Orbán-Johnson tárgyalás - Magyarország nem teszi kockára az energiaellátását
2022. május 27. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, HírTV
Telefonon tárgyalt Boris Johnson brit kormányfővel Orbán Viktor miniszterelnök péntek este
- tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Elmondta: a két vezető
áttekintette az ukrajnai helyzetet, melyet mindketten aggasztónak tartanak. Orbán Viktor
megerősítette: Magyarország, ahogy eddig is, a továbbiakban is készen áll, hogy részese legyen
az Európai Unió háború elleni erőfeszítéseinek. Ugyanakkor kiállt amellett, hogy Magyarország
az energiaellátását nem fogja kockára tenni, ez nem lehet sem szerencsejáték, sem kísérletezés
terepe. Ezért mielőtt bármilyen energiával kapcsolatos szankció kerülne az asztalra, előbb
megoldásokat kell találni az uniós tagállamok aggályaira - ismertette Havasi Bertalan,
hozzátéve: Orbán Viktor és Boris Johnson megállapodtak abban, hogy továbbra is szoros
kapcsolatban maradnak egymással.

Potápi: 2022 a Cselekvő Nemzet Éve, folytatjuk a közös munkát a nyugat-európai
magyar szervezetekkel
2022. május 28. – MTI, Hirado.hu, ma7.sk, Felvidek.ma, Demokrata, Hirek.sk, M1
2022 a Cselekvő Nemzet Éve, folytatjuk a megkezdett közös munkát a nyugat-európai magyar
szervezetekkel - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ)
baseli közgyűlésén tartott előadásában szombaton. Az államtitkár az MTI-nek telefonon
nyilatkozva elmondta, hogy a 2022. április 3-i országgyűlési választás kapcsán megköszönte a
Kárpát-medencei és a külhoni magyarság szervezeti vezetőinek a kampányban mutatott
aktivitást és szavazói mozgósítást. Mint mondta: ennek is köszönhetően az idén rekordot
döntött a külhoni magyarok által leadott szavazatok száma: 318 083 levélszavazat érkezett be,
amely 50 ezerrel több, mint 2018-ban. Örömének adott hangot, hogy a határon túli magyarság
által leadott levélszavazatok közel 94 százaléka a Fidesz-KDNP nemzetépítő politikájának
folytatását támogatta. Potápi Árpád János a NYEOMSZSZ baseli közgyűlésén kiemelte, hogy
idén végre újraindulhatnak a koronavírus-járvány előtti kormányzati programok, továbbra is
a gyermekeket és az ifjúságot állítva a középpontba. A tervek szerint június 15-én újraindul a
Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) is, amelynek kapcsán megemlítette, hogy a KCSP 2013as indulása óta 29 országban már 661 ösztöndíjas segítette tevékenységével a külhoni magyar
közösségeket.
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Nyomtatott és online sajtó

Magyarkártya háborús időkben
2022. május 27. – Pataky István – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „ha a bukaresti koalíciós szerepvállalása nem is került veszélybe,
a mindent elárasztó magyarellenes performansz bizonyosan meggyengítette az RMDSZ
tárgyalási pozícióit, aminek ismét a kisebbségi törvény lehet az áldozata. A folyamatosan
halasztgatott jogszabály tervezetéről még nyárig meg kellene egyezni a PSD-vel és a PNL-vel
ahhoz, hogy esély legyen az őszi elfogadásra. Ennek most akkora a valószínűsége, mint a
székely himnusz felcsendülésének az AUR kongresszusán”.

Ciucă: a PNL nagyobb figyelmet fordít a jövőben a határon túli román
állampolgárokra
2022. május 27. – Krónika, maszol.ro
Nicolae Ciucă miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette a párt
Országos Tanácsának pénteki ülése után, hogy a belső viszályok ideje lejárt, a küldöttek
érettségről tettek tanúbizonyságot. Ciucă azt mondta, az ülésen elfogadott állásfoglalás
értelmében a PNL az értelmiségi, a szakmai és az akadémiai réteggel, valamint a civil
társadalommal való kapcsolatok erősítésén fog dolgozni Románia modernizálása érdekében.
Az ülésen arról is döntöttek, hogy a PNL nagyobb figyelmet fordít a jövőben a határon túli
román állampolgárokra, erre külön struktúrákat hoznak létre minden területi szervezeten
belül. A liberális elnök által vezetett megyei tanácsoknál külön iroda foglalkozik majd a határon
túl élő román állampolgárok ügyeivel.
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2022. május 30. – Magyar Nemzet
Kifejezte jókívánságait a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége
(NYEOMSZSZ) közgyűlése a magyarországi országgyűlési választások győzteseinek és
reményét fejezte ki, hogy az új parlament az összmagyarság érdekeit továbbra is szem előtt
tartva végzi munkáját, valamint az új magyar kormány folytatja nemzetegyesítő politikáját –
ez áll a NYEOMSZSZ hétvégén megtartott közgyűlési ülésének zárónyilatkozatában. Idén ismét
hibrid módon, személyesen a járványügyi helyzet figyelembevételével Bázelben (Svájc),
valamint online résztvevőkkel találkozhattak a 18 országos tagszervezet küldöttei. Meghívott
vendégekként a közgyűlésen részt vett Potápi Árpád János újból kinevezett nemzetpolitikáért
felelős államtitkár, Czukor József, Magyarország svájci nagykövete és Pappné Farkas Klára, az
Országgyűlés Hivatalának főosztályvezetője, akik köszöntötték az egybegyűlteket.

Erdély

Újra lendületbe jön a Covid után a nyugat-európai magyarság

2022. május 27. – MTI, Krónika
Elkészülhet októberre a megállapodás az M44-es gyorsforgalmi út meghosszabbításáról és
összeköttetéséről a tervezett romániai gyorsforgalmi úttal. A megállapodást kétoldalú
kormányülésen írják majd alá – tájékoztatta a Békés Megyei Önkormányzat pénteken
közleményben az MTI-t. Ismertették: a Békés megyei Dombegyházán csütörtökön szakmai
egyeztetést tartottak annak a kormányközi megállapodásnak az előkészítéséről, amely az M44es gyorsforgalmi út és a tervezés alatt álló Arad–Nagyvárad gyorsforgalmi út közötti
összeköttetés részleteit tartalmazza. A magyar-román autópálya munkacsoport ülésén szakmai
egyetértés alakult ki abban, hogy Nagyszalontától délre csatlakozna be az M44-es
meghosszabbítása a romániai gyorsforgalmi útba.

Miniszterelnök: a PSD-vel és az RMDSZ-szel a lehető legfunkcionálisabb a
viszonyunk
2022. május 27. – maszol.ro, Bihari Napló, Krónika
Nicolae Ciucă miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt elnöke úgy nyilatkozott a párt Országos
Tanácsának pénteki ülése után, hogy az alakulatnak a lehető legműködőképesebb a kapcsolata
a Szociáldemokrata Párttal és a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel, és a Romániában
élőkkel szembeni feladatának tekinti a koalíció stabilitásának megőrzését. Ciucă azt mondta, a
koalíción belül természetesen vannak elvi, politikai viták, de olyan munkamódszert alakítottak
ki, amely a közös döntéshozatalt szolgálja. „Továbbra is biztosítani fogjuk a koalíció
stabilitását. Ez a román állampolgárokkal szembeni kötelességünk” – szögezte le a pártelnök
az ülést követő sajtótájékoztatón.

Szigorúan korlátozzák az árusítást a pünkösdi búcsún
2022. május 27. – maszol.ro
Szigorú előírásokkal szabályozzák a csíksomlyói búcsún folytatott kereskedelmi
tevékenységeket. Az árusok csupán bizonyos termékeket árusíthatnak, és azokat is szinte
kizárólag csak magánterületről. Csíkszereda Városházának határozott célkitűzése, hogy a
június 4-i csíksomlyói búcsújárás alkalmával ne engedjen teret a bóvlinak – közölte pénteken
a városháza sajtószolgálata. Ennek érdekében született a 2022/763-as számú polgármesteri
rendelet, amely kimondja, hogy június 3-án, pénteken reggel 8 órától szombaton 24 óráig
Csíksomlyó közterületein csupán palackozott ivóvizet árusíthatnak – szögezték le.
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Érik a megállapodás: Szalontától délre kötnék össze a magyar M44-est a
tervezett Arad–Várad-gyorsforgalmival

2022. május 27. – Krónika
Szakmaiatlanságról és gyengeségről tettek tanúbizonyságot a román állami intézmények
Novák Katalin köztársasági elnök romániai látogatása kapcsán – véli a szenátus külügyi
bizottságának elnöke, Titus Corlăţean. A szociáldemokrata párti politikus egy pénteki
sajtótájékoztatón azt mondta, a román állam politikai és diplomáciai szinten is rosszul kezelte
a magyar köztársasági elnök látogatását. Mint hangsúlyozta, a frissen megválasztott Novák
Katalinnak „a szabályoknak megfelelően” előbb hivatalos vagy munkalátogatást kellett volna
tennie Romániában, amelynek magában kellett volna foglalnia egy megbeszélést Klaus
Iohannis államfővel, és csak ezután következhetett volna a magánlátogatás. Ez sajnos nem így
történt, és ezért elsősorban a román elnöki hivatal és Klaus Iohannis államfő a felelős, mert
megengedték, hogy erre a zavaró szimbolisztikával is telített erdélyi magánlátogatásra sor
kerüljön” – fogalmazott az Agerpres szerint a volt külügyminiszter.

Átvette a Szent László szobrot a nagyváradi önkormányzat
2022. május 27. – Bihari Napló
A váradi helyi tanács csütörtöki ülésén egyhangúlag megszavazta azt, hogy átveszik a
Nagyváradi Római Katolikus Püspökség adományát, Szent László lovas szobrát, Deák Árpát
szobrászművész alkotását. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezése volt az,
hogy szent királyunk lovas szobrát kihelyezzék a váradi várba.

Új oktatási módszer bevezetésén dolgoznak Székelyföld-szerte
2022. május 28. – szekelyhon.ro
Székelyföldön még új oktatási módszer meghonosításához járul hozzá az a konferencia,
amelyet szombaton tartottak Gyergyószentmiklóson. A Társas Tanulás programot
Magyarországon fejlesztették ki, és ahol bevezették, lényegesen javultak a gyerekek tanulmányi
eredményei. A kezdeményező Mezei János bízik abban, hogy a program – amelynek szakmai
partnere a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, és amely a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet támogatását is élvezi – sikeres lesz és Erdély-szerte elterjed.

Határon túli románság napja: Ciucă szerint kiállnak valamennyi külhoni mellett,
Iohannis mindenkit visszavár
2022. május 29. – MTI, Krónika, maszol.ro
A külhoni románság napja alkalmából főleg a külföldön dolgozó román vendégmunkásoknak
üzent Klaus Iohannis román államfő vasárnap, Nicolae Ciucă miniszterelnök pedig a határon
túli román kisebbségi közösségeket is megemlítette köszöntőjében. Nicolae Ciucă
miniszterelnök rámutatott: május utolsó vasárnapját azoknak a külhoni románoknak
szentelik, akik ősi gyökereik, hagyományaik és kulturális identitásuk révén lelkileg
Romániához kötődnek, akkor is ha a határon túl születtek, élnek vagy dolgoznak. Több millió
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Titus Corlăţean: Klaus Iohannis és a román állam hibázott, amikor megengedte
Novák Katalin magánlátogatását

Novák Katalin „nyomában” az AUR: román színekre festették a Székelykő
csúcsjelző kövét
2022. május 29. – Krónika, maszol.ro
„Probléma megoldva!” – írta George Simion, a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség
(AUR) pártelnöke a Facebook-oldalán közzétett fotó mellé, melyen az látható, hogy immár
román nemzeti színekre van festve a torockói Székelykő csúcsán található egyik jelzőkő, és egy
román lobogót is hozzáerősítettek. Múlt szombaton Novák Katalin köztársasági elnök a
páratlan épített örökségéről nevezetes Torockót is felkereste erdélyi magánlátogatása
keretében, és egyúttal a község fölött magasodó Székelykőre is feljutott. Erről több fotót is
közzétettek – az egyiken az államfő a magyar nemzeti színekre festett csúcsjelző kő mellett áll.

Újra régi szépségében áll a nagyernyei torony: felszentelték a Maros megyei
település megújult templomát
2022. május 29. – Krónika, szekelyhon.ro
Ismét áll a nagyernyei református templom hetvenhat évvel ezelőtt ledőlt tornya, a Maros
megyei településen található istenháza a magyar kormány támogatásával kívülről-belülről
megújult. A vasárnapi szentelési istentiszteletre nagy létszámban jelentek meg a falu
reformátusai, mindazok, akik kíváncsiak voltak a felújítás eredményére.

Példás gyülekezeti összefogás: többnyire önerőből újítják fel a zsibói református
templomot
2022. május 29. – maszol.ro
Folytatódik a zsibói református templom felújítása, a jövőben a kazetták restaurálását,
visszahelyezését, a mennyezet helyreállítását, a karzat két szárnyának lecserélését tervezik. Az
első padokra fehér alapon aranyhímzéses terítőt helyeznének borításként, de a külső rész, a
toronyóra, illetve a torony felújítása és egy emlékpark kialakítása is várat magára. Az
emlékparkban a Wesselényi-kriptából megmaradt sírköveket állítanák ki, valamint egy
Kazinczy Lajos-mellszobrot.

„Három testvérlélek” – főhajtással emlékeztek az alkotókra Farkaslakán
2022. május 29. – szekelyhon.ro
Tamási Áronra, illetve az író emlékét őrző faragott kőszobor megalkotóira, Szervátiusz Jenőre
és Tiborra emlékeztek vasárnap Farkaslakán. A felszólalók a jeles személyiségek ma is érvényes
eszméit elevenítették fel. Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának
vezető konzulja kijelentette, a magyar kultúra szempontjából kivételes, már-már mitikus hely
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román él az országhatárokon kívül. A kormány tevékenységének középpontjában a románok
állnak, bárhol is éljenek” – szögezte le üzenetében a miniszterelnök.

Xantus Géza alkotásaiból nyílt kiállítás Kassán
2022. május 27. – felvidek.ma
Május 26-án, áldozócsütörtökön nyílt meg a MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában
Xantus Géza kiállítása, aki személyesen jött el Csíkszeredából, hogy találkozzon kassai
közönségével. Szintén jelen volt Lőrincz Csaba, a Hargita Népe Lapkiadó igazgatója, valamint
Sarány István felelős szerkesztő. A kiadó katalógust jelentetett meg, melynek bemutatására is
sor került. A kiállítást Kovács Ágnes, a MaJel Rovás Központ igazgatója nyitotta meg, aki
bemutatta a művészt. Xantus szorosan kötődik szűkebb és tágabb szülőhelyéhez, Erdélyhez –
mondta –, de Budapesthez vagy Rómához is. Magyarságához, de ugyanúgy a keresztény
európai értékekhez és az azokat megtestesítő helyekhez is kapcsolódik.

A magyar népdalt énekszóval ünnepelték Ipolynyéken
2022. május 27. – felvidek.ma
Kilenc település tíz tanintézményének több mint ötven énekes pacsirtája vett részt a május 26án Ipolynyéken megrendezett Palócföldi Csalogány népdalversenyen. A tehetséges gyermekek
és a felkészítő tanáraik hitet tettek hagyományaink és értékeink ápolása mellett. Az ipolynyéki
Balassa Bálint Alapiskola idén immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg a népdal
ünnepének is tekinthető seregszemlét. „Ünnep ez a nap, a magyar népdal ünnepe. Azért
gyűltünk ma össze, hogy a magyar népdalt élő énekszóval ünnepeljük” – hangsúlyozta
köszöntőjében Gyurász Szilvia, a seregszemlét szervező tanintézmény igazgatója.

Az Első Magyar Katolikus Családi Napra várják a felvidéki magyar családokat és
közösségeket június 18-án
2022. május 28. – felvidek.ma
A Ferenc pápa által meghirdetett, 2021. március 19-től egészen 2022. június 26-ig tartó
családok éve lezárása alkalmából, a Nyitrai Egyházmegyében, 2022. június 18-án megrendezik
az Első Magyar Katolikus Családi Napot, melynek a Nyitrai Kálvária ad otthont. Zeman István
egyetemi tanár, jogász, a Zobor-vidéki magyar katolikus hívek patrónusa és a keresztény
közösségi programok szervezője, a családi rendezvény ötletadója és házigazdája, ft. Hegyi Péter
atyával közösen szervezi az egész napos programot.

Gyimesi betiltaná a szivárványos zászló kifüggesztését a hivatalokra
2022. május 28. – Új Szó, bumm.sk
Gyimesi György (OĽaNO) a fasiszta ĽSNS listáján parlamentbe jutott Tomáš Tarabával
közösen dolgozta ki a javaslatot, ami azonban a koalíciós képviselőket is meglepte. A jelek
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Farkaslaka, hiszen az Tamási Áron szülőfaluja. Szerinte az eltelt idő nem elhalványította,
hanem kiemelte az író élete és életműve jelentőségét.

Jókai és kora – irodalmi-műveltségi vetélkedő a virtuális térben
2022. május 28. – ma7.sk
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a komáromi Jókai Mór Alapiskola a
2021/2022-es tanévben is meghirdette a Jókai és kora elnevezésű irodalmi-műveltségi
vetélkedőt, amely 2022. május 27-én ezúttal a virtuális térben valósult meg. A Jókai és kora
vetélkedőbe tizenöt különböző oktatási intézményből kapcsolódtak be felső tagozatos tanulók,
de jelen voltak a nyolcosztályos gimnáziumok diákjai is. Egy-egy csapatot három tanuló
alkotott; a vegyes korcsoport is engedélyezve volt. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége nevében annak elnöke, Fekete Irén köszöntötte a versenyzőket. „A könyvek
barátaim: társaságuk végtelenül kellemes. Bármikor rendelkezésemre állnak, és én akkor
engedem őket magamhoz, és akkor bocsátom el, amikor jólesik. Azonnal megfelelnek minden
kérdésemre, míg e szolgálat fejében viszonzásul nem kívánnak mást, mint egy kevés helyet
otthonom valamelyik csendes sarkában, ahol békén pihenhetnek” – idézte fel a verseny
résztvevőihez intézett beszédében az itáliai költő, Petrarca gondolatait bízva abban, hogy a
tanulók is eszerint cselekednek.

Országos Petőfi-Tompa Seregszemle: Lélekemelő volt a sok tehetséges magyar
fiatalt látni Érsekújvárott
2022. május 29. – ma7.sk, Új Szó
A tegnapi nap, május 28-a a döntő napja volt a vers- és prózamondók számára az
Érsekújvárban megrendezett Országos Petőfi - Tompa Seregszemlén. A rangos vetélkedőn több
mint százan mérettették meg magukat. A három napon át tartó rendezvényt zenés-táncos
mesejáték, koncertek, bábelőadás, városnéző séta, játszóház színesítették. A seregszemle
főszervezője a Csemadok Országos Tanácsa, melyhez csatlakozott a Csemadok Érsekújvári
Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége. A szervezők számos
kísérőrendezvénnyel tették emlékezetessé a vetélkedőt. A csütörtöki nyitórendezvényen a
Komáromi Jókai Színház Mátyás sípja zenés-táncos mesejátékának megtekintésére invitálták
a környék alapiskoláinak diákjait. Pénteken a Kor-Zár együttes, a KicsiHang és a Ketten
együttes koncertjei várták a résztvevőket és az érdeklődőket.
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szerint Gyimesi a javaslatot saját pártkollégáival sem vitatta meg. „Meglepő volt számunkra,
hiszen ez a parlamenti frakció tudta nélkül történt. Mindannyian mérgesek vagyunk” –
nyilatkozta a Denník N-nek Monika Kozelová (OĽaNO). „A klubon belül senkivel sem beszélt
erről, mindannyiunkat meglepte” – tette hozzá Andrej Stančík, az OĽaNO képviselője. Gyimesi
maga is beismerte, hogy a javaslatról nem beszélt párttársainak sem. „Egyszerűen nem volt rá
idő” – mondta. Állítása szerint azonban az OĽaNO frakcióelnöke, Michal Šipoš tudott róla.
Šipoš ezzel szemben azt állítja, a javaslatról csak akkor szerzett tudomást, amikor azt
Gyimesiék már beadták.

2022. május 29. – ma7.sk
A borongós időjárás ellenére május 29-én Komárom apraja-nagyja szívesen időzött a
belvárosban, ahová több helyi intézmény és társulás vonzó műsorokkal varázsolt gyermeknapi
hangulatot. Sőt, az is kiderült, hogy az őszi helyhatósági választások előtt ki melegítette elő
magának a polgármesteri széket a nyitott napot tartó Városházán. Mi is viziteltünk a komáromi
családi pikniken, amely szervezői játékokkal, versenyekkel, táncházzal, arcfestéssel, kézműves
és mesefoglalkozásokkal, művészeti csoportok produkcióival, interaktív hangszerbemutatóval,
szabadtéri festéssel, rajzolással és torkosságokkal, ajándékokkal csaltak mosolyt a lurkók és a
lélekben örökifjak arcára. Lehetőség nyílt a fotózás és a különféle képzőművészeti technikák
kipróbálására, gimnasztikai gyakorlatok elsajátítására és kosztümpróbára is. A magyarországi
Vastag Ricsi bácsi több népzenésszel együtt zenés játszóházba, Zsapka Attila barátaival pedig
a Csiribik című koncertre hívta a vidám siserehadat.

Lampl Zsuzsanna könyvet írt a szlovákiai magyar politikai helyzetről
2022. május 29. – ma7.sk
A megosztottság kezdetei a címe annak a könyvnek, amelyet Lampl Zsuzsanna szociológus, a
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem politológiai és euroázsiai tanulmányok tanszékének
tanára írt. A könyv az 1989-es bársonyos forradalomról és az azt követő időszakról, illetve a
szlovákiai magyar pártok, mozgalmak megalakulásáról szól. A szerző a könyvében áttekinti az
egyes pártok megalakulásának történetét, és arra a kérdésre is választ ad, az egyes formációk
miért tartózkodtak attól, hogy pártoknak nevezzék magukat. Külön fejezetet szán a nemzetiségi
kérdésre is, amely 1989 decemberében jelent meg a köztudatban a szlovákiai társadalmon
belül. Lampl szerint ez a cseh-szlovák, illetve a szlovák-magyar kapcsolatokat egyaránt
befolyásolta.

Köszöntjük a Felvidéki Mária Rádió Mirjam adót
2022. május 29. – felvidek.ma
A Mária Rádió katolikus tanításokra és hagyományokra épül, melynek célja az evangélium
üzenetének eljuttatása a társadalom minden szegletébe. A Mária Rádió az imádság rádiója,
Magyarországon több mint ezer önkéntes segíti missziós törekvéseit Krisztus küldetésének
folytatóiként. A Mária Rádió a hallgatók adományaiból él. Minden ember vágyik a boldogságra,
és arra, hogy megtapasztalhassa a feltétel nélküli szeretetet. A Mária Rádió segít, hogy naponta
fel tudjuk fedezni a boldogság forrását. Segít abban, hogy értelmet nyerjenek életünk
nehézségei, és meglássuk, hogy minden egyes nap új lehetőség arra, hogy szeressünk,
higgyünk, hálásak legyünk. E katolikus misszió magyar adásával behálózza már nemcsak az
anyaországot, de a Kárpát-medence magyarok által lakott területeit is.
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Komáromi családi piknik: sokan élvezték a többhelyszínes gyermeknapi
előzöngét

2022. május 29. – Vajma.info
Nagybecskereken tegnap tartották meg a Szathmáry Karolina Leánykollégium fennállásának
25. évfordulóját. Hálaadó szentmisével kezdődött a jubileumi ünnepség, amelyet msgr. Gyuris
László atya celebrált paptestvéreivel együtt. Szentbeszédében kitért arra is, hogy egykoron a
leánynevelde növendéke volt Bogner Mária Margit, aki mindannyiunk példaképe lehet, majd
hálájának adott hangot. - Köszönetet akarok mondani a jó Istennek, s utána a nővéreknek is
ezért a 25 évért, amelyben annyi száz fiatal, sokszor távolabbi kis falvainkból is, tanulhatott itt,
Nagybecskereken, s ezt csak azért, mert itt volt egy olyan otthon, kollégium, ahol a szülők és a
diákok is tudták, hogy jó kezekben vannak. Isten fizesse meg! - mondta beszédében Gyuris
László atya.

Vajdaság

25 éves a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium

Ünnepel Bácskossuthfalva
2022. május 27. – Vajma.info
Május 18-tól június 3-ig tart a falunapi ünnepségsorozat Bácskossuthfalván, az ünnep
keretében ma tartották meg a helyi közösség díszülését. Átadták az elismeréseket azoknak, akik
az elmúlt időszakban sokat tettek a falu közösségi élete fejlesztéséért. A megjelenteket, köztük
Kovács Tamást, Mélykút polgármesterét, Flaskay Istvánt Egerből, Nagy Ottót, a
Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettesét, Bojan Soralovot, az Észak-Bácskai Körzet vezetőjét,
Kisimre Szerda Annát, a Magyar Nemzeti Tanács képviselőjét, Saša Srdićet, a topolyai községi
képviselő-testület elnökét és Tomik Nimród alelnököt Papp László, a 236 éves település helyi
közösség tanácsának elnöke köszöntötte.

Kisvárosi idill

Befagyasztanák a gázárakat Ukrajnában
2022. május 29. – karpatalja.ma
Változatlanok maradnak a gázárak a háború végéig Ukrajnában. A kivitelezéshez szükséges
lehetőségeket elemzik a szakemberek és törvényjavaslatot nyújtanak be a Legfelsőbb

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. május 30.
.

Kárpátalja

2022. május 29. – Magyarszo.rs
A hagyományos Bornapokat két évig mellőzniük kellett a magyarkanizsaiaknak, de idén ismét
megszervezték a sokak által közkedvelt eseményt. A városban az egyik fokmérője egy-egy
rendezvény sikerességének, hogy mennyire kezd el zsongani a máskülönben csak a délelőtti
órákban forgalmas Fő utca. Most pénteken délután már sétálok haladtak egymásutánban a
központ felé. Ki oda, ki később borospohárral a kezében tett es körtva sétálóutcán. Kisvárosi
idillként a verőfényes délutántól kezdve életre kelt a közeg. Nem kellett nagy csinnadratta,
éppen elég volt, hogy nyolc borászat kínálta a minőségi italt, emellett magyarországi borokat is
forgalmazó vállalat is megjelent, továbbá kézműves sört és helyi terméket, a község egyik
legfinomabb sajtját is kínálták.

Albérletek háború idején: Ungvár a legdrágább város
2022. május 29. – karpatalja.ma
Az OLX elemzői szerint jelenleg a kárpátaljai, kirovográdi és dnyipropetrovszki területen a
legaktívabb az albérletüzlet. Az esetek 82%-ban telefonon foglalnak lakást az ukránok. Az
elemzők szerint a kialakult háborús helyzet miatt ma a fővárosban a legolcsóbb a lakásbérlés,
és a biztonságosnak számító Ungváron a legdrágább. A megyeközpontban átlagosan 850
hrivnyát kérnek el éjszakánként egy egyszobás lakásért. Háromszobás lakások esetében már
Lemberg vezet a közel 1500 hrivnyás díjával.

Enyhültek az alkoholos italok árusításának korlátozásai Kárpátalján
2022. május 28. – karpatalja.ma, kiszo.net
A Területvédelmi Tanács május 27-i döntése értelmében a megye területén ismét engedélyezik
az égetett szeszes italok árusítását közép-európai idő szerint 07:00 és 19:00 óra között –
számolt be róla a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) hivatalos oldalán. Az
engedmény a kereskedelmi forgalmazás mellett az éttermekre is vonatkozik, azzal a feltétellel,
hogy egy személy csak egy üveg alkoholt vásárolhat.

Száraztészta adományt küldött Magyarország Kárpátaljára
2022. május 27. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net
Újabb adománnyal segíti Ukrajnát, a kárpátaljaiakat, valamint az itt tartózkodó belső
áttelepülteket Magyarország – tudatta a Tv21 Ungvár május 26-án. Nagy mennyiségű
száraztésztát juttattak el ugyanis a Kárpátaljai Megyei Tanács és további két helyi szervezet
részére Ungváron és Munkácson. A humanitárius segélyt Csizmadia Alexandra, Magyarország
Ungvári Főkonzulátusának konzulja, külgazdasági attasé adta át.

Egyre több benzinkúton kapható üzemanyag Kárpátalján
2022. május 27. – karpatalja.ma
Az állam válságellenes intézkedései nyomán az elmúlt napokban javult az üzemanyag-helyzet
Kárpátalján. Egyre több benzinkúton kapható üzemanyag, ugyanis megérkeztek az első
európai szállítmányok, közli a goloskarpat.info. Az A-95 benzin literenként 51 hrivnyás áron
kapható. A dízel pedig 57 hrivnyába kerül. A 92-es benzin azonban csak néhol kapható,
literenként 49 hrivnyáért kínálják.
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Tanácsnak – írta Viktor Mikita, a megyei katonai adminisztráció vezetője vasárnap. A
törvényjavaslat célja, hogy legalább a háború ideje alatt ne emelkedjenek a gázárak az
országban.

Egyes turistaútvonalakat lezártak Kárpátalján
2022. május 28. – karpatalja.ma
A hadiállapot idején tilos egyes turistaútvonalak szakaszait felkeresni a kárpátaljai lakosok és
a megye vendégei számára – közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA
Zakarpattya). Az erről szóló döntést május 27-én hozta meg a Megyei Védelmi Tanács. A
Miniszteri Kabinet 2007.03.21-i №507 számú határozata értelmében a rendelet teljesítése
kötelező minden, megyében található, végrehajtó szerv, önkormányzat, vállalkozás, intézmény
és szervezet, valamint az állampolgárok számára.

Újabb székelyföldi támogatás érkezett Beregszászba
2022. május 28. – kiszo.net
A háború kitörése óta a szomszédos országokból számos segélyszállítmány érkezett, érkezik
térségünkbe is, hogy enyhítsék az itt élők és a belső menekültek mindennapi gondjait. A minap
a Beregszászi kistérség is újabb támogatásban részesült, melyet Gálfi Árpád, Székelyudvarhely
polgármestere és Gémesi György, Gödöllő polgármestere adott át. – A humanitárius segélyt
kistérségünk lakosai és a rászoruló belső menekültek szükségleteinek kielégítésére fordítjuk
majd. Gálfi Árpád polgármesterrel kiváló a kapcsolatunk, most már második alkalommal
kaptunk székelyföldi barátainktól jelentős támogatást. Azt gondolom, hogy egy testvérvárosi
kapcsolat tartalommal való feltöltésében ez az egyik legeslegjobb funkció. Amikor baj van,
akkor segítjük egymást – fejtette ki Babják Zoltán polgármester, majd köszönetét fejezte ki
Beregszász testvérvárosainak, hogy a bajban nem feledkeznek meg rólunk.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2022. május 27. – Kossuth Rádió
A besztercebányai Szent Erzsébet templom Szent Anna kápolnája a magyar kormány
támogatásával újult meg. A szentmisével egybekötött átadón beszédet mondott Potápi Árpád
János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Tegnap megnyílt az első sepsiszentgyörgyi könyvfesztivál, a Sepsibook. A rendezvény
középpontjában a gyermekirodalom áll, így nem csoda, hogy már az első nap több
gyermekcsoport lepte el a Sepsi Arénát, és nem csak a városból. A könyves eseményt Vida
Gábor író nyitotta meg, de szervezőként a megyei tanács is kivette részét, tudjuk meg Tamás
Sándor elnöktől.
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Ezen a héten ballagtak az erdélyi középiskolák végzős diákjai. A búcsú, mint valami újnak a
kezdete – ez volt a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum ünnepségének
üzenete. Hargita megyében több mint ezerötszáz magyar diák vett búcsút tanintézményétől.
Volt szerenád a tanároknak, búcsúbulikat, -kirándulásokat szerveztek, hogy aztán
ünneplőbe öltözve lezárják életük egy igen fontos szakaszát.

A temesvári Bartók Béla líceum ma tartotta a végzős diákok ballagási ünnepségét.
Batyujukban sok mindent, számos kitörölhetetlen emléket visznek magukkal. Fontos volt
számukra a magyar nyelven tanulás, és már készülnek a következő kihívásra: az egyetemre.
A világjárvány miatt az iskola nem tudta mindig azt nyújtani diákjainak, amit szeretett volna
– mondta el Erdei Ildikó igazgató.

Uz Bence-követ avattak Székelyvarságon. A kezdeményezők a vadászíjászatot kívánják
népszerűsíteni. Olyan, gyerekek számára méretezett íjászfelszereléseket adományozott a
székelyvarsági Kőrösi Csoma Sándor általános iskola részére a Magyar Vadászíjász
Egyesület, amely lehető teszi a testnevelés órákon az íjászat oktatását, illetve egy iskolai íjász
kör működését - mondta Ambrózy Árpád elnök. Ezt követően méltó külsőségek között, az
erdélyi történelmi zászlók bemutatásával, felavatták a székelyvarsági önkormányzattal
közösen az Uz Bence-kővet.

Nem egy gyalogos zarándokcsoport tart a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Mária-úton. A
május 14-én Máriapócsról indult Szent-Anna csoporthoz útközben - hosszabb- rövidebb
távon - többen is csatlakoztak, csatlakoznak. Maros megyében - a mintegy száz kilométeres,
erdőn, mezőn haladó Mária-úton - az Erdélyi Kárpát Egyesület tagjai kísérik el a
zarándokokat. A Szent-Anna csoport tegnap este érkezett Marosvásárhelyre, a Keresztelő
Szent János templomhoz. Ott készült összeállításunk, amelyben elsőként a gyalogos
zarándoklat vezetőjét, Gazdag Györgyöt kérdeztük.
Szombaton Szabadkán a Bácska lovasklub versenypályáján eldől, hogy kik fogják képviselni
Vajdaságot október elsején és másodikán Budapesten a Hősök terén , a Nemzeti Vágtán.
Kedvcsináló következik a holnapi eseményről és gazdag kísérő rendezvényeiről.

Kárpát-medence Magazinműsor
2022. május 22. – M1
Az összetartozás tánca
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A felvidéki Dunamocs magyar tannyelvű alapiskolájában a diákok az Összetartozás táncára
készülnek, melyet június 4-én adnak elő. Az esemény ötletgazdája a helyi Jókai Andrea, akinek
Korpás Éva, felvidéki népdalénekes dalai adták a motivációt. A Nemzeti Összetartozás Napján
kicsik és nagyok a mindenki által ismert felvidéki polgári táncokat mutatják be. Az egész
Felvidék magyarlakta területeit átölelő rendezvényre már több mint 140 intézmény
jelentkezett, melyeket a Szövetség helyi szervezetei szólítottak meg.
Magyar olimpiai csapat Székelyföldön
Székelyföldön edzőtáborozott az olimpiai bronzérmes magyar női vízilabda-válogatott, amely
már a nyári, budapesti vizes világbajnokságra készül. A lányok már sokfelé jártak a világban,
de van olyan csapattag, aki most jutott el először Székelyföldre, így nagy élményt jelentett a
Mini Erdély Park. A csapat edzeni érkezett Csíkszeredába, de a lányok elismerik, inkább
feltöltődni, élményeket szerezni, lélekben erősödni jöttek Erdélybe. A szejkefürdői
látogatóközpontban Erdély nevezetes épületeinek és középkori várainak makettjeiben
gyönyörködhettek.
Vajdasági Magyar Képző-, Kutató-, és Kulturális Központ Szabadka
2018-ban, a Magyar Költészet Napján alakult meg a délvidéki magyarság egyik bástyája, a
Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, vagyis a VM4K Szabadkán. A
szervezet tevékenységével igyekszik minden korosztályt megszólítani különböző képzéseken,
programokon és foglalkozásokon keresztül. A központban magyarországi felsőoktatási
intézményekkel együttműködve szerveznek képzéseket, így a helyi magyarok anyanyelvükön
képezhetik magukat tovább.
Pusztadaróc magyar közössége
Szívvel lélekkel ropják a táncot ezek a pusztadaróci fiatalok. A Szatmár megyei faluban alig öt
éve alakult meg a Pusztadaróci Kulturális Értékek Megőrzéséért Egyesület, és azóta
megváltozott a helyi fiatalság élete. A hagyományok összehozták őket, és alig várják a napot,
hogy találkozhassanak, magukra ölthessék a szatmári viseletet.

Öt Kontinens
2022. május 28. – M1
A Latorcáért közösen – Kovács Géza, Ungvár
300 méteres szeméttorlaszoktól is megtisztították a Latorcát azok az önkéntesek, akik 3 napos
folyótakarítási akcióban vettek részt a nagydobronyi székhelyű Papilió Természet és
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Környezetvédelmi Egyesület szervezésében. A folyó tisztításában résztvevők nem titkolt célja,
hogy munkájukkal szeretnék felhívni az emberek figyelmét környezetünk védelmére.

Festum Varadinum – Villányi Zoltán, Nagyvárad
A Festum Varadinum 30. születésnapjához érkezett . A két hetes rendezvényt 1992-ben, a
várost alapító Szent László király tiszteletére hozták létre a nagyváradi magyar civil szervezetek
és a történelmi magyar egyházak hagyományteremtő szándékkal, hogy évről évre
megmutathassák a Sebes-Körös parti város magyar közösségének egyházi, és kulturális
értékeit. Az idei Festum Varadinumon idén is számos Kárpát-medencei magyar előadóművész,
vett részt, csaknem 160 programmal .

Felvidéki séta – Tomojka Tünde, Királyhelmec
Késmárk, Lőcse,Borsi és Kassa is része volt annak a programnak , amelyen középiskolások
történelmi és kulturális emlékeket látogathattak meg. A diákokat a Rákóczi Szövetség hívta
meg a Felvidéki Sétára, amelynek csaknem 100 részvevője volt ..A történelmi helyszínekben
gazdag , tematikus kirándulást legközelebb ősszel szerveznek a fiataloknak.

Családi pékség a Bánságban – Hübsch Évi, Robert Gondi, Újvidék
A csókai Árok pékségben három nemzedék is váltotta egymást, néhány éve pedig a
szakközépiskola diákjai is odajárnak a mesterség fortélyait megtanulni. A pékmesterséget még
60 évvel ezelőtt a nagypapa sajátította el azért, mert szülőfalujában akkor nem lehetett
kenyeret kapni. A bánsági pékséget ma már unokája vezeti, aki teljesen más szakmából szerzett
diplomát Magyarországon.

Régi idők iskolája Csíkbánkfalván – Csúcs Mária, Csíkszereda
Palatáblák, kalamárisok,irkák és régi tankönyvek ..és megannyi múltat idéző iskolai tárgy egy
páratlan kiállításon . A Csíkbánfalván élő szenvedélyes gyűjtő , Bíró László egy hétig egy tárlat
keretében be is mutatta féltve őrzött kincseit. A környékbeli településekről el is mentek sokan,
hogy megnézzék. Az iskolák pedig osztálykirándulásokat szerveztek, hogy a diákok
megismerjék dédszüleik és ükszüleik egykori tanodáját. 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 - igyekeznek eltörölni. Ehelyett interaktív
és érdekes múzeumpedagógiai foglalkozásokat társítanak a meglévő kiállításokhoz, ahol
egyenesen kötelező megérinteni a tárgyakat.
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