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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: Európa a keresztény hit megtartása nélkül csupán földrajzi fogalom lenne 
2022. május 26. – MTI, ma7.sk, Demokrata, MagyarNemzet, HírTV, Vasárnap.hu, Hirado.hu, 

Hirek.sk 

Európa a keresztény hit megtartása nélkül csupán földrajzi fogalom lenne - jelentette ki Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki 

Besztercebányán csütörtökön. Az államtitkár erről a helyi Szent Erzsébet-templomban szólt, 

ahol beszédet mondott a 14. századi egyházi épület - magyar kormánytámogatással felújított - 

Szent Anna-kápolnájának ünnepélyes átadásán. Hangsúlyozta: a mai Európa egyik legnagyobb 

kihívása, hogy meg tudja-e őrizni gyökereit, és ezeket a gyökereket használva tovább tud-e élni. 

Hozzátette: Európa számára a kereszténység olyan kulturális összetartó erő, amely ha elvész, 

akkor „a térképre még ráírhatjuk, hogy Európa, de az már csak földrajzi fogalom marad". 

Potápi Árpád János kiemelte: a kormány az elmúlt 12 évben mindent megtett a magyar 

családok és a kereszténység védelmében. Rámutatott, hogy az elmúlt évek során a kormány 

segítségével a Kárpát-medencében közel háromezer templom újult meg, közülük mintegy 1600 

Magyarországon kívül. Hozzáfűzte: ezeknek az egyházi épületeknek a felújítása, azon túl, hogy 

a keresztény hit erősítését szolgálja, a kulturális közösségi tér megerősítéséhez is hozzájárul. 

 

Kormányszóvivő: Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját 

hajtja végre 
2022. május 26. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, amikor segíti az 

Ukrajnából menekülőket - jelentette ki a kormányszóvivő abban a videónyilatkozatban, amit 

csütörtökön juttattak el a közmédiához. "Nem szeretnénk belesodródni ebbe a konfliktusba, de 

minden segítséget megadunk azoknak, akik most menekülni kényszerülnek" - fogalmazott a 

videóban Szentkirályi Alexandra. Hozzátette, hogy már több mint 726 ezer ember menekült el 

Magyarországon keresztül a háború elől. Elmondta: a szomszédunkban már 90 napja dúl a 

háború, és a kormány a konfliktus első percétől világossá tette, hogy számára Magyarország és 

a magyar emberek biztonsága az első. Ugyanakkor - folytatta -, a menekülteknek minden 

szükséges segítséget megad a kormány, legyen az szállás, orvosi ellátás vagy éppen a gyermekek 

iskoláztatása. A menekültek ellátásában nemcsak az államigazgatási szervek és a hatóságok, de 

az önkormányzatok is az első pillanattól kezdve a frontvonalban állnak - fűzte hozzá. Ezért 

azoknak az önkormányzatoknak, amelyek részt vesznek a menekültek elszállásolásában, a 

kormány eddig több mint 771 millió forint támogatást nyújtott - ismertette. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/europa-a-kereszteny-hit-megtartasa-nelkul-csupan-foldrajzi-fogalom-lenne-536988/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/26/kormanyszovivo-magyarorszag-tortenetenek-legnagyobb-humanitarius-akciojat-hajtja-vegre
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/26/kormanyszovivo-magyarorszag-tortenetenek-legnagyobb-humanitarius-akciojat-hajtja-vegre
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Soltész: tovább működik az öt segítségpont a magyar-ukrán határon 
2022. május 26. – MTI, hirado.hu, Origo, HírTV, Magyar Nemzet, karpatalja.ma, kiszo.net 

Továbbra is működik és fogadja az Ukrajnából érkező menekülteket a magyar-ukrán határon 

létrehozott öt segítségpont - közölte a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára sajtótájékoztatón 

csütörtökön Beregsurányban. Soltész Miklós emlékeztetett, a Záhonyban, Beregsurányban, 

Lónyán, Barabáson és Tiszabecsen működő segítségpontokon az elmúlt három hónapban 

kiemelkedő segítséget nyújtottak a határ túloldaláról érkező menekültek ellátásában. Ezeket a 

pontokat a karitatív szervezetek és a civil segítők segítségével a jövőben is fenntartja a kormány, 

de ahol lehet és szükséges, kevesebb munkatárssal és segítővel látják el a feladatokat - 

fogalmazott a humanitárius tanács elnöke. Hozzátette, Magyarországra eddig 724 ezer 

menekült érkezett Ukrajnából; közülük mintegy 22 600-an nyújtottak be menedékkérelmet, a 

magyar hatóságok pedig 120 ezer ideiglenes tartózkodási igazolást adtak ki nekik. Most már 

nagyságrendileg arányaiban ugyanannyian érkeznek, mint amennyien visszatérnek 

Ukrajnába, tehát elindult egy visszaáramlás is - tette hozzá. 

    
Horváth Anna a népszámlálás eredményeiről, további kihívásairól: „még nem 

dőlhetünk hátra” 
2022. május 26. – Krónika 

A szórványbeli és partiumi nagyvárosokban – Aradon, Besztercén, Brassóban, Kolozsváron, 

Nagyváradon, Temesváron és Zilahon – áll fenn leginkább a magyarok alulszámlálásának 

veszélye az idei népszámláláson. Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, a 

népszámlálási munkacsoport vezetője szerint bár az online, önkitöltéses szakaszra vonatkozó 

kampány egyértelműen sikeres volt, távolról sem dőlhetünk hátra. 

 

Novák vagy Iohannis képvisel jobban? 
2022. május 26. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „vajon román államfőként Klaus Iohannis mikor képviselte 

hatékonyabban az országban élő magyar közösség érdekeit? Amikor hírhedt „Jó napot 

kívánok!” kezdetű beszédében az ország első számú közméltóságának pozíciójából uszított 

arcátlanul a magyarok ellen, vagy mostanában, amikor a székely himnusz és a székelyföldi 

csapatok sportsikerei kapcsán a magát sportsajtónak nevező bulvárszennymédia 

kezdeményezte uszításba egyre több „haladó” és „nyugatos” bukaresti sajtóorgánum is beszáll, 

ő pedig bátran, teljes mellszélességgel kiállva hallgat, és a fokozódó gyűlölködés ellenére sem 

jut eszébe felemelni a szavát az ország egymillió polgára elleni soviniszta hisztériakeltés miatt? 

Illetve melyik állam áll ki jobban az erdélyi magyar közösségért: amelyik óvodák, iskolák és 

egyetemek működését finanszírozza, vagy az, amely egy mélyállami struktúrákkal 

összefonódott hatalmi ág, az igazságszolgáltatás felhasználásával magyar iskolák működését 

próbálja ellehetetleníteni, vagy államosítja őket?. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/26/soltesz-tovabb-mukodik-az-ot-segitsegpont-a-magyar-ukran-hataron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/horvath-anna-a-nepszamlalas-eddigi-eredmenyeirol-bmeg-nem-dolhetunk-hatrar
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/horvath-anna-a-nepszamlalas-eddigi-eredmenyeirol-bmeg-nem-dolhetunk-hatrar
https://kronikaonline.ro/velemeny/novak-vagy-iohannis-kepvisel-jobban
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Erdélyi kötődéseiről is mesélt Kolozsváron a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi 

Áron 
2022. május 26. – Krónika 

Élő legendával, a háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok Szilágyi Áronnal 

ismerkedhettek meg személyesen a kolozsvári magyarok, akik nem csak a kiváló versenyzőnek 

a páston elért sikereiből – és kudarcaiból – kaptak ízelítőt, hanem a civil életébe is betekintést 

nyertek. 

 

Még csak egy tárgyalás kell, hogy a vád összes tanúját meghallgassák Borbolyék 

perében 
2022. május 26. – szekelyhon.ro 

Végéhez közeledik a vád tanúinak meghallgatása a Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács 

elnöke és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőperben. A szerdai tárgyaláson 

újabb tanúkat hallgatott meg a bíróság, ők a megyei önkormányzat alkalmazottaiként voltak 

érintettek a vádhatóság által kifogásolt eseményekben.  

 

Mégsem nevezték el Dandeáról a vásárhelyi városháza előtti teret 
2022. május 26. – Krónika 

Mégsem keresztelték el a marosvásárhelyi városháza előtti teret dr. Emil Dandeáról, a város 

néhai magyargyűlölő polgármesteréről. „Tévedés történt, amit időközben javítottak” – közölte 

a Krónikával Borsos Csaba, Soós Zoltán elöljáró tanácsadója. Ennek megfelelően nem kell attól 

tartania a vásárhelyi magyarságnak, hogy a főtér egyik része, a polgármesteri hivatal előtti kis 

park annak a volt elöljárónak a nevét viseli, aki két, 1922 és ’26, majd 1935 és ’37 közötti 

mandátuma alatt a város elrománosításán dolgozott. A Soós Zoltán polgármester Facebook-

oldalán megjelent hír, amely Emil Dandea térről tett említést, sokakban megrökönyödést 

okozott. 

 

Az elmúlt fél év kormányzásának mérlegét vonta meg Kelemen Hunor 
2022. május 26. – maszol.ro 

Fél éve van hivatalban a PSD–PNL–RMDSZ kormánykoalíció. A 10 perc Bukarest 40. 

adásában ennek az időszaknak a gazdasági intézkedéseiről számolt be Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke. Amint a politikus kifejtette, amikor november 27-

én beiktatták a kormányt, még nem sejtették, hogy háború lesz a szomszédunkban. Február 24. 

óta sok minden megváltozott, a háború gazdasági válságot idézett elő, amely meglátása szerint 

az elkövetkezendőkben tovább mélyül. Hozzátette, nőtt az infláció és várhatóan az év második 

felében újabb mélypontot ér el, a világpolitikában pedig új egyensúly van kialakulóban. Ilyen 

körülmények között pedig gyors döntéseket meghozva kellett a kormánynak dolgoznia. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-kotodeseirol-is-meselt-kolozsvaron-a-haromszoros-olimpiai-bajnok-szilagyi-aron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-kotodeseirol-is-meselt-kolozsvaron-a-haromszoros-olimpiai-bajnok-szilagyi-aron
https://szekelyhon.ro/aktualis/meg-csak-egy-targyalas-kell-hogy-a-vad-osszes-tanujat-meghallgassak-borbolyek-pereben
https://szekelyhon.ro/aktualis/meg-csak-egy-targyalas-kell-hogy-a-vad-osszes-tanujat-meghallgassak-borbolyek-pereben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megsem-neveztek-el-dandearol-a-vasarhelyi-varoshaza-elotti-teret
https://maszol.ro/belfold/Az-elmult-fel-ev-kormanyzasanak-merleget-vonta-meg-Kelemen-Hunor
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Debrecen polgármestere is felszólalt a Nagyváradi Gazdasági Konferencián 
2022. május 26. – Bihari Napló 

Szakmai találkozót szervezett Nagyváradi Gazdasági Konferencia címmel a váradi római 

katolikus püspöki palota alagsorában csütörtök délután a CED Közép-Európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. nagyváradi regionális irodája, a Romániai 

Vállalkozásokért Egyesület (ROVE), a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) és a 

Bihar Megyei Magyar Vállalkozónők Egyesülete. 

    
Vadonatúj, kétnyelvű falutáblát kapott Királyrév 
2022. május 26. – ma7.sk  

Jobban kell majd ügyelni egy ideig a Galántai járási Királyrévben az utazási sebesség 

betartására. Királyrév faluja ugyanis két irányban bővült. Nádszeg felé és Úrföld felé is kitolták 

a falu határait. A Nádszeg felé mutató kétnyelvű falutábla a legújabb szabványok szerint 

készült. Bővült a mátyusföldi Királyrév faluja. Rövidesen beköltözhetnek a lakók a vadonatúj 

önkormányzati lakásokba. A lakásokat az Úrföld és a Nádszeg felé vezető másodosztályú főút 

deltájában építették fel, a júniusi hónap égén költözhetnek be az új lakók. A jövendőbeli lakók 

nagy többsége királyrévi gyökerekkel rendelkezik, a falunak sikerült megóvnia a magyar 

arculatot is, a huszonnégy kiosztott lakásból huszonháromba magyar ajkú lakók költöznek be. 

 

Az első magyar családi nap a nyitrai Kálvárián 
2022. május 26. – ma7.sk  

Őszentsége Ferenc pápa 2021. március 19-től egészen 2022. június 26-ig meghirdette a 

Családok évét, és egy új lelkipásztori megközelítésre ösztönöz a családok irányába. A Szentatya 

tisztában van azzal, hogy a családokat rendkívül megterhelte a világjárvány, és sok pszichés, 

egészségügyi és gazdasági nehézségeket okozott, de még ezekben az időkben is egyértelműen 

kitűnt, amint azt szavai is bizonyítják: „A család a legerősebb támogató erő, mely az egész 

emberi és társadalmi közösség pótolhatatlan kincse marad. Támogassuk tehát a családot! A 

család nélkülözhetetlen kötelékére azért van szükség, hogy éljünk és jól éljünk, hogy az 

emberiség testvéribbé váljon.” A Szentatya bátorít, hogy a mai helyzetben újra fedezzük fel a 

család rendkívüli értékét. Ezért többek között arra is bíztatja a híveket, hogy 2022. júniusában, 

a Családév ünnepi lezárásának részeként, minden egyházmegyében szervezzenek nagy családi 

programokat, eseményeket, találkozókat. 

 

Idén is lesz Jókai Mór Vers-és Prózamondó Tábor 
2022. május 26. – ma7.sk  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a társszervezők 2022. július 4-8. között 

Komáromban szervezik a XVII. Jókai Mór Vers-és Prózamondó Tábort az alapiskolák tanulói 

részére. Ez a tábor a vers- és prózamondást szerető, tehetséges gyermekek tábora, egyben 

felkészülés az elkövetkező versenyekre, fesztiválokra, másrészt a gyermekek adottságainak és 
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https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/05/debrecen-polgarmestere-is-felszolalt-a-nagyvaradi-gazdasagi-konferencian
https://ma7.sk/tajaink/vadonatuj-ketnyelvu-falutablat-kapott-kiralyrev
https://ma7.sk/tajaink/az-elso-magyar-csaladi-nap-a-nyitrai-kalvarian
https://ma7.sk/oktatas/iden-lesz-jokai-mor-vers-es-prozamondo-tabor


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. május 27. 

. 

 

a tehetségük kibontásának is teret ad. A foglalkozásokat gyakorlott szakemberek végzik. A 

tábor programjában szövegválasztás, szövegelemzés és előadás, valamint beszédtechnikai 

foglalkozások szerepelnek. A hét folyamán a tanulókra pedagógusok felügyelnek, és szervezik 

a táborozók szabadidejét. 

 

Hangrobbanás az első Felvidéki Fizikaversenyen 
2022. május 26. – ma7.sk  

A fizikát mint tantárgyat az iskolában nehéz megkedvelni. Fontos, hogy a fizikusok megfelelő 

színvonalon, emberséggel, érdekes módszerekkel vezessék be a diákot a tantárgy rejtelmeibe. 

Ha nem így történik, a fizika mostoha tudomány marad az ember számára, és egész életében 

idegenkedni, borzongani fog még csak a szó hallatán is. Pedig lehet ezt másként is csinálni. 

Erre kaptak bizonyítékot a diákok az I. Felvidéki Fizikaversenyen. A fizika tantárgy és annak 

mondanivalója a kerettanterv miatt is évek óta háttérbe szorul a szlovákiai magyar oktatásban. 

Hiányoznak a jól képzett fizika tanárok, a tankönyvekről már nem is beszélve. A közelmúltban 

került kiadásra a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének gondozásában egy fizika 

munkafüzet, amely látványos, diákbarát, izgalmas feladványokkal segíti az oktatók és a diákok 

közös munkáját. A fizika, mint tantárgy és mint tudomány megkedveltetése és köztudatba való 

pozitív beépítése a cél. Ehhez a szorgalmazáshoz kapcsolódott az I. Felvidéki Fizikaverseny 

meghirdetése is. 

 

Nem sújtja jobban a Munka Utcai Alapiskolát a hátrányos helyzetű diákok 

problémája 
2022. május 26. – felvidek.ma  

Április végén, a 32. testületi ülésről beszámolva írtuk meg, hogy úgy tűnik, Komáromban 

aránytalan nagy súllyal nehezedik a hátrányos helyzetű, jellemzően a roma közösséghez tartozó 

gyermekek oktatása a Munka Utcai Alapiskolára. A számok ismeretében kiderült azonban, 

hogy egyelőre nagyon kis különbséggel „vezet” a Munka utcai oktatási intézmény a hátrányos 

helyzetű tanulók arányát tekintve, mondhatni inkább arányosan oszlik meg a számuk a magyar 

tannyelvű önkormányzati fenntartású alapiskolák között, enyhe növekedéssel azonban a 

nulladik évfolyam felszámolásával továbbra is számolnak a Munka utcában. Az iskola 

igazgatója, Károlyi Szikonya Judit néhány szülő kíséretében volt jelen a legutóbbi képviselő-

testületi ülésen, amelyen – a nyilvánosság erejét használva – a hátrányos helyzetű tanulók 

arányosabb elosztását kérte a képviselőktől a város iskolái között. 

   
Arany svartlis fogadtatás 
2022. május 27. – Magyarszo.rs 

Olyan házi recept alapján készült ürményházi svartlit (azaz disznósajtot) és kolbászt 

kóstolhatott a boszniai Szerb Köztársaság küldöttsége Újvidéken, amely elnyerte a 89. újvidéki 

Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás arany minősítését. A Móricz vágóhíd nyertes termékei 
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https://ma7.sk/oktatas/hangrobbanas-az-elso-felvideki-fizikaversenyen
https://felvidek.ma/2022/05/nem-sujtja-jobban-a-munka-utcai-alapiskolat-a-hatranyos-helyzetu-diakok-problemaja
https://felvidek.ma/2022/05/nem-sujtja-jobban-a-munka-utcai-alapiskolat-a-hatranyos-helyzetu-diakok-problemaja
https://www.magyarszo.rs/hu/4937/gazdasag/265570/Arany-svartlis-fogadtat%C3%A1s.htm
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mellé a zentaörsi Budlinka pálinkafőzde nedűje dukált, de a zentai Réel Chocolate kézműves 

termékeit is megcsodálta Nedeljko Čubrilović, a boszniai Szerb Köztársaság parlamentjének 

elnöke. A képviselet figyelmét Pásztor István, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke hívta fel a Prosperitati Alapítvány égisze alatt bemutatott vajdasági 

kistermelők kínálatára. 

 

A hagyományos család védelmében 
2022. május 27. – Magyarszo.rs 

A család, a közösség és a nemzet volt a témája a Védett Társadalom Alapítvány előadásának, 

amelyet kedden tartottak meg Óbecsén a Than Emlékházban. A Védett Társadalom Alapítvány 

egy nonprofit érdekképviseleti szervezet, melynek célja, hogy aktívan részt vegyen a 

hagyományon alapuló, védett, biztonságos, szabad és békés társadalmi modell megőrzésében 

és terjesztésében világszerte. – A Nyílt Társadalom Alapítvány egyre erősebben terjedő eszméje 

ellen vette fel a küzdelmet a Védett Társadalom Alapítvány. A Nyílt Társadalom Alapítvány egy 

olyan rendszer ma a világban, egy olyan nemzetközi hálózat, amely rendkívül káros eszmei 

világot próbál ráerőltetni az emberekre. Úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen szembe kell 

menni, hiszen rá kell mutatni a probléma forrásaira, gondolok itt azoknak az értékeknek az 

elvesztésére, ami ma sajnos Európát jellemzi: a keresztény hitvilágunk és annak az 

erkölcsisége, a hagyományos családmodell tagadása vagy a hagyományaink megtámadása. 

 

A látványuk is tiszteletet parancsol 
2022. május 27. – Magyarszo.rs 

A martonvásári Szent László Huszáregyesület négy hagyományőrző tagja tartott tegnap 

lovasbemutatót a zentagunarasi Október 18. Általános Iskolában. Ezt követően Varga Ferenc 

huszárkapitány mesélt arról, hogy a huszárság múltja több mint 500 évre nyúlik vissza. 

Eredetileg „gusar” megnevezéssel illették, és valahol a történelmi Magyarország déli részén, 

Nándorfehérvár (Belgrád) környékén formálódott, feltehetően Mátyás király hadseregének 

könnyűlovasságából, majd terjedt el a magyar népi motívumvilágot és virtust magában 

hordozva szerte a földkerekségen. 

   
ORFK: mintegy tízezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. május 27. – MTI, hirado.hu, HírTV 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5341 ember lépett be csütörtökön Magyarország területére, 

a román-magyar határszakaszon belépők közül 4232-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-vel. A 

beléptetettek közül a rendőrség 305 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 
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beszerzéséért - írta a rendőrség. Az ukrajnai háború elől csütörtökön 259 ember, köztük 102 

gyermek érkezett Budapestre vonattal - tették hozzá. A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt 

közölte pénteken a police.hu oldalon, hogy a Készenléti Rendőrséggel és a 

rendőrjárőrképzésben részt vevőkkel segítik az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A 

feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is. 

 

Több uniós országban eltörlik az ukrán menekültek ingyenes utaztatását 
2022. május 27. – karpatalja.ma 

Néhány uniós ország módosítja az ukrán menekültek utazására vonatkozó szabályokat, és 

eltörli az ingyenes utaztatást. Ez az információ áll az Európai Bizottság honlapján. 2022. június 

1-től Lengyelországban, Csehországban, Németországban, Bulgáriában és Svájcban megszűnik 

az ukrán menekültek ingyenes utazási lehetősége, egyes területeken viszont kedvezményesen 

utazhatnak. A Cseh Köztársaságban minden tömegközlekedési eszköz viteldíja 7 euró lesz. 

Ugyancsak elsejétől Lengyelországban az ukránok csak néhány lengyel városból induló 

útvonalakon jogosultak az ingyenes utazásra. Ezek a települések pedig: Helma, Dorohusk, 

Lublin, Hrubieszow, Przemyśl, Zagórz, Jarosław és Rzeszów. 

 

Újabb illegális homokkavics-bányászatot fedeztek fel a Rahói járásban 
2022. május 27. – karpataljalap.net 

A rahói rendőrkapitányság munkatársai újabb illegális homokkavics-bányászatokat fedeztek 

fel. Az első eset Nagybocskón történt. A hatóságok megállítottak egy ZIL–131 típusú teherautót, 

melynek 31 éves felsőapsai sofőrje körülbelül 5 köbméternyi homokkavicsot szállított. Azt 

állította, hogy egy helyi vállalkozó kérte fel a szállításra, azonban semmilyen engedélyt nem 

tudott felmutatni a szállítmányt illetően. A kora esti órákban Felsőapsán egy Ural típusú 

teherautót állítottak meg, melyet egy 36 éves helyi lakos vezetett. A férfi a falun kívülre szeretett 

volna elszállítani 5 köbméter törvénytelenül kibányászott homokkavicsot. 

 

Munkahelyeket ment meg a magyarországi segélyprogram Kárpátalján 
2022. május 27. – kiszo.net 

Magyarország ukrajnai segélyprogramjának részeként közel két tonna száraztésztát, 

gyermekvitaminokat és higiéniai szereket juttatott célba csütörtökön Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusa. Dr. Grezsa István miniszteri biztos kezdeményezésére a Magyarország segít – 

Hungary Helps program keretében biztosított segélyszállítmányt Kárpátalja mellett Ukrajna 

más területeire, az úgynevezett forró pontokra is továbbítják majd. A tésztát menekültek és 

szükség esetén katonák élelmezésére fordítják. A segélyszállítmányból 500 kilogrammot az 

Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási és Tudományos Intézetének (UMOTI) 

ajánlottak fel.  
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Vidékünk vonzza a legjobban az áttelepülő cégeket 
2022. május 27. – kiszo.net, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Az Ukrajna más részeiről áttelepült vállalkozások 45 százaléka Kárpátalján lelt “új otthonra”, 

tudatta Viktor Mikita. A kárpátaljai katonai kormányzó az állami vagyonalap megbízott 

vezetőjével, Olena Batovával folytatott megbeszélésén elmondta, a megyében már 262 olyan 

vállalkozás kezdte el működését, melyek az ország más régióiból jöttek el az ottani háborús 

helyzet miatt. A megyei vezetés igyekszik épületekkel, infrastrukturális és logisztikai 

eszközökkel segíteni az ő munkájukat. 

 

Újabb kárpátaljai életét követelte a háború 
2022. május 27. – kiszo.net 

Az ugocsai Ivan Huszti a háború újabb kárpátaljai áldozata. A katona a tűzvonalban az orosz 

megszállókkal vívott harcban esett el. A szőlősegresi (Olesnik) férfi haláláról a Nagyszőlősi 

Városi Tanács hivatalos oldalán számolt be, írta a Mukachevo.net. Hazaszállításának és 

búcsúztatásának várható időpontjáról később ígértek tájékoztatást. A február végén kirobbant 

orosz-ukrán háború már eddig is számtalan áldozatot követelt. Több kárpátaljai katona is életét 

vesztette, közülük négyen magyar nemzetiségűek voltak. 

 

A Tordincei járás díszpolgárává avatták Jankovics Róbertet, a HMDK elnökét 
2022. május 26. – Kepesujsag.com 

A Tordincei járási napok zárásaként a közigazgatási egység képviselő-testületi ülésen 

ünnepélyes keretek között kivételes támogatásáért díszpolgárrá avatták Jankovics Róbertet, a 

HMDK elnökét. Programsorozattal ünnepelték a Tordincei járás napját, a rendezvényt 

szombaton zárták a járási tanács díszülésével. A Davor Adžić elöljáró és Cserepes Zoltán 

elöljáró-helyettes vezette járásban az elmúlt év eredményeiről szóltak, valamint ismertették a 

terveket. Az eredményeket bemutató videofelvételeken látható volt a teljesen felújított kórógyi 

kultúrotthon is. De már épül a kórógyi óvoda, és hamarosan elkészül a tordincei óvodaépület 

projektdokumentációja is. 

 

A magyar kormány támogatásából újabb játszóteret adtak át, ezúttal Dárdán 
2022. május 26. – Kepesujsag.com 

A budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban indított nagyszabású óvodafejlesztési 

programot, melynek köszönhetően több száz óvoda és játszótér újul meg Kárpát-medence-

szerte. Horvátországban is számos település gazdagodott szép és modern játszótérrel. Múlt 

pénteken a 14. játszóteret Dárdán adták át. Az óvodafejlesztési program során 

Horvátországban az első körben öt játszóteret adtak át a szlavóniai szórványközösségekben. A 

második ütemben pedig sorra épülnek/épültek a tömbmagyarság lakóhelyein a játszóterek. A 

projekt a Nemzetpolitikai Államtitkárság horvátországi partnerszervezete, a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) közreműködésével valósult meg. 
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Andócsi János marad az eszéki magyar iskolaközpont igazgatója 
2022. május 26. – Kepesujsag.com 

Folytathatja intézményvezetői tevékenységét Andócsi János, aki újabb öt évre kapott igazgatói 

megbízatást a horvátországi magyarok „csúcsintézményében”. Az eszéki székhelyű 

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központot 1999. szeptember 28-án avatta föl 

Göncz Árpád, Magyarország akkori köztársasági elnöke és Zlatko Mateša, a Horvát 

Köztársaság akkori miniszterelnöke. A központ alaptevékenysége a horvátországi magyar 

gyerekek anyanyelven történő óvodai, általános és középiskolai oktatása-nevelése, de 

közművelődési, gazdasági, sport- és egyéb tevékenységekkel is foglalkozhat a horvát 

törvényekkel összhangban. Az intézmény azóta kiegészült a régen várt kollégiummal is. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. május 27. – Kossuth Rádió 

 

3 hónapja tart az ukrán-orosz háború, becslések szerint több mint fél millió menekült érkezett 

eddig Kárpátaljára. Ez a megye eddigi lakosságának a fele. Közben ismét mindennapossá váltak 

a légiriadók Kárpátalján. 

 

A magyar közvélemény számára soha nem volt kérdés, hogy a Beke István és Szőcs Zoltán elleni 

terrorista pernek semmi valóságalapja nincs. Mint ismert, az volt a vád, hogy Kézdivásárhely 

főterén bombát akartak robbantani a román nemzeti ünnepen tartott katonai parádén. 

Börtönbüntetésük letöltése után sem csitulnak az indulatok, időről-időre előveszik a vádat. 

Most éppen a román parlamentben egy kitüntetés kapcsán.   

 

A bukaresti Legfelső Bíróság ítéletével felszámolt marosvásárhelyi katolikus gimnázium még 

mindig nem kapta kézhez a bírósági végzés indoklását, de addig is - a megyei tanfelügyelőség 

határozata alapján  - rendeződött néhány kérdés: a diákok továbbra is az egyházi tulajdonban 

lévő iskolaépületben tanulnak majd, csak egy másik tanintézményhez lesznek besorolva. 

Tamási Zsolt, a felekezeti iskola igazgatója mondja el a részleteket. 

 

Az önkormányzatok pénzéből finanszírozná az infláció miatti kompenzációs törvénycsomagot 

a szlovák kormány. Ezt a Szövetség párt mellett több szakértő és a szlovák ellenzéki pártok, 

illetve az egyik kormánypárt sem támogatja, mert lehetetlen helyzetbe sodorná a településeket. 

Erről is kérdeztük Pozsonyvezekény polgármesterét, Zupko Tamást. 
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Egyházi és közéleti kérdésekről, a közös ügyekről, az Európai Unió felé vezető útról értekeznek 

az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem akadémiai napjain Szabadkán. Az ötnapos 

fórumon magyarországi, szerbiai, szlovákiai, romániai, ukrajnai, valamint nyugat-európai 

egyházi személyek, politikusok és közéleti személyiségek vesznek részt. Az akadémiai napokat 

dr. Pásztor Bálint nyitotta meg a Városháza dísztermében. 

 

Első alkalommal szerveznek Sepsiszentgyörgyön könyvvásárt, így betagozódtak a székelyföldi 

könyves rendezvények sorába. A Sepsi Aréna délben már megnyitotta kapuit, a programok, a 

kiadók bemutatkozása már elkezdődött. 


