnap Novák Katalin köztársasági elnök erdélyi
magánlátogatása során. Egy vasárnap a kalotaszegiekkel – ezzel a szöveggel posztolt több fotót
is vasárnap délután Novák Katalin a Facebook közösségi portálon. Az egyik felvételen a
köztársasági elnök és fia, Ádám Pap Ákos magyarvalkói református lelkész és családja
társaságában látható a település templomkertjében.

„Ne csak elméletben legyen multikulturális Kolozsvár!” – Oláh Emese
alpolgármester megvalósításokról, tervekről
2022. május 22. – Krónika
Kolozsváron nincs más opció, mint megépíteni a körgyűrűt, alternatívát biztosítani a
személygépkocsi-forgalom számára annak érdekében, hogy a városközpontból ki lehessen
zárni az autókat – vallja Oláh Emese, aki öt éve a kincses város alpolgármestere.
Megvalósításokról, további tervekről kérdezték az elöljárót.
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Arról tanácskoztak,
megvalósulásában

2022. május 22. – Pataky István – Krónika
A bukaresti külügyminisztérium pénteki közleményében egy olyan nyilatkozatot kér számon
Novák Katalin magyar köztársasági elnökön, amelyhez nagyon hasonlót Klaus Iohannis
államfő is megfogalmazott a külföldön élő román diaszpórával kapcsolatban. A
külügyminisztérium nyilatkozata azért meglepő, mert Klaus Iohannis államfő az utóbbi
években többször is hasonlóképpen fogalmazott azokkal a románokkal kapcsolatban, akik más
ország területén élnek. 2015 szeptemberében például a Smart diaspora (Okos diaszpóra) című
bukaresti konferencián mondott beszédében a szász származású elnök rendkívül fontos
kérdésnek tartotta a külföldön élő románok képviseletét, az anyaországhoz való kötődésük
megerősítését, az identitásuk megőrzéséhez nyújtott segítséget. Elengedhetetlennek tartotta
azt is, hogy a külföldön élő románok élhessenek választójogukkal a romániai választásokon.
Emlékeztetett arra, hogy a román parlamenti pártok vállalták a levélben történő szavazás
biztosítását a diaszpóra számára.

Százéves a székely himnusz – A göröngyös úttól a csillagösvényig
2022. május 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro
A székely himnusz keletkezéstörténetét és folklorizációs folyamatát, illetve a székely
szimbólumok születésének témáját vitatták meg a hétvégén Sepsiszentgyörgyön szervezett
tudományos konferencián. A háromszéki önkormányzat és a megyei Kulturális Központ által
szervezett esemény időpontja nem volt véletlen, hiszen 100 évvel ezelőtt, 1922. május 22-én
csendült fel először a székely himnusz. Az eredetileg Kántáté címet viselő szöveget 1921-ben
írta az erdélyi származású Csanády György és zenéjét Mihalik Kálmán szerezte.

Vasvári nyomában: kitüntették Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét
2022. május 22. – szekelyhon.ro
Ahogy Vasvári Pál 22 évesként az 1848-as forradalomban harcolt a magyar szabadságért, a
magyar függetlenségért, úgy harcol a mai korban Izsák Balázs is a magyar szabadságért, a
székelyek függetlenségéért – hangzott el vasárnap délelőtt azon a díjkiosztó ünnepségen,
amelyen a Székely Nemzeti Tanács elnökét, Izsák Balázst tüntették ki a Vasvári-díjjal. A Vasvári
Pál-díjak idei kiosztása azért is volt különleges, mert két szakaszban zajlott, és egy adósságot is
törlesztett: pénteken ugyanis közel három év után végre személyesen is átvehette a Vasvári Páldíjat Beke István és Szőcs Zoltán, akiket politikai okok miatt, koncepciós eljárás nyomán ítéltek
öt-öt év börtönbüntetésre.
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Román külügyi kettős mérce: Iohannisnak szabad, Novák Katalinnak nem?

2022. május 20. – ma7.sk
Felújítás alatt áll a kürti Mindenszentek-templom. Kihasználták ezt a lehetőséget a kürtiek, és
régi fényképek segítségével visszahozták az égi hazába távozott szeretteiket a templomba. A
szentek lekerültek a falakról, szobraikat testközelből szemlélhettük, a csupasz falak között az
öblösen hangzó zene különleges élményt nyújtott. „Többünknek szinte egyszerre jutott
eszünkbe a fényképkiállítás gondolata a felújítás kapcsán, ami nem lehet véletlen. Azáltal, hogy
a talaj bontása közben megtaláltuk a háromszáz éves barokk padlóburkoló téglákat, melyeken
őseink is jártak, csak még mélyebbé vált az érzés, hogy a jelen és a múlt összetartozik" – mondta
el Sütő Zsolt a Majer Napok megnyitóján.

Marcinkó Zoltán lett a Szövetség Losonci járási elnöke
2022. május 20. – ma7.sk
Az országban másodikként a Losonci járásban tartotta meg konferenciáját a Szövetség, amelyre
Fülekpüspökiben, május 19-én került sor. A három platform egyeztetéseit lezáró konferencián
járási elnököt, elnökséget és képviselőjelölteket választottak az ősszel sorra kerülő megyei
választásokra. A Losonci járás konferenciáján részt Forró Krisztián országos és Solymos László
OT elnök is. Bevezetőjükben üdvözölték Gömör és Nógrád példamutatását, hiszen az
országban itt zárták le legügyesebben az egyeztető tárgyalásokat és alakították meg a járási
szervezeteket. A konferencia megválasztotta a Szövetség járási elnökét Marcinkó Zoltán (MKP
platform) személyében, aki beszédében kiemelte azokat az elvárásokat, amelyeket a járási
vezetőség célkitűzésként értelmezhet.

Eljárás indult Gál Gábor ellen
2022. május 20. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó
A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) eljárást indított a volt igazságügyi miniszter, Gál
Gábor ellen. Gál neve egyébként nem ismeretlen a bűnüldöző szervek előtt. Felbukkant például
a Tisztítótűz-ügyben is, a Bödör-féle rendőrmaffia ügyében folytatott nyomozás során. A Bödör
kommandó állítólag kenőpénzért segítséget nyújtott Gál Gábor exminiszter ügyfeleinek.
Michal Slivka, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője portálunknak küldött
tájékoztatásában azt írta, a volt politikus ellen május 9-én indítottak eljárás. Az ügy a Szlovák
Földalappal áll összefüggésben, egy 2018-as esetről van szó. További tájékoztatást a nyomozás
érdekeire hivatkozva nem közöltek.

Felvidéki borászok az 1. Csíki Majálison
2022. május 20. – ma7.sk
Május 13-15. között került megrendezésre Csíkszeredán az 1. Csíki Majális, ezen belül is a
Kincses Pince elnevezésű sétáló kóstoló, ahol Felvidéket 7 borászat képviselte. Az esemény
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A szentek kijöttek, az ősök bementek a kürti templomba

Újra megnyílnak a kisgéresi borospincék
2022. május 20. – bumm.sk
A rendezvény Kassa megye Terra Incognita programjának egyik kiemelt eseménye. Lehet
borokat kóstolni a 16. századból fennmaradt pincékben, a kisgéresi a legnagyobb
pincekomplexum a Bodrogközben. A pincék az akácerdőben vannak, a fesztivált akácvirágzás
idején rendezik meg. A rendezvény látogatói 17 helyi szőlőtermelő több tucatnyi borát
kóstolhatják meg. A történelmi pincesor pénteken délben nyitotta meg kapuit, a rendezvény
szombaton (május 21.) este zárul. „Hazai, magyarországi és ukrajnai művészek és együttesek
lépnek fel az amfiteátrumban. A gyerekekről sem feledkeztünk meg, rendhagyó gyereksarokkal
és retro játékokkal várjuk őket, kipróbálhatják, hogyan játszottak a gyerekek néhány
generációval ezelőtt”- mondta Furik Csaba, kisgéres polgármestere, hozzátéve, hagyományos
géresi béles is készül.

Az egyiktől elveszünk, a másiknak adunk…? Nem jó taktika az önkormányzatok
kiéheztetése
2022. május 21. – ma7.sk
Betelt a pohár! Rendkívüli közgyűlése után június 30-ig sztrájkkészültséget hirdetett a Városok
és Falvak Szövetsége (ZMOS). A városi és községi hivatalok előtt félárbocra eresztett zászlókkal
kívánják felhívni a figyelmet arra, hogy tűrhetetlen, amit a kormány és a pénzügyminisztérium
tervez. Az önkormányzatok kiéheztetése, éhkoppra juttatása lehet az eredménye, ha
családtámogatás címszó alatt megkurtítanák a jövedelmi adót, ami a települések fő bevételi
forrása. Különösen most, amikor az infláció miatt az árak elszabadultak és kétszeresére,
háromszorosára nőtt a városok és falvak intézményeinek rezsiköltsége.

Elkészült a Szövetség megyei programja, június végéig a jelölteket is megnevezik
2022. május 21. – ma7.sk, bumm.sk
Szombaton a párt pozsonyi székházában tartotta első ülését a Szövetség Országos Tanácsa.
Forró Krisztián országos elnök a Szövetség Országos Tanácsát követő sajtótájékoztatón
elmondta, a tanácskozás konstruktív volt, a küldöttek csaknem száz százaléka részt vett az
ülésen. A tanácskozás kiemelt témája volt az őszi önkormányzati választás. A Szövetség
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főszervezője a Székelyföldi Gazdaszervezet és a Magyar Agrárminisztérium volt. A nagyszabású
Kárpát-medencei gasztronómiai találkozó keretében borutcával, kézműves élelmiszer
mustrával, valamint borászati mesterkurzusokal várták az odalátogatókat. Felvidék
képviseletében Geönczeöl Attila a felvidéki borászok társulásának elnöke, valamint Pereszlényi
Csaba, a Szlovákiai Agrárkamara falugazdásza, egyben a felvidéki borászok képviselője
mutatott be 4 borászatot, a Csernus borászatot Ipolynyékről, a Borvin borászatot Bátorkesziről,
a Zalaba borászatot Muzsláról, a Geönczeöl pincét Garamkövesdről. Varga Péter a Felvidéki
Gazda polgári társulás elnökének képviseletében pedig további 3 borászat személyesen is
bemutatta borait, mégpedig a Palík Pincészet Peszektergenyéről, a Kovil borászat
Dunamocsról és a H&V borászat Muzsláról.

Isten trónja mellől ezt üzenjük néktek, hogy a hazát, mint mi, ti is szeressétek!
2022. május 21. – ma7.sk
Többéves hagyomány Szőgyénben, hogy a község, közösen a Történelmi Vitézi Rend Nyugatfelvidéki Székkapitányságával megemlékeznek a hősökről. A Hol sírjaink domborulnak hősök
napi rendezvény a magyarszőgyéni temetőben vette kezdetét Trombitás Sándor sírjánál, aki az
1944. szeptember 19-23-ig dúló harcokban oly halált megvető bátorságot tanúsított, hogy
megkapta a Magyar Arany Vitézségi Érmet. Életében csak a családja tudott arról, hogy ilyen
magas katonai kitüntetésben részesült. Sírjának megkoszorúzása után a jelenlévők Kurcz
Mihály Tűzkereszttel és Magyar Bronz Vitézségi Éremmel kitüntetett magyar honvéd
síremlékénél tisztelegtek.

A Mádl–Schuster találkozó emléke Rimaszombatban
2022. május 21. – ma7.sk
2001 októberében a rimaszombati református parókián találkozott egymással Mádl Ferenc
magyar és Rudolf Schuster szlovák köztársasági elnök, valamint Erdélyi Géza református
püspök. Több mint két évtized távlatából most egy emlékkonferenciával és emléktáblaavatással idézték fel az esemény jelentőségét. A járványhelyzet miatt október helyett májusban
került sor a jubileumi emlékünnepségre, amely a Szlovákiai Református Keresz-tyén Egyház, a
Rimaszombati Református Egyházközség, a Mádl Ferenc Emlékbizottság és a Mádl Ferenc
Összehasonlító Jogi Intézet közös szervezésében valósult meg.

Halász György is elment
2022. május 21. – felvidek.ma
Halász György május 15-én hajnalban távozott az élők sorából. Május 20-án vettünk tőle végső
búcsút. 1949. augusztus 4-én született Kassán. Egész életét itt élte le és szülővárosának
szerelmese maradt. A Magyar Tannyelvű Gépészeti és Energetikai Középfokú Ipariskolában
szerzett érettségi után (1968) a Kassai Műegyetemen helyezkedett el, ahol nyugdíjba
vonulásáig dolgozott (2016). Műszaki pályája mellett a történelem is vonzotta és nyugdíjas
éveit teljesen annak szentelte. Legutóbb a köztemetőben találkoztunk, ahová március 15-e
táján a Henszlmann Imre Történeti Társaság (HITT) rendezésében mindig elzarándokoltunk.
Ekkor meg ráadásul lábát törte. Ő a HITT elnökeként mindig szívügyének tekintette, hogy a
Daliás Napokról megemlékezzünk. Október 6-án a Rozália temetőt kerestük föl
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összeállította a megyei választásokra szóló prioritásokat, programpontokat - hangsúlyozta a
pártelnök. A cél a jelenlegi pozíciók megőrzése, illetve lehetőség szerint megerősítése. Ennek
érdekében június 30-ig felállítják a megfelelő jelölteket. A járások szintjén fog eldőlni, kik
lesznek a jelöltek. Nagyszombat és Nyitra megyében biztosan önálló jelöltet állít a Szövetség,
úgy tűnik, Komáromban is önálló polgármesterjelölttel vág neki a választásnak a párt hangsúlyozta a pártelnök.

A szülőkön és iskolabarátokon múlik a jövő
2022. május 22. – felvidek.ma
Megalapításának 25. évfordulóját ünnepli a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, és aki ismeri,
nyomon követi tevékenységüket, tudja, milyen értékes küldetést vállaltak és teljesítenek
napjainkig. A Galántán megtartott országos közgyűléssel egybekötött ünnepségen számos
hazai civil szervezet, közösség képviseltette magát, megjelent Peter Paška, Galánta
polgármestere, Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Fodor
Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója, Kiss Balázs, Magyarország Pozsonyi
Nagykövetsége, Sátor Zoltán pedig a Csemadok országos elnöksége képviseletében. A
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke, Mézes Rudolf értékelte az elmúlt negyed
évszázadot, amelybe nehézségek, harcok, küzdelmek, de sok-sok örömteli siker, kultúrélmény,
számtalan jól megszervezett verseny, vetélkedő, rendezvény is belefért.

Megtartották az első Csallóközi Élménybörzét és felavatták a Vásárteret
Dunaszerdahelyen
2022. május 22. – ma7.sk
A dunaszerdahelyi Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség és Dunaszerdahely Város
Önkormányzata szervezésében valósult meg az I. Csallóközi Élménybörze, amelynek keretében
hivatalosan átadták a felújított Vásárteret is. Hájos Zoltán polgármester nyitóbeszédében
elmondta, nagy szükség volt az új vásártér kialakítására, hiszen a városvezetés mindig
igyekezett szebbé, gazdagabbá és jobban szervezetté tenni a Csallóközi Vásárt. Viszont
hiányzott egy hely, ahol kulturált körülmények között tudnak a dunaszerdahelyiek és a
környező településekről érkező érdeklődők szórakozni, koncerteket hallgatni, illetve találkozni
az ismerősökkel.

Továbbra is nagy érdeklődés mutatkozik az igazgatóváltáson átesett, komáromi
Bóbita Óvoda iránt
2022. május 22. – ma7.sk
Május az óvodai beíratások időszaka Szlovákiában. Ez alkalommal Komárom legnagyobb
magyar óvodájának, az Eötvös utca 48. szám alatt működő „Bóbita" új igazgatójától, Magyar
Tímeától érdeklődtünk a tevékenységükről és az idei beíratási adatok alakulásáról. Vizitünk
idején a mozgékony siserehad önfeledten élvezte a csúszdákat, hintákat, rollereket..., s akadtak,
akik homokvárat építettek, vagy színes rajzaikkal díszítették a járdákat.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. május 23.
.

Felvidék

kezdeményezésére, ahol az 1848/49-es honvédek, de ellenségek sírjainál 1993 óta minden
évben sor került a megemlékezésekre.

2022. május 23. – Magyarszo.rs
Jó hangulatban, közel négyszáz fellépővel tartották meg szombaton, Versecen a Dél-Bánáti
Magyar Művelődési Egyesületek 32. Szemléjét. Szakmai tanácskozást szerveztek, a részvevők
szentmisén vettek részt, a Millennium Sportközpontban bemutatott két és félórás műsorban
pedig húsz csoport lépett fel. A verseci városháza dísztermében Predrag Mijatović, a városi
képviselő-testület elnöke köszöntötte a Szemle szakmai tanácskozásának a részvevőit. A
vitaindítót Krizbai Hajnalka, a Petőfi Sándor Kultúregyesület titkára mondta. A beszélgetés
bizakodóbb hangulatban zajlott, mint a korábbi években. Ugyanis, a biztatás mellett, immár
hathatós anyagi támogatás érkezik a déli végekre. Pancsován felújítják az egyesület székhelyét,
Ürményháza közösségi házat kap, Versecen megújult a kultúregyesület székháza, fejlesztések
voltak Székelykevén, Sándoregyházán, Hertelendyfalván.

Vajdaság

Bizakodóbban, mint eddig

Felújították a Gyenes-keresztet
2022. május 22. – Magyarszo.rs
Vasárnap délután Felsőhegy határában, ft. Nagy József a zentai Kis Szent Teréz emléktemplom
plébánosa vezetésével keresztszentelést tartottak. A Gyenes-keresztet 1881-ben az egy évvel
korábban létesült négyosztályos iskola mellett állíttatta Gyenes Urbán és fia Mihály. A Gyenes
család adta a telket az iskola megépítéséhez. Az iskolát száz év után 1981-ben lebontották, a
keresztet pedig egy letört akácág ledöntötte. A Gyenes-keresztet Nagy Abonyi Arnold és
családja újíttatta fel.

Ismét népszerűek a piacok és a vásárok Topolyán

Hivatalos: meghosszabbították a hadiállapotot és a mozgósítást Ukrajnában
2022. május 22. – karpatalja.ma, karpat.in.ua, karpataljalap.net
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 90 nappal, augusztus 23-ig meghosszabbította a hadiállapotot és
az általános mozgósítást az országban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még május 18-án
terjesztette be a hadiállapot meghosszabbítására vonatkozó javaslatát. Ezt hagyták jóvá
vasárnap a honatyák.
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2022. május 21. – Magyarszo.rs
A járványhelyzet, valamint a bevezetett korlátozások a piacok és a vásárok forgalmára is
rányomták bélyegüket Topolyán. Emellett a törvények és előírások változását is előirányozták,
az őstermelők egy része pedig elöregedőben van, és emiatt felhagyott a piacozással. Ezért a téli
és a kora tavaszi időszakban a piacok forgalmának csökkenéséről beszélhettünk. Dragana
Ognjenović, a topolyai piacok és vásárok megszervezésével és lebonyolításával megbízott Piac
Közvállalat igazgatója elmondta, hogy az utóbbi két hónapban viszont ismét felívelőben van a
piacok és vásárok forgalma is. Ez meglátása szerint több tényezőnek tulajdonítható.

2022. május 22. – karpatalja.ma
Román–ukrán vasúti átjáró újranyitását javasolta az ukrán agrárvállalkozási klub – írta május
22-én a transkarpatia.net. A portál szerint az Ukrzaliznicja vasúttársaság is megerősítette, hogy
tárgyalnak a Terebesfehérpatak–Visóvölgy átkelő megnyitásának lehetőségéről. Felmérik az
adott szakasz állapotát, a szükséges beruházások mértékét az infrastruktúra helyreállításához.

Megfosztanák ukrán állampolgárságuktól a külföldön tartózkodó hadköteles
férfiakat
2022. május 20. – karpatalja.ma
Törvényjavaslatot nyújtottak Ukrajna Legfelsőbb Tanácsához a hadiállapotról szóló törvény
módosításáról – tudatta a pmg.ua hírportál május 20-án. A törvénytervezet készítői azt
javasolják, hogy fosszák meg ukrán állampolgárságuktól azokat a hadköteles férfiakat, akik a
hadiállapot idején külföldre mentek és 30 napon belül nem térnek vissza Ukrajnába. A javaslat
azokat a férfiakat érintené, akik alapos indok nélkül hagyták el az országot és nem tértek vissza.

Milliós értékű egészségügyi felszerelést kapott a beregszászi kórház
2022. május 21. – karpat.in.ua, karpataljalap.net
Mintegy 40 millió forint értékű mobil röntgengéppel segíti Magyarország a beregszászi kórház
munkáját. Ennek a gépnek az átadásával lezárult a Külgazdasági és Külügyminisztérium,
valamint a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal két éves együttműködési programja.
Ennek keretében a magyar fél azt vállalta, hogy korszerű orvosi felszereléssel látja el a
beregszászi kórházat- mondta el beszédében az ungvári magyar főkonzul.

Az EP külön nemzetközi törvényszéket hozna létre az az orosz agresszió
kivizsgálására
2022. május 19. – MTI, hirado.hu
Különleges nemzetközi törvényszéket kell létrehozni, és bírái elé kell állítani Oroszország
politikai vezetőit, katonai parancsnokait és szövetségeseiket az Ukrajna elleni agresszió során
elkövetett bűntettek miatt - jelentették ki az Európai Parlament (EP) képviselői csütörtökön. A
Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának az MTI-hez eljuttatott közleményében Gál
Kinga és Bocskor Andrea EP-képviselők hangsúlyozták: a háborús bűnök nem maradhatnak
büntetlenül, teljes körű kivizsgálás és felelősségre vonás szükséges. Bocskor Andrea kiemelte,
Ukrajnában a háború miatt milliók váltak hontalanná, kényszerültek elhagyni otthonaikat,
több ezren vesztették életüket, sebesültek meg, váltak erőszak áldozatává, köztük gyermekek,
nők, idősek. "Bucsa, Irpiny és sok más település szörnyű emberi tragédiákat rejt, melyekre
mielőbb fényt kell deríteni" - fogalmazott a kárpátaljai képviselő.
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Vasúti határátkelőt nyitnának Kárpátalján

2022. május 21. – karpat.in.ua, karpataljalap.net
Prof. Boldizsár Sándor és docens Riskó Sándor közbenjárásának köszönhetően a Magyar
Kardiológusok Társasága 2 defibrillátort, 7 elektrokardiográfot, 35 koronária stentet,
gyógyszereket és fertőtlenítő szereket adományozott az Ungvári Nemzeti Egyetem Orvosi Kara
számára. Ezek az orvosi felszerelések az Ungvári Városi Kórház Kardiológiai Osztályán és a
Kárpátaljai Megyei Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikán járulnak immár hozzá a
diagnosztikai, kezelési, valamint az oktatási folyamatok hatékonyságához.

Koszorúzással emlékeztek a zászlóbontásra Mezőváriban és Beregszászban
2022. május 21. – karpatalja.ma, karpat.in.ua, karpataljalap.net
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Pro Cultura Subcarpathica civil
szervezet (PCS) csendes koszorúzást szervezett a Rákóczi-szabadságharc kezdetét jelentő
zászlóbontás egykori helyszínein, Mezőváriban és Beregszászban május 21-én. A mezővári
református templom falán lévő Rákóczi-emléktáblát a KMKSZ szervezésében koszorúzták meg
a szervezet vezetői és tagjai, Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa,
a Vári Református Egyházközség, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a PCS
képviselői.

Kinevezték a beregszászi járási hivatal új vezetőjét
2022. május 20. – karpatalja.ma
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kinevezte a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal
új vezetőjét május 20-án. A járási hivatal élére Matij Vitalij került. Matij 2014. május 7-e óta a
beregszászi járási hivatal első helyettesi tisztségét töltötte be. A kinevezésről szóló rendelet ma
jelent meg az Elnöki Hivatal honlapján.

1126 éves lett Munkács
2022. május 22. – karpatalja.ma
Fennállásának 1126. évfordulóját ünnepli ma, május 22-én a Latorca-parti város – közölte a
Munkácsi Városi Tanács. „Egy város, amely ötvözi évszázadok történelmét és a folyamatos
fejlődést, több tucat nemzetet és vallást egyesítve” – írták közleményükben. A munkácsi vár a
magyar történelem egyik legikonikusabb helyszíne. Olyan fontos magyar történelmi szereplők
tulajdonában állt, mint I. Rákóczi György, Lorántffy Zsuzsanna, II. Rákóczi György, Báthory
Zsófia, I. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona vagy II. Rákóczi Ferenc.
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Kárpátalja

Fontos orvosi felszereléseket kaptak az ungvári kardiológusok magyarországi
kollégáiktól

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2022. május 21. – Kossuth Rádió
23 évnyi kutatómunka, a fővállalkozóval történő szerződés megkötésétől négy és fél év
építőmunka után a héten ünnepélyesen megnyitották a Szentendrei Szabadtéri Múzeum
Erdély tájegységét – amint arról csütörtöki műsorunkban hírt adtunk. S ahogyan akkor
ígértük, ma hosszabb sétát teszünk a hat városi ház és kilenc falusi porta fő épületei között
keresve az erdélyi gyökereket, az erdélyi hangulatot.
Valaha fenyőágat tűztek az autó hűtőrácsára az Erdélyből hazatérők, jelezve, hogy megmászták
a Hargitát. Ma már nem tűzünk ki fenyőágat, de örömmel meséljük, hogy Erdélyben jártunk –
idézte fel emlékeit Novák Katalin köztársasági elnök a megnyitón, akinek egyébként ez volt az
első hazai nagyszabású nyilvános szereplése ebben a tisztségében.

Kárpát-medence Magazinműsor
2022. május 22. – M1
Kézműves mesterségek továbbadása Szörcsén
Orbaiszék egyik legkisebb településén, Szörcsén járunk, ahol gyermekek érkeznek a református
közösségi házhoz, hogy megismerjék a bútorfestés alapjait. A kézdivásárhelyi Csiszár Dénes
Faipari Tanműhely és a helyi református egyház összefogásával egy programsorozat részeként
régi népi mesterségekkel és népdalokkal ismerkedhetnek a helyi és a környékbeli fiatalok.
A Rákóczi Szövetség délvidéki kirándulása
Két éven át a világjárvány útját állta a határon átnyúló diákutazásoknak, ám most végre
folytatódhatnak a Rákóczi Szövetség nagy hagyományú regionális középiskolai kirándulásai.
Ezúttal 7 településről több mint 70 diák vett részt Délvidék látnivalóinak megtekintésén. Az
utazás célja a jelentős történelmi külhoni helyszínek feltérképezésén kívül az, hogy
megismerjék egymást a határokkal elválasztott fiatalok.
Vackor iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, Szabadka
Tavaly szeptemberben nyitotta meg kapuit Szabadka egyik impozáns utcájában a Vackor
Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és Gyakorlóintézmény. Saláta Mónika épp egyik kislányával
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érkezik az óvodába. Mint mondja, nagy öröm a családjuknak, hogy városukban magyar
tannyelvű óvoda nyílt. Az intézmény több mint 100 gyerekkel, vagyis teltházzal indult
szeptemberben, két bölcsödei és három óvodai csoporttal. A magyar állami támogatásból
megvalósult épületben családias légkörben nevelik az apróságokat.
Rákóczi fogathajtó család Érköbölkút
A Bihar megyei Érköbölkúton járunk, amely már a 13. századi pápai tizedjegyzékben is
szerepelt. Ebben a kis falucskában rejtegették a szent koronát Bónis Sámuel képviselő birtokán,
amikor a kormány elköltözésével Budáról Debrecenbe szállították. Az alig ezer lakosú
településnek ma is 72 százaléka magyar. Bár sokan külföldre vagy a környező nagyvárosokba
költöztek, a kicsiny falu békéje, a természet közelsége volt az a tényező, amely Rákóczi Lajost
és családját maradásra bírta. Lovastanyájuk a falu büszkesége, fogathajtó sikereik pedig messzi
földre elvitték az érmelléki település hírét.

Öt Kontinens
2022. május 21. – M1
Glóra Thurn und Taxis
Glória Thurn und Taxis hercegné a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István leszármazottja.
A született grófnő a nyolcvanas években kötött házasságával, költekezéseivel, merész
öltözékeivel, a német társadalom egyik ikonjává vált. Sokan "punk hercegnő" jelzővel illették.
Három gyermekének megszületése, majd férje korai halála után azonban visszavonult a
társasági élettől és üzleti tudományokat folytatott, hogy a család anyagi biztonságát
megteremtse. Az 500 szobás regensburgi családi kastélyban élő Mária Glória ma már
konzervatív családanyaként éli mindennapjait.
Ajur Véda
Az Ajurvéda más néven az élet tudománya vagy a hosszú élet gyakorlata. A több mint 5 ezer
éves gyógyászati praktikák hazáját Indiában Kerelában kell keresni. Masri Katalin 10 éve talált
rá az ayurvédára így második otthonára is, azóta már ő lett a Keralába utazó magyar turisták
patrónusa. De mitől is különleges az Ájurvéda, mitől gyógyító, és milyen varázslatos vidékeket
kínál India déli csücske Kerala.
Frankl András
„Úgy vezet, mint a Fittipaldi" - A Forma1-es futamok világát évtizedek óta követő drukkereknek
Fittipaldi neve hallatán egyből eszébe jut egy jellegzetes magyar hang, Frankl Andrásé. Az
Egyesült Államokban élő sportriporter mikrofonja előtt sok pilóta megfordult, mint. pl. Senna,
Michael Schumacher is. A legendás kommentátor hosszú utat járt be, míg az 56-os pesti srácból
a száguldó cirkusz megszállottjává vált.
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Magyar Világ
2022. május 21. – M1
Lelki feltöltődés háború idején
Ukrajnában a közel három hónapja tartó háború miatt már több mint 8 millióan kényszerültek
elhagyni otthonaikat. Az ország legnyugatibb megyéjében, Kárpátalján is több százezren
keresnek menedéket. Az átélt borzalmak a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt megviselik. A
Munkácsy Mihály Magyar Ház lelki feltöltődést biztosít a menekültek számára, bensőséges
beszélgetésekkel segítik az átélt traumák feldolgozását.
Vakációs bibliahét
Testvér-, házastársi- vagy baráti kapcsolat - mindegyikben vannak bonyodalmak - ezt
bizonyítja a többezer éves Ézsau és Jákob története is. Erre a bibliai történetre épül fel az idei
Vakációs Bibliahét programja. A KOEN Alapítvány égisze alatt a Kárpát-medencei
reformátusok számára indított nyári táborok programját évek óta 10 munkacsoport
vetésforgóban dolgozza ki. Idén ismét a felvidékiekre került a sor.
Autisták segítése
Már az idei tanév kezdete óta segít a nagyváradi Bonitas Speciális Oktatási Központban West
és Becky, a két terápiás kutya. A kezdeményezés egyedülálló Romániában, oktatási
intézményben heti szinten sehol sem alkalmaznak állatterápiát. Az iskolába több autista
gyermek is jár, a terápia jótékony hatása náluk szinte kézzelfoghatóan érzékelhető.
Székelyudvarhelyi közösségi alapítvány
15 éve próbálja a jótékonyság kultúráját Székelyföldön meghonosítani és egy felelősségteli,
cselekvő közösséget építeni a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány. Tucatnyi civil szervezet
és közösségi projekt köszönheti az alapítványnak programjai-, valamint eszközfejlesztései
támogatását. A jubileumot adománygyűjtő esttel ünnepelték, melynek bevételéből újabb
három közösségi program valósulhat meg.
Csíkszeredai könyvvásár
Ismeretterjesztők és szórakoztatók, múltidézők és jövőbe látók, versek és regények - egyszóval
könyvek. Ők és szerzőik voltak négy napon át a figyelem középpontjában a Csíkszeredai
könyvvásáron. A könyvek által bárki gazdaggá válhat, másképp láthatja, érezheti, értelmezheti
a világot. Ezért is érdemes már a kisgyermekekkel is megszerettetni a könyvek forgatását, hogy
később rendszeres olvasókká váljanak.

Az egyre pörgősebb élet és a virtuális világ térhódítása következtében nem könnyű felcsigázni
és lekötni a gyermekek figyelmét, főleg egy múzeumban. A megszokott "mindent a szemnek,
semmit a kéznek" szlogent azonban a Szatmár megyei múzeumban - amennyire csak lehet -
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igyekeznek eltörölni. Ehelyett interaktív és érdekes múzeumpedagógiai foglalkozásokat
társítanak a meglévő kiállításokhoz, ahol egyenesen kötelező megérinteni a tárgyakat.
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