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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány 
2022. május 24. – MTI, Hirado.hu, Vilaggazdasag.hu, Index.hu, ORIGO, Telex.hu, 

Manider.hu 

A kormány az alaptörvényben biztosított jogával élve ma éjféltől kihirdeti a háborús 

veszélyhelyzetet - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebookon közzétett 

videóban. "A ma esküt tett kormány azonnal megkezdte a munkáját. Egyetlen percet sem 

vesztegettünk, mert a szomszédunkban háború zajlik. Egy olyan háború, amelynek még senki 

sem látja a végét" - fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta: ez a háború 

folyamatos veszélyt jelent Magyarországra, kockára teszi a fizikai biztonságunkat és 

veszélyezteti a gazdaság és a családok energiaellátását és anyagi biztonságát is. "Látjuk, a 

háború és a brüsszeli szankciók hatalmas gazdasági felforduláshoz és drasztikus 

áremelkedésekhez vezettek. A világ egy gazdasági válság küszöbén áll. Magyarországnak 

ebből a háborúból ki kell maradnia és meg kell védenie a családok anyagi biztonságát" - 

jelentette ki a miniszterelnök. 

 

Szijjártó: Magyarország a béke pártján áll 
2022. május 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, karpatalja.ma 

Magyarország a béke pártján áll, és mindent meg is tesz annak érdekében, hogy elősegítse 

annak létrejöttét Ukrajnában - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

kedden az Országgyűlésben. A tárcavezető a kormány nevében Szászfalvi László KDNP-s 

frakcióvezető-helyettes kérdésére válaszolva hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború minden 

egyes perce és napja súlyos biztonsági kockázatot jelent hazánk számára. Hozzátette, hogy a 

legfontosabb kötelesség most a magyar emberek biztonságának garantálása. Ezért a kormány 

nem szállít fegyvereket Ukrajnába és nem is engedi át a közvetlenül oda tartó, 

megsemmisítendő katonai célpontnak számító szállítmányokat, ugyanakkor minden 

segítséget megad a nehéz helyzetbe került ukrán embereknek - szögezte le. Szijjártó Péter 

arról számolt be, hogy eddig 724 639 ember érkezett Magyarországra Ukrajna irányából 

közvetve vagy közvetlenül, és a hatóságok mindegyiküket beengedték, mindegyikükről 

gondoskodtak, a hosszabb távon is maradni szándékozókat pedig a munkavállalásban is 

segítik.  

 

Konfrontáció helyett együttműködés 
2022. május 25. – Magyarszo.rs 

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Szabadkán megszervezett, Küzdelmes 

sorsközösség című Akadémiai Napjainak keretében tegnap délután Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi képviselőház elnöke Bilaterális kapcsolatok-
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délvidéki magyarság a Magyarország–Szerbia viszonyrendszerben címmel tartott előadást. 

Ezt követően Deli Andor európai parlamenti képviselő, továbbá dr. Pásztor Bálint, a VMSZ 

köztársasági parlamenti frakcióvezetőjének és Kovács Elvira, a Szerbiai Képviselőház 

alelnökének a részvételével Nyugat-Balkán, Szerbia, és a délvidéki magyarság az európai 

politikai térben címmel kerekasztal-beszélgetést tartottak. 

   
Utolsó száz méteren a népszámlálás önkitöltős szakasza, sok az érvénytelen 

kérdőív 
2022. május 24. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Átlagon felüli az erdélyi magyarok részvétele a népszámlálás online önkitöltős szakaszában. A 

Népszámlálás.ro adatai szerint a jelentős számú magyarajkú lakossal rendelkező erdélyi 

megyék élen járnak, de a szórványbeliek is mintegy fele élt a lehetőséggel. „A Népszámlálás.ro 

számításai szerint a romániai magyarok részvétele továbbra is az országos átlag felett van, 

hétfőig mintegy 750 ezer „magyar kérdőív” került kitöltésre a megyék magyarságaránya 

szerint becsülve – 315 ezret egyénileg, otthonról, további 435 ezret pedig az összeírópontokon 

regisztráltak” – áll a közleményben. Az adatok szerint a hét erdélyi, jelentős magyar 

lakossággal rendelkező megye közül mindegyik átlagon felüli teljesít, írják. 

 

A család valamennyi tagját megszólító programokkal zajlik idén gyermeknapon 

a Kolozsvári Majális 
2022. május 24. – Krónika, maszol.ro 

Két év kihagyás után egész napos programokkal, koncertekkel és színpadi előadásokkal várja 

a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR) az érdeklődőket június 1-én a Kolozsvári Majális 

ingyenes rendezvényére, a Colina Parkba. Az idei kiadás korosztályspecifikus programokat 

sorakoztat fel, amelyen a család valamennyi tagja számára biztosítja a megfelelő szórakozást. 

A szép tavaszi időszakkal az szokott történni, hogy ilyenkor nincsenek még fesztiválok, 

magyar napok, ezért nagyon jó, ha van egy majális, ahová a családdal, barátokkal elmehetünk 

kikapcsolódni. A maga egyszerűségében elindított majális – ahol az első kiadásokon a 

bográcsosé volt a főszerep – mára egy teljes, kerek programkínálattal jelentkezik” – mondta 

el a keddi sajtótájékoztatón Oláh Emese alpolgármester, az RMDSZ kolozsvári szervezetének 

elnöke. 

 

Fennállásának 120 éves évfordulóját ünnepelte a volt Magyar Király Állami 

Földművelési Iskola Szilágysomlyón 
2022. május 24. – maszol.ro 

Megalakulásának 120. évfordulóját ünnepelte a hétvégén a hajdani Magyar Király Állami 

Földművelési Iskola, a mai Szilágysomlyói Ioan Ossian Műszaki Líceum. Szombat délelőtt az 

E
rd

é
ly
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oktatási intézmény egykori tanárai és diákjai nyílt osztályfőnöki órát tartottak, amelyen közel 

250-en vettek részt. 

 

Az egykori püspöki ház emléktábláját leplezték le Nagyenyeden 
2022. május 24. – maszol.ro 

A Magyar Református Egység Napja előestéjén, pénteken, május 20-án,  Novák Katalin 

magyar köztársasági elnök és Kató Béla református püspök leleplezték az egykori nagyenyedi 

püspöki házon azt a háromnyelvű emléktáblát, amely az épület eredeti rendeltetését hirdeti. 

A patinás, frissen felújított épület öt református püspök szolgálati és lakhelye volt. A bejárat 

mellett kihelyezett emléktáblán a következő felirat olvasható: E házban éltek és látták el 

hivatalukat az Erdélyi Református Egyház püspökei 1784 és 1847 között. Eperjesi Zsigmond 

1748–1793, Keresztes Máté 1794–1795, Abacs János 1796–1815, Bodola János 1815–1836, 

Antal János 1836–1847. Helyreállíttatta az Erdélyi Református Egyházkerület a magyar 

kormány támogatásával 2022-ben. 

 

Felül a román: kicserélik az utcanévtáblákat Csíkszeredában  
2022. május 24. – szekelyhon.ro 

Csíkszereda összes utcanévtábláját kicserélik idén, illetve újdonságként házszámokat jelző 

táblákat is kihelyeznek helyenként. A csíkszeredai önkormányzat ezzel eleget tesz a Bukaresti 

Törvényszék elrendelésének, miszerint olyan táblákat kell kifüggeszteni, ahol az utcák 

nevének román változata a magyar név fölött helyezkedik el.  

 

Bindea vállalná az alpolgármesterséget Székelyudvarhelyen  
2022. május 24. – szekelyhon.ro 

Javaslatot nyújtott be a csütörtöki soros önkormányzati ülésre Bindea Dániel MPP-s 

székelyudvarhelyi képviselő, amelyben alpolgármester-választást sürget, sorrendben Godra 

Zsoltot (POL), Berde Zoltánt (RMDSZ) és magát jelölve a tisztségre. A szövetségiek továbbra 

is tartózkodnak a feladat elvállalásától.  

 

Kizárná az RMDSZ-t a kormányból az AUR, Ciolacu ezt „majomkodásnak” 

nevezte 
2022. május 24. – maszol.ro 

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) törvényhozói Marcel Ciolacu képviselőházi és 

PSD-elnök parlamenti irodája előtt az RMDSZ kormányból való kizárását követelték kedden. 

Az alakulat politikusai piros, sárga és kék színű szalagokkal zárták el Ciolacu irodájának 

bejáratait és egy „UDMR, afară!”, azaz „Kifelé, RMDSZ!” feliratú molinót is kifeszítettek. „Az 

RMDSZ kormányból való kizárását követeljük! Ki tartja az RMDSZ-t kormányon? A 

liberálisoktól úgy tudjuk, nem ők álltak elő az RMDSZ koalícióba való bevonására vonatkozó 

javaslattal. Ciolacu úr az RMDSZ szolgája” – fogalmazott George Simion. Az AUR elnöke 

szerint a PSD és a PNL „két hete tétlenül tűri az RMDSZ provokációit”, bár már nincs 
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szükségük a szövetségre a kormányban, hiszen a két nagy pártnak kényelmes többsége van. 

„Itt megvárjuk Ciolacu urat, lássuk, bejön-e ma, bár tudomásunk szerint nem nagyon jár be 

dolgozni” – tette hozzá. A magyar köztársasági elnök látogatását és az RMDSZ kormányból 

való kizárását követelő AUR-t egyaránt bírálta Marcel Ciolacu. A képviselőház és a PSD 

elnöke azt mondta a Novák Katalin látogatásáról, hogy az „hibásan átgondolt és provokatív” 

volt, amiről – állítása szerint – személyesen beszélt Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. 

 

Kirúgatnák az RMDSZ-t: már Ciolacu is beszólt, de a szövetség szerint nem 

merült fel a téma a koalícióban 
2022. május 24. – Krónika 

Az RMDSZ kormányból való kizárását követeli a szélsőséges AUR, amely tüntetett is ezért. 

Emellett a parlament elé kívánja idézni a miniszterelnököt, hogy az adjon számot Novák 

Katalin erdélyi látogatásának körülményeiről. Miközben Marcel Ciolacu PSD-elnök szintén 

úgy véli, a magyar köztársasági elnök látogatása „rosszul kigondolt és provokatív” volt, az 

RMDSZ szerint nem volt szó „kizárásról” a koalíciós egyeztetésen.  

   
Szennyezett Sajó – Kiírták a közbeszerzést 
2022. május 24. – ma7.sk  

A Sajó szennyezése kapcsán az Ércbányák állami vállalat 185 ezer euró értékű közbeszerzést 

írt ki az alsósajói bányába folyó felszíni vizek átirányítására. Az állami vállalat feladatául 

szabták olyan intézkedések azonnali megtételét, melyek célja, hogy csökkenjen a bánya 

mélyebb szintjeire jutó, még szennyezetlen vizek mennyisége. „A megrendelés tárgya olyan 

műszaki intézkedések megtétele a föld alatt, amelyek biztosítják az alsósajói bánya VI. 

szintjének alacsony ásványianyag-tartalmú vizeinek átirányítását, amelyek a kisfeketepataki 

lelőhelytől a felszínre, majd onnan az újonnan épült Márta vízelvezető tárón át a Sajó folyóba 

folynak” – pontosított az Ércbányák vállalat. A munkát nehezíti, hogy azt az elhagyatott 

bánya mérges gázokkal teli, lélegezhetetlen levegőjében kell elvégezni. Emiatt olyan 

szervezetet kell találni, amely rendelkezik a megfelelő műszaki felszeretéssel és 

szakértelemmel ahhoz, hogy ilyen környezetben dolgozzon. „Emiatt a beszerző közvetlen 

tárgyalást folytat” – közölte az állami vállalat. 

 

Díjazták az elmúlt év legjobb sportolóit Dunaszerdahelyen 
2022. május 24. – ma7.sk  

Dunaszerdahelyen már hagyomány, hogy minden évben értékelik a legjobb – és 

eredményeikkel a többiektől kitűnő – sportolókat. A 2021-es Év Sportolója elnevezésű 

rendezvényen birkózók, úszók, sakkjátékosok, karateversenyzők kitüntetésben részesültek 

kemény és áldozatos munkájukért. Dunaszerdahely sportélete nagyon gazdag, s ezt az egyéni, 

valamint a csapatok felmutatott eredményei bizonyítják. A jeles eseményen Hájos Zoltán, 

Dunaszeerdahely polgármestere intézett beszédet a jelenlévőkhöz, aki kijelentette: igaz, hogy 
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a koronavírus által okozott járvány időszaka alatt számos sportesemény elmaradt, vagy meg 

sem rendezték azt, és így kevesebb is a díjazott személy, de a sportolók nem csüggedtek, 

türelmesen kivárták a lehetőségeket. Hiszen a kitartó felékszülés nélkül nincsen megfelelő 

erőnlét, s később eredményes szereplés. 

 

Falath Zsuzsanna győzött! A pozsonyi bíróság szerint is törvénytelen volt az 

elbocsátása 
2022. május 24. – ma7.sk  

Kedden délelőtt a pozsonyi III-as járásbíróság elsőfokú ítéletében úgy határozott, a Pozsonyi 

Városi Múzeum jogellenesen bocsátotta el állásából Falath Zsuszanna muzeológust. A döntés 

részleteiről Falath ügyvédje, Nagy Dávid tájékoztatta portálunkat. A bíróság ezzel egyrészt 

jogszerűtlennek nyilvánította, így érvénytelenítette Falath kirúgását, másrészt azt is 

kimondta, munkaviszonya a múzeummal sosem szűnt meg, az mind a mai napig tart. 

„Minden síkon győztünk!” – jegyezte meg Nagy – „A bíróság ráadásul minden érvünket 

elfogadta.” A hosszabb indoklásra, a végzéssel együtt ugyan még várni kell, de a bíróság rövid, 

szóbeli indoklása már ismert. A munkaügyi per lényege, hogy Falath azt állította, a Magyar 

Hírlapnak adott interjúja miatt bocsátották el munkahelyéről, a Pozsonyi Városi Múzeumból, 

ezért beperelte az intézményt. A múzeum azzal védekezett, szerkezetei változások és 

pozíciójának feleslegessé válása tette szükségessé a fiatal szakember menesztését. 

 

Jelentős különbségek vannak Komárom-Esztergom és Nyitra megye turisztikai 

fejlesztésében 
2022. május 24. – bumm.sk, felvidek.ma  

Komárom-Esztergom megyében 1 milliárd forintos turisztikai fejlesztés valósul meg 2027-ig, 

ami tíz települést érint. Ezzel szemben Nyitra megye jelentős lemaradásban van, a 

kerékpárutak igen jelentős része nem megyei forrásból épült, sőt sok esetben még a tervek is 

hiányoznak. Ez is kiderült a Pons Danubii ETT „Turisztikai fejlesztések a Pons Danubii 

régióban” című szakmai találkozóján Komáromban. Szakmai konferenciának adott otthont a 

komáromi Tiszti Pavilon május 24-én, ahol elsőként Keszegh Béla polgármester köszöntötte a 

megjelenteket, kiemelve, hogy a Pons Danubii települései által határolt régió számos 

természetes és épített értékkel rendelkezik, azonban mégsem élünk ezekkel a lehetőségekkel 

úgy, ahogy kellene. Michl József tatai polgármester arról beszélt, hogy a tíz éve működő Pons 

Danubii egy erős szervezet, ami úgy hajtja végre a fejlesztéseit, hogy elsősorban a 

tagtelepüléseken élők igényeit vegye figyelembe, ha pedig az újítások a vendégek tetszését is 

elnyerik, az csak további pluszt jelent. A jövőbeli céljaik közé tartozik a közösségek további 

fejlesztése és új attrakciók létrehozása. 
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A Selye gimi tanulói leginkább a magyar szóbelitől tartanak 
2022. május 24. – bumm.sk 

Két éve nem volt hagyományos értelemben vett szóbeli érettségi vizsga Szlovákiában. Május 

23-án azonban megkezdődhetett a számadás, ezért ellátogattunk Nyitra megye legnagyobb és 

legeredményesebb magyar tanítási nyelvű gimnáziumába, a komáromi Selye János 

Gimnáziumba. Az iskola igazgatója, Andruskó Imre portálunknak elmondta, 5 osztály, 

összesen 117 végzős szóbelizik május 23-a és 26-a között. A vizsgák tantárgyankénti 

bontásban zajlanak, és mivel sok az érettségiző, így van olyan tantárgy, ahol 2-2 bizottság is 

működik, a gimiben a négy nap alatt összesen 16 bizottság dolgozik. A fiatalok magyarból, 

szlovákból, egy idegen nyelvből és egy választott tantárgyból – ami nem lehet nyelv – 

mindenképpen számot adnak tudásukból, míg az ötödik és a hatodik tantárgy választható, 

ezzel azonban nem sok diák élt. 

 

Piknikezés is lesz a Múzeumok Éjszakáján Királyhelmecen 
2022. május 24. – bumm.sk 

Érdekes programokkal várják a vendégeket május 27-én, a Múzeumok Éjszakáján a Mailáth 

József Regionális Múzeumban, ahol mindenki találhat kedvére valót. Ahogy arról 

portálunkon nemrégiben beszámoltunk, a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési 

Intézetnek nemrégiben új igazgatója lett, aki a hagyományos rendezvények megtartása 

mellett új víziók megvalósítását tűzte ki céljául. Az újításokra nem kellett sokáig várni – az 

utóbbi hónapokban sűrűbbek és sokszínűbbek lettek az intézmény rendezvényei. 

Folyamatosan zajlik az élet a helyi könyvtárban és a múzeumban is, ahol ezen a héten 

szervezik meg a Múzeumok Éjszakáját. 

 

Közös nap a szombathelyi vendégekkel Szentpéteren 
2022. május 24. – felvidek.ma  

A szentpéteri Kossányi József Alapiskolát és Óvodát immár 10 éve tartó barátság fűzi a 

szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolához. Kapcsolatuk 2012 

júniusában kezdődött, amikor a magyarországiak baráti szálak kiépítése céljából meghívták 

intézményük tanárait a június 4-ei Trianon-hónap című rendezvénysorozatukra. A kölcsönös 

bemutatkozás után elkezdődött az aktív kapcsolatépítés és együttműködés iskoláink között. 

Azóta évente két alkalommal mindig találkoznak diákjaik és a tanári kar egy része. Ősszel a 

szombathelyiek jönnek Szentpéterre, hogy ismerkedjenek a felvidéki kulturális és történelmi 

értékekkel. Természetesen mindkét alkalommal számos közösségi program is hozzájárul 

ahhoz, hogy tanulóik is megismerkedhessenek és barátkozhassanak egymással. 
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A rendezett porták szépsége 
2022. május 24. – Magyarszo.rs 

A hétvégén első alkalommal tartották meg Adán az I. Helyi Közösség Napja elnevezésű 

rendezvényt, amelyen színes, változatos programok és alkalmi kirakodóvásár várta a 

látogatókat. A helyi közösség épületében megtartott rendezvény témája a természet és a 

környezet megóvása volt, alapvető üzenete pedig a közterületek karbantartásának 

szorgalmazása. A rendezvény kísérőprogramjaként korábban halasításra is sor került a 

Tiszán. A szombati programsorozat Vastag János adai amatőr festő kiállításával kezdődött, 

majd az adai I. Helyi Közösség Hagyományápoló Csoportja kézimunka-kiállításának 

megnyitója következett, amelyen Pál Edit, a hagyományápoló csoport elnökhelyettese 

mutatta be a kiállított tárgyakat. 

 

Felújították a Gyenes-keresztet 
2022. május 24. – Magyarszo.rs 

Ft. Nagy József plébános vasárnap délután megszentelte a felújított Gyenes-keresztet 

Felsőhegytől hat kilométerre nyugatra, a Tornyosi út mentén. A keresztet annak idején, 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. 

 

Nemzeti összetartozás napja 

2022. május 24. – Magyarszo.rs 

Nyugat-Bácskában június 5-én, Bácskertesen (Kupuszinán) tartják a nemzeti összetartozás 

napjának központi ünnepségét. A rendezvény programja: 10.30 szentmise a római katolikus 

templomban, 11.30-kor alkalmi műsor a templomkertben, a Turul-szobornál, ezt követően 

koszorúzás, majd közös ünnepi koccintás. 

    
Kárpátaljai rendőrhadnagy halt meg a háborúban 
2022. május 24. – karpatalja.ma 

Elhunyt Vaszil Drohomereckij rendőrhadnagy Oroszország Ukrajna ellen indított 

háborújában – tudatta a Kárpátaljai Megyei Rendőrség a hivatalos Facebook-oldalán. A 28 

éves férfi kiállt Ukrajna integritása és szuv erenitása mellett. Szülőföldje védelmében esett el 

a fronton. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4935/vajdasag_ada/265457/A-rendezett-port%C3%A1k-sz%C3%A9ps%C3%A9ge-Ada.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4935/vajdasag_zenta/265455/Fel%C3%BAj%C3%ADtott%C3%A1k-a-Gyenes-keresztet-fels%C5%91hegy.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4935/vajdasag_zombor/265426/Nemzeti-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s-napja-kupuszina-nemzeti-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s-napja.htm
https://karpatalja.ma/haboru/karpataljai-rendorhadnagy-halt-meg-a-haboruban/
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Az Európai Unió speciális pénzügyi alapot hoz létre Ukrajna újjáépítéséhez 
2022. május 24. – kiszo.net 

Az Európai Unió Ukrajnával együttműködve pénzügyi platformot hoz létre az orosz agresszió 

okozta pusztításból való kilábaláshoz – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai 

Bizottság elnöke Davosban, a Világgazdasági Fórumon tartott beszédében. Hozzátette, a 

támogatás hozzájárul a kulcsfontosságú gazdasági, jogi és társadalmi reformok 

végrehajtásához és segíti Ukrajnát a kritikus infrastruktúra újjáépítésében, és egyengeti az 

ország útját az európai jövő felé. 

 

225 százalékkal emelkedtek a lakásbérleti díjak Kárpátalján 
2022. május 24. – kiszo.net 

2021 októberéhez viszonyítva idén májusban a lakásbérleti díjak legnagyobb mértékben, 225 

százalékkal Kárpátalján emelkedtek. Ehhez képest Odessza megyében 21 százalékos 

árcsökkenés tapasztalható. A LUN tanulmányi portál szerint Ukrajna nyugati régióiban 

ugrottak meg a legnagyobb mértékben a bérleti díjak, melyeket dollár/m² alapján 

hasonlítottak össze. Ennek alapján Ivano-Frankivszk megyében 128%-os, Lemberg megyében 

96%-os, Cserkaszi megyében pedig 88%-os drágulást mértek. 

 

Júniusban 2 óvoda kezdi meg újra működését a Nagybégányi kistérségben 
2022. május 24. – karpat.in.ua 

Az orosz invázió kezdete óta több mint 500 belföldi menekültnek nyújtottak szállást és 

ellátást a Nagybégányi kistérségben. A menekültszállókat a kistérség óvodáiban alakították ki. 

Az utóbbi időben egyre több, lakhelyét elhagyni kényszerülő személy tér vissza az ukrán 

hadsereg által felszabadított településekre. Jelenleg a kistérség területén 102 áttelepült 

tartózkodik. Ezzel megnyílt a lehetősége annak, hogy az óvodák újra megnyithassák kapuikat 

a gyermekek előtt. 

 

Közel háromszáz ukrajnai judós gyerek kap szállást és ellátást Magyarországon 
2022. május 24. – karpat.in.ua 

A Nemzetközi Judo Szövetség és a kormány segítségével közel 300 gyerek és kísérőik 

érkeztek az országba Ukrajnából. Őket több megyei jogú városban, köztük Kaposváron 

helyezték el, ahol így már nem csak menekült úszók, de fiatal judósok is edzenek – közölte 

Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Magyarországon keresztül eddig 

több mint 700 ezer ember menekült el a háború borzalmai elől, akiknek minden segítséget 

megadunk – írta a kormányszóvivő.  

 

Ukrajnai háború - ORFK: több mint kilencezren érkeztek kedden Ukrajnából 
2022. május 25. – MTI, Hirado.hu 

Magyarországra kedden az ukrán-magyar határszakaszon 5312 ember lépett be, míg a román-

magyar határszakaszon belépők közül 3975-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 
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https://kiszo.net/2022/05/24/az-europai-unio-specialis-penzugyi-platformot-hoz-letre-ukrajna-ujjaepitesehez/
https://kiszo.net/2022/05/24/225-szazalekkal-emelkedtek-a-lakasberleti-dijak-karpataljan/
https://life.karpat.in.ua/?p=103972&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=103910&lang=hu
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/25/orfk-tobb-mint-kilencezren-erkeztek-kedden-ukrajnabol
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közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-vel. A beléptetettek közül 

a rendőrség 272 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 

napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - 

tájékoztatott az ORFK. 

 

Ukrajnai háború - A volt NATO-főtitkár vezetésével tanácsadócsoport alakult 

Ukrajna biztonságának szavatolására 
2022. május 25. – MTI, Webradio.hu 

Nemzetközi tanácsadócsoport, alakult amelynek feladata javaslatokat kidolgozni Ukrajna 

biztonságának szavatolására a jövőben, és amelynek vezetői Anders Fogh Rasmussen volt 

NATO-főtitkár és Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője. A csoport megalakulását 

Jermak jelentette be kedden, a davosi Világgazdasági Fórumon. Jermak hozzáfűzte, hogy a 

csoportba a biztonsági szféra, a politika és a diplomácia vezető személyiségei, valamint a 

téma kutató szakértői kapnak meghívást. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. május 24. – Kossuth Rádió 

 

Gyűlöletbeszéd vádjával ügyészségi feljelentést tett az Erdélyi Magyar Néppárt egy romániai 

futballmeccsen elhangzó, magyarellenes, uszító rigmusok miatt. Az eset egy hete, az olténiai 

Krajován történt, ahol a háromszéki Sepsi OSK a helyi labdarúgó csapattal mérkőzött. Az 

ügyészségi feljelentést, a párt nevében, Brassai Hunor, az EMNP országos alelnöke 

fogalmazta meg. 

 

Vidék jövője – jövő vidéke címmel rendeztek mezőgazdasági szakmai fórumot a felvidéki 

Buzitán. A Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. szervezte rendezvényen 

magyarországi cégek mutatkoztak be az együttműködés lehetőségét kínálva a felvidéki 

gazdáknak. A Szlovákiai Agrárkamara falugazdászai pedig az aktuális pályázati lehetőségekről 

tájékoztattak. 

 

429 középkori pénzérméből álló kincsre bukkantak egy bánsági település Gavosdia 

közelében, Lugostól délkeletre. Az ezüst magyar dénárok és lengyel garasok megtisztítása 

megkezdődött, a lelet tanulmányozása ezután következik. Kopeczny Zsuzsannát, a Bánság 

Múzeum régészét Lehőcz László kérdezte. 
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https://webradio.hu/hirek/orosz-ukran-haboru/ukrajnai-haboru-a-volt-nato-fotitkar-vezetesevel-tanacsadocsoport-alakult-ukrajna-biztonsaganak-szavatolasara
https://webradio.hu/hirek/orosz-ukran-haboru/ukrajnai-haboru-a-volt-nato-fotitkar-vezetesevel-tanacsadocsoport-alakult-ukrajna-biztonsaganak-szavatolasara
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Első alkalommal szervezték meg, hagyományteremtő szándékkal, a Nagyváradi 

Könyvplaccot. A Pece parti városnak eddig nem volt saját könyvvására. Több mint tíz évvel 

ezelőtt tartottak egy hasonló eseményt, mely akkor nagy sikert aratott. A vásáron most több 

magyarországi és erdélyi kiadó is jelen volt.  

 

Kevesebb csoporttal, szerényebb körülmények között, de két év kényszerszünet után ismét 

megtartják a Duna Menti Tavaszt, a felvidéki gyermek bábosok és színjátszók fesztiválját. A 

jövő héten veszik birtokukba Dunaszerdahely városát a Felvidék valamennyi régióját 

képviselő gyerekek. A főszervezőt, Takács Ottót, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 

igazgatóját kérdeztük. 

 

A hétvégén tartották meg Versecen a Dél-Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek 32. 

szemléjét. A program része volt a szentmise, majd szakmai tanácskozást szerveztek, és a 

Millennium Sportközpontban 20 csoport lépett a közönség elé. Az összeállításban elsőként 

Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét halljuk. 


