Orbán: megvédjük a rezsit és elvesszük az extraprofitot
2022. május 25. – MTI, hirado.hu, HírTV, felvidek.ma
Rezsivédelmi és honvédelmi alap létrehozását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök
szerdán. A kormányfő a Facebook-oldalán közzétett videóban elmondta: kötelezik a
bankokat, a biztosítókat, a nagy kereskedelmi láncokat, az energiaipari és kereskedőcégeket,
a telekommunikációs vállalatokat és a légitársaságokat, hogy extraprofitjuk nagy részét ebbe
a két alapba fizessék be. Ebből a két alapból fogják finanszírozni a rezsicsökkentés és a
honvédség megerősítésének költségét - tette hozzá. Ismertette azt is, hogy az intézkedések
időben korlátozottak: két évre, 2022-re és 2023-ra vonatkoznak. Orbán Viktor emlékeztetett
arra, hogy azt vállalták, megvédik a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a
rezsicsökkentést az elhúzódó háborús helyzetben is. Elmondta, a kormány a nap folyamán
tartott ülésén áttekintette az ország gazdasági helyzetét. A miniszterelnök azt mondta, a
háború elhúzódik, a brüsszeli szankciós politika nem javul és ez együtt drasztikus
áremelkedésekhez vezet. Orbán Viktor szerint a honvédséget is haladéktalanul meg kell
erősítenünk. Mindeközben az emelkedő kamatok és az emelkedő árak révén a bankok és a
nagy multicégek nagyobb haszonra, extraprofitra tesznek szert - mondta.

Szijjártó: ezután is segíteni fogunk
2022. május 25. – MTI, Origo, HírTV
Magyarország ezután is segíteni fog Ukrajnának - írta a külgazdasági és külügyminiszter
szerdai Facebook-bejegyzésében. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, ha mindaz, amit Volodimir
Zelenszkij ukrán elnök Davosban mondott, ukránul azt jelenti, hogy: "köszönjük nektek
magyarok, hogy befogadtatok több mint 720 ezer menekültet, köszönjük, hogy ellátjátok
őket, köszönjük, hogy munkát adtok nekik, köszönjük, hogy felajánlottátok 130 ukrán gyerek
gyógykezelését, köszönjük, hogy felajánlottátok a sebesült ukrán katonák kórházi ellátását,
köszönjük, hogy 1000 ukrán fiatalnak készek vagytok ösztöndíjat adni, köszönjük hogy
készen álltok egy iskolánk, valamint egy óvodánk újjáépítésére, és köszönjük, hogy segítetek a
belső menekültek elszállásolásában!", akkor "a válaszunk az, hogy szívesen és ezután is
segíteni fogunk!" Szijjártó Péter arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bírálta
Magyarország álláspontját, azt, hogy nem hajlandó támogatni az Oroszországgal szembeni
olajembargót.

Zelenszkij bírálta, hogy Magyarország elutasítja az olajembargót
2022. május 25. – MTI, Magyar Nemzet, karpatalja.ma, kiszo.net
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bírálta szerdán Magyarországnak azt az álláspontját, amely
szerint nem hajlandó támogatni az Oroszországgal szembeni olajembargót annak ellenére,
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Nyomtatott és online sajtó

Szijjártó: a tranzitútvonalak lezárásával való fenyegetés az EU egységét
veszélyezteti
2022. május 25. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner
A kőolaj és földgáz szállítására szolgáló tranzitútvonalak lezárásával való fenyegetés az
Európai Unió egységét veszélyezteti és súlyosan rombolja a tagállamok közötti szolidaritást szögezte le szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium
közleménye szerint a tárcavezető a Sinisa Mali szerb pénzügyminiszterrel közös
sajtótájékoztatóján aláhúzta: a "néhány európai uniós megnyilvánulásban" is előkerült
fenyegetést a kormány "súlyos támadásként értékeli szuverenitásunkkal, energiaellátásunk
biztonságával és nemzetbiztonsági érdekeinkkel szemben". Kiemelte, Magyarország és
Szerbia megegyezett, ahogyan eddig is zavartalan volt az ellátás mindkét irányban, a mostani
kritikus időszakban is, és minden körülmények között garantálni fogják egymás számára a
biztonságos tranzitútvonalakat. Szijjártó Péter ezután az orosz kőolaj embargójára vonatkozó
európai uniós javaslatra is kitért, s figyelmeztetett, hogy a kormány ezt mindaddig nem fogja
megszavazni, amíg az Magyarország energiaellátását veszélyeztetné. A miniszter rámutatott,
hogy az ukrajnai háború még inkább megnöveli Magyarország és Szerbia együttműködésének
jelentőségét.

Kinevezték az államtitkárokat
2022. május 25. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, Origo, Magyar Nemzet
Novák Katalin köztársasági elnök – Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében – tegnap reggel
a Karmelita kolostorban átadta az új államtitkárok kinevezési okiratát. „Államtitkárok is
kinevezve. Sok sikert és jó munkát!” – ezzel a rövid poszttal köszöntötte az államfő a frissen
kinevezett államtitkárokat. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
államtitkárai Fürjes Balázs, Janó Márk Ádám, György István, Szalay-Bobrovniczky Vince,
Gyopáros Alpár, Révész Máriusz és Potápi Árpád János.
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hogy az energiahordozókból származó bevételből finanszírozzák a "Kreml hadigépezetét" számolt be a Jevropejszka Pravda ukrán hírportál. Zelenszkij erről a davosi világgazdasági
fórumon, az ukrajnai helyzet megvitatásának szentelt egyik rendezvényen beszélt
videokapcsoláson keresztül. Volodimir Zelenszkij emlékeztetett arra is: a magyar kormány
azzal érvel álláspontja mellett, hogy jelentős forrásokra van szüksége ahhoz, hogy
lemondhasson az orosz kőolaj behozataláról. "Mondogatják nekik, hogy ott, Ukrajnában
emberek, gyerekek halnak meg, megölik őket. Úgy, mint a 18 éves gyilkos Texasban, csakúgy
hozzánk is 18 éves katonák jöttek Oroszországból, és gyerekeket kínoztak. Beszéltek nekik
erről, ők viszont azt mondják: mindent értenek, de honnan szerezhetnének pénzt" - fejtegette.
Zelenszkij arról a véleményéről is beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kitalált
valóságban él, és nem veszi észre, hogy az ukránok a végsőkig harcolni fognak a földjükért és
a szabadságukért.

2022. május 25. – Krónika
Rejtélyes és egyelőre tisztázatlan módon nevezték át Marosvásárhely főterének egyik részét, a
polgármesteri hivatal előtti kis parkot a város múlt századbeli, rendkívül ellentmondásos
megítélésű polgármesteréről. Sem a volt, sem a jelenlegi tanácsosok nem emlékeznek, hogy
ők ilyesmit megszavaztak volna, mi több, Frunda Csenge RMDSZ-es frakcióvezető szerint
ilyesmi nem történt. A Dr. Emil Dandea térről és annak korszerűsítéséről maga a
polgármester, Soós Zoltán számolt be Facebook-oldalán.

Terjeszkedik az ANYÓ: immár több erdélyi városban biztosítanak kicsiknek szóló
nyári foglalkozásokat
2022. május 25. – Krónika
Az Argumentum Nostrum Egyesület idén is útjára indítja az ANYÓ Nyári óvoda, Erdei óvoda,
valamint az iskolásoknak szóló GRUND programot, amelyekre június 1-től lehet jelentkezni
az egyesület új honlapján – áll az egyesület közleményében. 2022-ben a nyári vakáció idején
július 4. – augusztus 27-a között, több helyszínen szervezik meg a napközi gyerekfoglalkozást,
szakképzett pedagógusok, dadák és több önkéntes bevonásával. A részletekről Fekete Emőke
főszervező, Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere és Horváth Anna, a Communitas
Alapítvány kuratóriumának tagja számoltak be szerdán Kolozsváron tartott
sajtótájékoztatójukon.

Szabó Ödön: nincs rendszerszintű tehetséggondozás, sem felzárkóztatás a
romániai oktatásban
2022. május 25. – maszol.ro
Nem az a kérdés, hogy ki hogyan korrepetálhat, hanem az, hogy a diákoknak egyáltalán
szükségük van iskolán kívüli felkészítőkre – hangsúlyozza a képviselőház oktatási
bizottságának alelnöke annak kapcsán, hogy az oktatási minisztérium megtiltaná az állami
iskolákban oktató tanároknak saját diákjaik korrepetálását. Szabó Ödön RMDSZ-es
parlamenti képviselő kiemelte: jelenleg az oktatási rendszerben sem rendszerszintű
felzárkóztatásra, sem tehetséggondozásra nem futja.

MIÉRT: életmentő tudás van az erdélyi fiatalok kezében
2022. május 25. – maszol.ro
A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Stayin Alive Karavánja során az egészségügyben
dolgozó szakemberek segítségével 25 településen összesen 30 képzést tartottak. Több mint

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. május 26.

Erdély

Marosvásárhelyi rejtély: utca és szobor után teret is kapott az ellentmondásos
megítélésű volt román polgármester?

Háromszéken az utolsó száz méteren még belehúznak a népszámlálásba
2022. május 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Jól teljesít a népszámlálás önkitöltő szakaszában Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy,
országos szinten nem kell szégyenkezniük, szögezték le a szerdai sajtótájékoztatón az RMDSZ
helyi vezetői. Tamás Sándor háromszéki és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi elnök ugyanakkor
arra biztatnak, hogy a május 27-ei határidőig töltse ki az íveket, aki még nem tette meg, és aki
kitöltötte, ellenőrizze, hogy érvényesítették-e az adatait. Kovászna megyében a becsült
lakosság 64,2 százaléka vett eddig részt a cenzus első szakaszában, ezzel az országos
harmadik helyen áll, Brassó és Hargita megye után. Sepsiszentgyörgyön a mutató 74,82
százalék, ezzel első a megyei jogú városok között. Antal Árpád felhívta a figyelmet, hogy
országos szinten, így Háromszéken is 10 százalék körül van azok aránya, kinek a kitöltött
kérdőívét nem érvényesítették, ez azért fontos, mert ha ez nem derül ki május 27. előtt, már
nem lesz lehetőség az újrakitöltésre.

Szerződésbe foglalták a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Hargita
megyei tevékenységeit
2022. május 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Két együttműködési szerződés aláírását is megejtették dr. Gyuricza Csaba a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem (MATE) rektorának Hargita Megyei látogatása alkalmával. A
szakember előbb Hargita Megye Tanácsának, majd a Székely Gazdaszervezetek
Egyesületének képviselőivel szentesítette azt a több mint 30 éves együttműködést, amely
többek között a székelyföldi szakemberképzésben tudhat magának komoly eredményeket.

Részleges tanfelügyelőségi döntés: a Bolyai veszi át a katolikus gimnázium
nyolcadikosait és kilencedikeseit
2022. május 25. – szekelyhon.ro, maszol.ro
Csak részben döntött a tanfelügyelőség a jogerős bírósági ítélettel megszüntetésre ítélt II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium diákjainak a sorsáról: eszerint az
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500 fiatalnak tanították meg az elsősegély alapjait, emellett beszéltek az oltás fontosságáról, a
zöld igazolvány használatáról, valamint válaszokat adtak minden olyan felmerülő kérdésre,
melyekről addig téves információkat kaptak a fiatalok – írja közleményében a MIÉRT. Oltean
Csongor, a MIÉRT elnöke úgy fogalmazott: „Jókor voltunk, jó helyen. Akkor szerveztük a
karavánt, amikor a legnagyobb szükség volt a helyes tájékoztatásra. Jó érzés utólag azt
tapasztalni, hogy hasznos volt ez a megmozdulás. Több szempontból volt célszerű a Stayin
Alive Karaván: egyrészt azért, mert több mint 500 fiatal sajátította el az elsősegély alapjait,
ezzel pedig életeket menthetnek a jövőben, másrészt azért, mert válaszokat kaphattak az
online médiában elterjedt oltásellenesség miatt kialakult kérdéseikre is. Felemelő érzés azt
tapasztalni újra, hogy a fiatalok nem közömbösek a hasonló események iránt.”

Elköszöntek egymástól
2022. május 25. – szekelyhon.ro
Az elmúlt években végzett munkájáról számolt be Pálfi Kinga lemondott székelyudvarhelyi
alpolgármester. Gálfi Árpád polgármester arról is beszélt, hogy miként oldaná meg a távozó
tisztségviselő feladatköreinek ellátását – politikai csatározásokban azonban nem vesz rész.

Erdély

iskola nyolcadikos diákjai a Bolyai Farkas Gimnáziumban fognak vizsgázni, a katolikus iskola
betervezett három kilencedik osztálya pedig szintén a Bolyai égisze alatt indul ősszel.

„Szürke hattyú” lehet a „karantinik” nemzedéke Erdélyben is – felmérés
vizsgálta, miként hatott a fiatalok jövőképére a pandémia

Hét esztendő, hét szempillantás - könyvbemutató Füleken
2022. május 25. – ma7.sk
A budapesti Hagyományok Háza után a Füleki Városi Könyvtárban tartott könyvbemutatót
Klitsie-Szabad Boglárka és a füleki folklórkutató, Varga Norbert. A „Hét esztendő, hét
szempillantás“ című kötet 2022-ben látott napvilágot. A Barkóság, a Palócföld és a Kárpátmedence egyik utolsó kiemelkedő mesemondó egyéniségét, Csipkés Vilmos, arlói
mesemondót mutatja be. Csipkés Vilmos 2017 októberében került a néprajzkutatók
látóterébe, amikor a Hagyományok Háza Mese vándorúton programjának ózdi szervezője
Klitsie-Szabad Boglárka népmese-szakelőadó figyelmébe ajánlotta az idős mesemondót.
Később Varga Norbert füleki folklórkutató, a Hagyományok Háza Hálózat munkatársa is
csatlakozott a gyűjtésekhez. Nekik köszönhetően készült el a könyv a mesemondótól kapott
mesekincsből, melyet a rimaszombati Vörös Előd operatőr jóvoltából filmfelvételeken is
megörökítettek. A mesemondó családi szájhagyományból táplálkozó meserepertoárja és
választékos előadásmódja igazi folklórkincs. Vili bácsi 10 éves korától figyelte, hogyan
mesélnek a szülei.

Rimaszombatban lesz az idei Szeretethíd megnyitója
2022. május 25. – ma7.sk
Az idén végre visszatér a megszokott kerékvágásba a Szeretethíd Kárpát-medencei
Református Önkéntes Napok jótékonysági rendezvénysorozata, amely május 27-én veszi
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2022. május 25. – Krónika
A Kárpát-medencében élő magyar, így az erdélyi fiatalok körében is végeztek felmérést arról,
hogy miként változtatta meg a koronavírus-világjárvány a fiatal generáció jövőképét, mivel
elégedettek, és mi jelent számukra kihívást. A kutatás eredményeit Székely Levente
magyarországi szociológus ismertette kedden este a Mathias Corvinus Collegium (MCC)
kolozsvári központjában.

Rendkívüli helyzetet hirdethet a kormány a Sajó szennyezettsége miatt
2022. május 25. – ma7.sk
A kormánynak kell kihirdetnie a rendkívüli helyzetet a Sajó szennyezettsége miatt – közölte a
TASR-rel a belügyminisztérium sajtóosztálya, válaszul a környezetvédelmi tárca felhívására,
hogy a Kassai (Košice) Járási Hivatal hirdessen rendkívüli helyzetet. Mivel a Sajó szennyezése
két kerületet is érint, a Kassait és a Besztercebányait, a jogszabályok szerint a kormánynak
kell kihirdetnie a rendkívüli helyzetet – közölte a belügyminisztérium, hozzátéve, hogy erről a
környezetvédelmi tárca is tud. A környezetvédelmi minisztérium a Kassai Járási Hivatalt
szólította fel a rendkívüli helyzet kihirdetésére, mivel ez megkönnyítené és felgyorsítaná a
gazdasági minisztérium és a bányamentő szolgálat munkáját. A Vasércbánya állami vállalat
időközben pályázatot írt ki a felszín alatti vizek elterelésére a Sajót szennyező alsósajói
bányában.

Szövetség: Mentsük meg a Sajót!
2022. május 25. – bumm.sk
A szlovákiai közvélemény és Gömör lakossága határozottan elutasítja az állam tétlenségét.
Ezt mutatja, hogy a Sajó megmentéséért indított petíciót öt nap alatt több mint nyolcezren
írták alá. A Szövetség Gömörben tevékenykedő képviselői a múlt hét végén petíciót indítottak,
melyben haladéktalan cselekvésre és a rendkívüli katasztrófaállapot kihirdetésére
szólították fel a szlovák kormányt és a szennyezett bányavíz okozta pusztulásáért felelős
tárcavezetőket. Utóbbiak hosszú heteken keresztül a pozsonyi íróasztalaik mögé bújva
reménykedtek abban, hogy a természet az ő intézkedéseik nélkül is megoldja a problémát.

Petőfi-Tompa Országos Seregszemle élő közvetítéssel Érsekújvárból
2022. május 25. – Új Szó
Május 28-án, azaz szombaton lesz a Petőfi-Tompa Országos Seregszemle mindent eldöntő
napja a Csemadok-székházban, ám a vers- és prózamondók számára meghirdetett rangos
vetélkedőt számos kísérőrendezvénnyel teszik emlékezetesebbé.A rendezvény főszervezője a
Csemadok Országos Tanácsa, amelyhez csatlakozott a Csemadok Érsekújvári Területi
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kezdetét Rimaszombatban. A felvidéki megnyitó tervezett programja pénteken 10 órakor
kezdődik a Petőfi-ház udvarán. Ebben az épületben kapott helyet a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház (SZRKE) Diakóniai Központja által működtetett szociális bolt, amelyről itt
írtunk korábban: Haris Szilárd diakóniai lelkész a reformata.sk honlapnak elárulta, hogy az
önkéntes adományokat befogadó bolt már több mint fél éve működik, de a hivatalos
megnyitó megtartását eddig nem tette lehetővé a járványhelyzet. Most viszont keresve sem
találhatnának jobb alkalmat az átadóra, mint a Szeretethíd megnyitója. A program részeként
a Tompa Mihály Református Gimnáziumban egy pódium-beszélgetésre is sor kerül az idei
Szeretethíd egyházi védnökeinek Nagy Ákos Róbertnek, a Gömöri Református Egyházmegye
esperesének és Szabó Krisztiánnak, a Pokorágyi Református Egyházközség gondnokának a
részvételével.

Szerbia 500 millió köbméter földgázt tárolhat Magyarországon
2022. május 25. – Magyarszo.rs
Siniša Mali pénzügyminiszter ma Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel
tárgyalt Budapesten. Mali a találkozó után kijelentette, megállapodtak abban, hogy az
előttünk álló téli idényben Szerbia 500 millió köbméter földgázt tárolhat Magyarországon. A
megállapodást most pontosították, miután erről már Orbán Viktor magyar miniszterelnök és
Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök egyeztetett az újvidéki Mezőgazdasági Kiállítás
megnyitóján.

X. Vajdasági Vágta szombaton Szabadkán
2022. május 25. – Vajma.info
Jubileumához érkezik szombaton a Vajdasági Vágta, amit idén tizedik alkalommal rendeznek
meg, ezúttal is a szabadkai lóversenypályán. Szombaton, pontosan délben hangzanak majd fel
a fanfárok, hogy megnyissák a jubileumi rendezvényt. Ezt követi majd a lovasok felvonulása,
az eskütétel, az alkalmi beszédek, illetve egyéb műsorelemek. A versenyre 12 lovas és 4
kishuszár jelentkezett, emellett különféle lovas bemutatók várják az érdeklődőket. Az első
futam 13 órakor indul, a döntők 18 óra után kezdődnek, mondta el a verseny helyszínén
megtartott szerdai sajtótájékoztatón Bunford Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány
igazgatója.

Az alkotómunka öröme
2022. május 25. – Magyarszo.rs
Fafaragással egybekötött műhelymunkát tartottak szerdán délután az óbecsei Than
Emlékházban Rovásírás címmel. A műhelymunkán a helyi Samu Mihály Általános Iskola
tanulói vettek részt. – Nem először veszek részt ezen a műhelymunkán, akkor is faragtunk és
rovásírással is foglalkoztunk. Már előtte is találkoztam rovásírással, mindig is érdekelt,
hogyan írtak régen a magyarok – mondta Nagy Lóránd, az óbecsei Samu Mihály Általános
Iskola ötödik osztályos tanulója.

Szolgálat és barátkozás
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Választmánya, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, valamint a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége. Sztruhár Izrael Diána a
Csemadok országos elnökségének tagja arról tájékoztatta lapunkat, hogy a verseny online is
követhető lesz a you tube csatornán, mindkét kategóriát külön linken kísérhetik figyelemmel
az érdeklődők. Az esti gálát is előben közvetítik a Csemadok Érsekújvári Területi
Választmányának közösségi oldalán és más Csemadokkal kapcsolatos közösségi oldalakon.

Magyarország kijevi nagykövetségének közleménye a magyar háborús
veszélyhelyzet kapcsán
2022. május 25. – karpat.in.ua
Magyarország kijevi nagykövetségének hivatalos Facebook-oldalán a következő közlemény
olvasható: Az Orbán Viktor miniszterelnök által a tegnapi napon, 2022. május 24én bejelentett háborús veszélyhelyzet kapcsán az esetleges félreértések és nemkívánatos
félremagyarázások elkerülése érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk partnereinket: A
szomszédos országban fennálló háborús helyzettel összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet az
Alkotmány módosítása szerint arra ad lehetőséget, hogy a szomszédos országban felmerülő
háborús helyzet, fegyveres konfliktus vagy humanitárius katasztrófa esetén a kormány
számára minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek segítésére,
támogatására, elhelyezésére, valamint a felmerülő káros gazdasági hatások kivédése, a
következmények enyhítése érdekében.

ORFK: több mint kilencezren érkeztek kedden Ukrajnából
2022. május 25. – MTI, karpatalja.ma
Magyarországra kedden az ukrán-magyar határszakaszon 5312 ember lépett be, míg a románmagyar határszakaszon belépők közül 3975-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek 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.

Adóemelést szorgalmaz a pénzügyminiszter
2022. május 25. – kiszo.net
A háború kezdetén a parlament törvénycsomagot fogadott el, melyben a deregulációt és
hadiállapot alatt az adók csökkentését szorgalmazták. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter
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2022. május 25. – Magyarszo,rs
A budapesti Rózsafűzér Királynéja templomban szolgáltatta a liturgikus zenét és éneket a
vasárnapi nagymisén az adai Szentháromság Gyermekkórus, amely ezután rövid
hangversenyt is adott a helyszínen. A hétvégén az adai gyermekkórus tagjai kétnapos
vendégszereplésen vettek részt Budapesten, ahol az egyház szolgálat mellett megtekintették a
város nevezetességeit is. Barna Helga, a Szentháromság Gyermekkórus elnöke elmondta,
hogy Ft. Nagy Károly helyi plébános meghívására utaztak Budapestre. Viszont a kétnapos
utazásra az anyagi hátteret az anyaországi Vajdasági Baráti Egyesület tagjai biztosították a
2021-es Mikulás-napi gyűjtési akciójukból, valamint az adai Tóth Árpád és felesége, Erzsébet
támogatta még a gyermekkórus útját.

Drágul a tömegközlekedés Ungváron
2022. május 25. – kiszo.net
A kárpátaljai megyeszékhelyen 12 hrivnyára emelkedik a tömegközlekedési eszközök viteldíja.
Erről döntött május 25-i ülésén az Ungvári Városi Tanács végrehajtó bizottsága – olvasható
az intézmény Facebook-oldalán. A módosítás a nyomtatott sajtóban való megjelenés napjától
érvényes. Az Ungvári Városi Tanács közösségi oldalán kifejtette, hogy a drágítás az
üzemanyagárak emelkedésének következménye. Korábban a tömegközlekedés ára 8 hrivnya
volt Ungváron.

Az ukrán tanárok 43 ezer laptopot kapnak a Google-tól
2022. május 25. – kiszo.net, karpat.in.ua
A Google 43 000 eszköz vásárlásához nyújt pénzügyi támogatást az ukrán tanárok számára,
jelentette be Szerhij Skarlet oktatási miniszter. Az Osvita beszámolója szerint az ukrán állam
az oroszok által kirobbantott háború ellenére is folytatja az oktatási szektor digitális
átalakítását. „Tavaly megvalósítottuk a Laptopot minden tanárnak elnevezésű
projekt keretében több mint 60 000 laptopot vásároltunk, ám ezt a kezdeményezést a háború
félbeszakította. A megvásárolt eszközök nagy része a mára lerombolt vagy megrongálódott
iskolákban volt. Sok felszerelést el is loptak az oktatási intézményekből. A háború miatt újra
kell kezdenünk mindent” – hangsúlyozta Skarlet.

A háború miatt módosítják néhány tantárgy tantervét
2022. május 25. – kiszo.net
Szerhij Babak, a parlament oktatási és tudományos bizottságának elnöke kijelentette, a
háború miatt módosítják egyes tantárgyak tantervét. „Változtatásokat eszközölünk (az iskolai
programokban – a szerk.), amelyek kidolgozása másfél hónapja tart” – fejtette ki Babak az
Ukrajna médiaközpontban tartott sajtótájékoztatón. A bizottság elnöke elmondta, már a
háború előtt terveztek módosításokat, az orosz invázió pedig ráerősített ennek
szükségességére.

Csak az óvóhellyel rendelkező iskolák nyithatnak meg szeptember 1-től
2022. május 25. – karpat.in.ua
Szeptember 1-től csak azok az iskolák nyithatnak meg, melyek rendelkeznek óvóhellyel. A hírt
Andrij Vitrenko oktatási miniszterhelyettes közölte. Elmondása szerint reálisan kell
gondolkodni, hiszen minden az ország biztonsági helyzetétől függ majd. Az Oktatási
Minisztérium ellenőrzéseket tart az iskolákban és felméri, hogy hány intézmény tudja
biztosítani a tanulók és dolgozók biztonságát.
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véleménye szerint az állami költségvetés stabilizálása érdekében az adókat a háború előtti
szintre kell emelni. Szerinte az államnak segítségre van szüksége a hadsereg
finanszírozásához.

Döntés a 2022-es könyvkiadási programról
2022. május 25. – Népújság
A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Könyvkiadási Bizottsága döntött az idei
nemzetiségi könyvkiadási programról, illetve a muravidéki magyar kiadványok támogatására
kiírt felhívásra beérkezett pályaművekről. A felhívásra beérkezett öt pályamű közül az összes
támogatásban részesült: az MNMI gondozásában így megjelenik Bence Lajos verseskötete,
Pál Péter: Túlföld című verseskötete, Pisnjak Atilla: A Muravidék építészete a dualizmus
korában című tanulmánykötete, valamint Szúnyogh Sándor (születésének 80. évfordulója) és
Gábor Zoltán (születésének 100. évfordulója) emlékkönyvei (a Muratáj folyóirat
különszámaiként).

A múlt, ami kötelez
2022. május 25. – Népújság
– Ha visszatekintünk a megtett útra, büszkén mondhatjuk, hogy egy olyan tőkét sikerült
létrehozni, amely tartós emlékként és alapértékként van jelen településünk életében. Sőt, a
szélesebb, multikulturális, közép-európai térség életében is.” Király Ferenc
szobrászművésznek, a művésztelep atyjának a gondolatai jól tükrözik az idén 50 éves Lendvai
Nemzetközi Művésztelep lényegét – heterogén alkotások, sokszínűség, állandó tárlat
létrehozása, köztereken felállított szobrok, különböző nemzetiségű alkotók közötti szinergia,
baráti légkör, alkotókedv. Legyen ez így a következő években is! Képünkön a művésztelep
megálmodói, a Galéria-Múzeum egykori igazgatói, Király Ferenc (jobbról) és Gerič Ferenc
(balról) Baumgartner Dubravko mostani igazgatóval.

Kétszeres, illetve háromszoros volt a támogatási igény
2022. május 25. – Népújság
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa az
egyesületek és civil szervezetek, illetve a társalapított intézetek nemzetiségi programjaira kiírt
pályázatról döntött. A napirenden szerepelt a völgyifalui tájház munkálatainak folytatásához
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2022. május 25. – karpat.in.ua
Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, amely által egy évre teljes mértékben
felfüggeszti az ipari termékekre kivetett importvámokat, a gyümölcs- és zöldségfélékre
kivetett behozatali vámokat, valamint az acélexportra kivetett uniós dömpingellenes és
importvámot, és minden vonatkozó védintézkedést. „Ez azt jelenti, hogy egy évig nem kell
behozatali vámot fizetni az Európai Unióba irányuló ukrán exportra. Ezeknek az
intézkedéseknek köszönhetően az EU jelentős támogatást nyújthat Ukrajna gazdaságának” –
közölték.

Muravidék

Az EU egy évre felfüggesztette az importvámot az ukrán exportra

Promóciós kiadványok gyermekeknek
2022. május 25. – Népújság
A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának 2021–2024 közötti serkentési programja
keretében a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) újabb
promóciós anyagokat jelentetett meg. Ezúttal egy kifestővel és két társasjátékkal rukkoltak
elő, amelyekkel elsősorban a fiatalabb korosztályokat szólítják meg. A múltheti
sajtótájékoztatón bemutatott új kiadványok – a Lomposka bejárja a Muravidéket című
kifestő, a Fekete Péter kártyajáték és a dominó – mind a Muravidék nemzetiségileg vegyesen
lakott területét hivatott népszerűsíteni turisztikai szempontból. Horváth Ferenc, az MMÖNK
elnökének elmondása szerint a Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium által
támogatott Muravidék.re projekt keretében eddig létrehozott turisztikai promóciós tartalmak
jó fogadtatásra találtak az egész Kárpát-medencében.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2022. május 25.
Elkészült a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a gömörpéterfali magyar közösségi
ház felújítása, gyönyörű faragott kapuját közösségi munkában készítették. Ma délután az
ünnepélyes átadáson Potápi Árpád János államtitkár mondott köszöntőt, majd látogatásának
másik helyszínén, Kalondán a Palóc Közösségi Ház átadásán is részt vett.

Falath Zsuzsanna 2019-es elbocsájtása jogszerűtlen volt és munkaviszonya továbbra is tart –
ezt mondta ki kedden a pozsonyi III-as számú járásbíróság. Vagyis a bíróság szerint is
jogellenesen bocsájtotta el állásából a Városi Múzeum a fiatal muzeológust, aki azzal vívta
ki munkáltatója ellenszenvét, hogy a Magyar Hírlapnak nyilatkozva nem a szlovák
narratívának megfelelően nyilatkozott történelmi kérdésekről.

Kipróbált kapcsolat hosszú együttműködés eredményeként és az új kihívásokra adandó
válaszok szándékával - két együttműködési szerződést írt alá a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem rektora Csíkszeredában. Hargita Megye Tanácsának, majd a Székely
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a közbeszerzésre beérkezett pályázatok megvitatása is. Az LKMNÖK egyesületek és civil
szervezetek 11.700 eurós kiírására 17 egyesület és civil szervezet jelentkezett 24 programmal,
összesen 26.330 euró igénnyel. A tanács május 18-i ülésén egyhangúlag elfogadta a
kérvényeket előzetesen átvizsgáló pályázati bizottság ajánlását.

Gazdaszervezetek Egyesületének képviselőivel szentesítette azt a több mint 30 éves
együttműködést, amely többek között a székelyföldi szakemberképzésben tudhat magának
komoly eredményeket.

Nehéz helyzetbe kerültek az egyébként is sok gonddal küszködő kárpátaljai
gyermekotthonok. Az intézmények számos olyan új árvát fogadtak be, akiket a háború
sújtotta régiókból menekítettek ki. Magyarország ezért a magyar és ukrán gyermekotthonokat
is kiemelten támogatja. A ráti gyermekotthon eddig is a nehéz sorsú gyermekek menedéke
volt, a háború megsokszorozta a rászorulók számát, és új feladatok elé állította a sok szomorú
történetet látott gyermekotthon munkatársait – mondja Bíró Mária a ráti Szent Mihály
Gyermekotthon vezetője.

Ahhoz, hogy részünk legyen egy-egy pillanatnyi csodában, sok türelmet és alázatot kell
tanúsítanunk – ez Székely Zoltán székelyudvarhelyi fizikatanár tapasztalata, akit nemrég
MOL-mentor díjjal tüntettek ki Bukarestben. A Tamási Áron Gimnázium fizikatanárát
sztártanárként tartják számon Székelyudvarhelyen. Úgy tartják, hogy aki olyan szerencsés,
hogy nála tanulhat, az valóban megszereti a fizikát. Fizikatarzis címmel interaktív,
tudománynépszerűsítő show-kat, versenyeket szervez a 30 éve oktató tanár. Munkahelyén, a
Tamási Áron Gimnázium „fizikumában” kerestük fel.

A Kárpát-medence egyik legnagyobb, irodalmat őrző alapítványát, a frissen alakult Méhes
György Alapítványt mutatták be a sajtónak Kolozsváron. Az író örököse, Nagy Elek az
alapítvány céljairól szólva kifejtette, ezek ugyanazok, melyek a névadó Kossuth-díjas erdélyi
magyar író, újságíró, a Nagy Elek néven született, majd Méhes György álnéven publikáló
édesapja céljai is voltak.

Rendhagyó irodalomórát tartottak a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai
líceumban. Az eseményt a 30. Festum Varadinum ünnepségsorozat részeként tartották meg,
apropóját Petőfi Sándor születésének közelgő 200. évfordulója adta.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezte a 22. Vajdasági Suliszínház Fesztivált,
melynek muzslyai elődöntőjén mintegy 90 gyerek mutatta meg tehetségét. Két csoport jutott
tovább a csókai döntőre, amelyet a május 31-én tartanak meg. A részleteket Monics Lídiától, a
főszervezőtől tudjuk meg.
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