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Nyomtatott és online sajtó 
 

  

Szijjártó: Magyarország és Horvátország kész a hosszú távú energiabiztonsági 

együttműködésre 
2022. május 31. – MTI, ORIGO, Demokrata, MagyarNemzet, HírTV, Hang.hu 

A magyar és a horvát kormány kész a hosszú távú energiabiztonsági együttműködésre, 

Horvátország így készen áll az Adria kőolajvezeték kapacitásának bővítésére, hogy vészhelyzet 

esetén is biztosított legyen Magyarország ellátása - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter kedden Zágrábban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető Davor 

Filipovic horvát energiaügyi miniszterrel való tárgyalása után leszögezte: Orbán Viktor 

miniszterelnöknek sikerült kiharcolnia, hogy az Oroszországgal szembeni európai uniós 

kőolajembargó alól mentességet kapjon a csővezetékes szállítás, így Magyarország ellátása 

továbbra is biztosított legyen, de a teljes biztonsághoz arra van szükség, hogy hazánk ne csak 

egy irányból vásárolhasson kőolajat. 

 

Pásztor: Arra készül a VMSZ, hogy a parlamenti többség része legyen 
2022. május 31. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

A biztonság és a béke folyamatossága felértékelődött az ukrán-orosz háború óta, az energia- és 

az élelmiszerbiztonság Szerbiában továbbra is adott - mondta el a Szabadkai Magyar Rádióban 

Pásztor István. Aleksandar Vučić régi-új szerb államfő második mandátumában is arra készül 

a VMSZ, hogy a parlamenti többség része legyen. Folytatni tudjuk azt a partnerkapcsolat-

építést, aminek a Vajdasági Magyar Szövetség is haszonélvezője volt az elmúlt öt évben - 

mondta Pásztor István. Ez az együttműködés a kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen, 

partnerkeresésen és a közös ügynek a szolgálatán alapult - tette hozzá a VMSZ elnöke. „Az 

elmúlt idestova most már kettő hónap, mert annyi múlt el lassan az áprilisi választásoktól azt 

igazolta, hogy jó döntést hoztunk, amikor beálltunk az ő támogatása érdekében a jelölő 

szervezetek sorába. Ugyanis az történt, hogy ebben az elmúlt két hónapban mindazok, akik 

alternatív jelöltek voltak azon a választáson, eltűntek.”  

 

Igazán különleges lesz idén a nemzeti összetartozás napja 

2022. május 31. – Hirado.hu 

Rengeteg programmal készülnek határon innen és túl szombaton, június 4-én, a nemzeti 

összetartozás napján. Idén egybeesik pünkösddel és a Csíksomlyói búcsúval az ünnep, így 

Erdély kiemelt helyszín lesz. Idén is indul pünkösdi lovas zarándoklat: most is lóháton viszik 

az összmagyarság imaüzeneteit Csíksomlyóra. Torockón pedig idén is lesz Duna-nap – számolt 

be az M1 Híradója. (…)„Az idei rendezvényeknek is az elsődleges célja, az, hogy össze tudjuk 

kovácsolni még inkább a magyarokat, éljünk akár Magyarországon, akár a Kárpát-
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medencében, illetve a diaszpórában. És mindannyian mindent megtegyünk annak érdekében, 

hogy a nemzeti összetartozástudatot, érzést meg tudjuk erősíteni” – fogalmazott Potápi Árpád 

János.  
 

Kiváló magyar részeredménnyel zárult a népszámlálás első szakasza, kezdődik a 

második félidő 
2022. május 31. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Mintegy 700 ezer magyar töltötte ki sikeresen az online népszámlálási kérdőívet május 27-ig, 

és ezzel minden előzetes becslést és várakozást meghaladt a népszámlálás első szakaszában a 

magyar részvétel. Köszönet érte!” – értékeli a cenzus részeredményeit a Népszámlálás.ro. A 

romániai magyarok összeírását elősegítő tájékoztató és támogató kampány portáljának keddi 

közleménye szerint az országos szinten beküldött kérdőívek száma csaknem 11 millió, ami 

58%-os becsült részvételi arányt jelent. Az egyedi, az Országos Statisztikai Intézet által 

elfogadott és érvényesített személyi kérdőívek száma azonban 8,9 millió, a becsült lakosság 

46,8%-a. A fennmaradt 2,1 millió kérdőív az érvénytelenített, hiányosan vagy többszörösen 

beküldött űrlapokra, avagy az üres lakásokra vonatkozik. A becsült magyar részvétel jóval az 

országos átlag feletti, 67%-os. 

   
Listáztatná a magyarok által Romániában megvásárolt műemlék ingatlanokat 

egy USR-szenátor  
2022. május 31. – Krónika 

Az elmúlt két évben „magyar származású magán- vagy jogi személyek” által Temes megyében 

megvásárolt műemlék épületek listáját kérte ki a megyei kulturális igazgatóságtól Raoul Trifan, 

a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) bánsági szenátora. Az igénylést Sorin Predescu, 

az igazgatóság vezetője hozta nyilvánosságra egy Facebook-bejegyzésben, amelyhez csatolta a 

beszkennelt dokumentumot. A posztban fasizmust és sovinizmust emlegetett. „Egy Temes 

megyei USR-es honatya azt akarja tudni, hogy hány ingatlant adtak el magyar származású 

magánszemélyeknek. Nem állampolgároknak, hanem olyanoknak, akikben magyar vér 

csörgedez. Valóban vásárolnak magyarországi alapítványok különböző műemlék épületeket. 

(…) Csak a fasizmusban kell a nemzetiséget vérrel, nyelvvel, az államhoz való tartozással 

bizonyítani. Feltételezni, hogy bármely magyar származású személy veszélyt jelent, színtiszta 

és kegyetlen sovinizmus. Az AUR sem csinálta volna ennél jobban” – fogalmazott az illetékes. 

 

A román betonkereszteket védendő vonulnak az úzvölgyi temetőbe az AUR-osok 
2022. május 31. – Krónika, maszol.ro 

George Simion, a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke 

bejelentette, hogy csütörtökön az alakulat parlamenti képviselői Úzvölgyében ünneplik a 

román hősök napját. „Csütörtökön 17 órától Úzvölgyében leszünk, ahol az RMDSZ 
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nyomásgyakorlása miatt fennáll a veszély, hogy a nemzetközi katonai temetőben lebontják a 

román hősök keresztjeit. Azokról a keresztekről van szó, amelyekre a sovének 2019 májusában 

szemeteszsákokat tettek, hogy etnikai feszültséget gerjesszenek, és ezeket a napokban ismét 

felszították” – jelentette ki kedden Simion. Párttársa, a magyar jelképek ellen évek óta 

hadjáratot folytató Dan Tanasă parlamenti képviselő ugyanakkor felhívást intézett „minden 

románhoz”, hogy június másodikán vegyen részt az úzvölgyi megemlékezésen. 

 

Újabb úzvölgyi provokációra figyelmeztet a Székely Figyelő Alapítvány 
2022. május 31. – maszol.ro 

Ismét provokációra készül az úzvölgyi katonatemetőben a szélsőséges magyarellenességéről 

hírhedt Mihai Tîrnoveanu és az általa vezetett román Nemzet Útja (Calea Neamului) Egyesület 

– hívta fel a figyelmet Árus Zsolt, a gyergyószentmiklósi székhelyű Székely Figyelő Alapítvány 

elnöke a sajtónak elküldött közleményében és a szervezet tájékoztató oldalán. A civilben 

fogorvos Tîrnoveanu, aki a Kovászna Megyei Románok Polgári Fóruma vezetőségének is tagja, 

június 2-án (amikor az ortodox egyház Urunk mennybemenetelét ünnepli), csütörtökön 17 

órára hirdetett megemlékezést a Hargita és Bákó megye határán található úzvölgyi magyar 

katonatemetőbe, az ott állítólagosan nyugvó – ezt csak a román nacionalista szervezetek vélik 

tudni – román hősi halottak sírjainál. 

 

A Bolyaiban ugyan, de együtt maradhatnak a II. Rákóczi Ferenc gimnázium diákjai 

és tanárai 
2022. május 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban folytatják tanulmányaikat a II. Rákóczi 

Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai, illetve velük maradnak tanáraik és a kisegítő 

személyzeti is – tájékoztatott közleményében az RMDSZ Marosvásárhelyi Szervezete. A Maros 

Megyei Tanfelügyelőség és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum vezetőtanácsi döntésének 

eredményeként fejezhetik be az idei tanévet, illetve ott kezdik meg az őszi tanítást a mind a 

diákok, mind a tanárok. „Elértük, hogy a diákok és tanárok együtt maradjanak, mindenkit a 

Bolyaiba soroljanak. Nem volt egyszerű, hiszen jogértelmezési vita alakult ki arra vonatkozóan, 

hogy az 1–8. osztályokat az Unireába vagy Bolyaiba sorolják. Hosszú tárgyalásokat követően 

sikerült megtalálnunk a törvényes megoldást, amelynek eredményeként a diákok, tanárok és a 

nem pedagógusok egyaránt a Bolyaiban folytathatják tevékenységüket. Amit ígértük, 

betartottuk – a rákóczis osztályok együtt maradnak, és az idei tanévet zavartalanul le lehet 

zárni” – mondta Kovács Mihály Levente, a Marosvásárhelyi RMDSZ elnöke. 

 

Ismertették a csíksomlyói búcsú liturgikus programját és a forgalmi tudnivalókat 
2022. május 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A csíkszeredai városháza és a csíksomlyói ferences rendház képviselői ismertették a 

pünkösdszombati fogadalmi búcsú pontos programját kedden. Az autóbuszok és a 

személyautók parkolási rendje és a forgalomkorlátozások is ismertek. Az elmúlt két évben a 

koronavírus-járvány miatti korlátozások árnyékolták be a csíksomlyói pünkösdszombati 
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fogadalmi búcsút. Ebben az évben újra a megszokott módon vehetnek részt a zarándokok az 

eseményen. Mint a főszervezők nevében Urbán Erik ferences rendi tartományfőnök beszámolt 

róla: a 2022-es év és egyben a búcsú jelmondatául a „Pax et bonum”, magyarul „Béke és jóság” 

kifejezést választották, amely egyben a ferences rend jelmondata is. 

 

Pénzügyi oktatási központot nyitnak Csíkszeredában 
2022. május 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A helyi önkormányzat és az OTP Bank Románia Alapítvány együttműködésében létrehozott új 

pénzügyi oktatási központot adtak át Csíkszeredában. Az új intézményben elsősorban diákok 

ismerkedhetnek meg az alapfokú pénzügyi ismeretekkel, de a képzés több korosztály számára 

is elérhető lesz majd. 

 

Fogadják a zarándokvonatokat a gyergyószentmiklósi vasútállomáson  
2022. május 31. – szekelyhon.ro 

Ahogyan már hagyományossá vált, idén is fogadják a zarándokvonatokat a 

gyergyószentmiklósi vasútállomáson csütörtökön, illetve pénteken este. Pünkösdvasárnap 

reggel 8 órától pedig ismét lesz ünnepi szentmise a Szent Miklós római katolikus templom 

előtt.  

 

Nem kértek engedélyt az úzvölgyi román megemlékezők, de a csendőrség szerint 

nincs is szükség rá 
2022. május 31. – maszol.ro 

Nem kértek engedélyt a csíkszentmártoni önkormányzattól az Úz-völgyébe készülő román 

megemlékezők, akik a magyarellenességéről hírhedt Mihai Tîrnoveanu és az általa vezetett 

román Nemzet Útja (Calea Neamului) Egyesület szervezésében készülnek provokatív 

felvonulásra az Úz-völgyi katonai temetőben. A Hargita Megyei Csendőrség szerint nincs is 

szükség engedélyre, megemlékezésről lévén szó, a 60/1991. számú gyülekezési törvény 

értelmében az úzvölgyében szervezett esemény nem engedélyköteles. „Nemcsak az, hanem 

országszerte a többi sem, ugyanis nagyon sok megemlékezést szerveznek a hősök napja 

alkalmából. A törvény szerint az egyházi eseményt, a megemlékezések és még egy egész sor 

más rendezvény megtartását nem kell sem bejelenteni, sem engedélyt nem kell kérni” – 

mondta a szóvivő. 

 

A népviselet ünnepét szervezik meg Bánffyhunyadon 
2022. május 31. – maszol.ro 

Ötödik alkalommal szervezik meg július 16–17-én a Kalotaszegi Magyar Napokat, amelyet idén 

a népviselet ünnepének terveznek. A szervezők szerint ötszáznál is több kalotaszegi 

népviseletbe öltözött személy részvételével rendezik meg a hagyományos felvonulást, és a 

rendezvény mindkét napján nagykoncerttel készülnek. A részletekről a főszervezők kedden 

számoltak be. 
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Színes programokkal várják Erdély-szerte a kicsiket és szüleiket a gyereknap 

apropóján 
2022. május 31. – Krónika 

Gazdag programkínálattal várják a legkisebbeket június 1-jén, gyereknapon Erdély-szerte. Az 

önkormányzatok és civil szervezetek a korábbi évekhez hasonlóan bábszínházi előadásokkal, 

gyerekkoncertekkel és számos szabadtéri programmal varázsolják színessé a gyerekek 

ünnepét, amely hivatalos munkaszüneti nap Romániában. 

   
Fico: Orbán Viktor a brüsszeli csúcstalálkozó győztese 
2022. május 31. – MTI, Hirado.hu, Index.hu 

Orbán Viktor a győztese az Oroszország elleni szankciókról szóló brüsszeli uniós 

csúcstalálkozónak, mert sikerült elintéznie a mentességet a Barátság kőolajvezetéken keresztül 

érkező orosz kőolajra - jelentette ki Robert Fico korábbi szlovák miniszterelnök, a pozsonyi 

parlament legerősebb ellenzéki pártjának, az Iránynak (Smer-SD) az elnöke a TASR szlovák 

közszolgálati hírügynökségnek nyilatkozva kedden. A volt szlovák kormányfő rámutatott: a 

vezetéken érkező orosz kőolajra vonatkozó néhány éves mentesség Magyarországon kívül 

Szlovákiára és Csehországra is vonatkozik majd. 

 

Ismét remekül sikerült az ovis családi nap Szentpéteren! 
2022. május 31. – ma7.sk  

A hétvége során már 7. alkalommal szervezték meg a szentpéteri Kossányi oviban a nagy sikerű 

családi napot. A szentpéteri családi nap több tekintetben is kiemelkedik a környékbeli 

gyerekrendezvények közül. Elsősorban azért, mert egy igazán különleges összefogás 

eredményeként tud megvalósulni évről évre az akció: szülők, pedagógusok és temérdek 

óvodabarát közös munkájának gyümölcse ez a rendezvény. A programok összeállítása 

leginkább az óvoda mellett működő szülői szövetség feladata, ezzel a főszervező szerepét is az 

aktív anyukák és apukák vállalják, de rengeteg támogatás érkezik önkéntesektől, segítőktől, és 

persze az óvodai és iskolai alkalmazottaktól. 

 

Élettel telt meg a hétvégén a Nagykaposi Magyar Ház 
2022. május 31. – ma7.sk  

Egyszerre két rendezvény helyszíne is volt a hétvégén a Nagykaposi Magyar Ház. Sokan várták 

már a lassan hagyományossá vált őstermelői és kézműves piacot. A ház hátsó udvarrészén 

kialakított vásártéren az idén első alkalommal lehetett válogatni a portékák között. Gabri 

Rudolf, a Magyar Házat működtető Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke az összegyűlteket 

arra buzdította, hogy a szép időt kihasználva örüljenek egymás társaságának. Marasztalásra 

szólított mindenkit: nem csak azokat, akik alig várták, hogy láthassák a Házban A Szakkör 
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program csoportjainak kézműves alkotásaiból nyíló kiállítást, de azokat is, akik inkább 

kulináris élményre vágytak. Először sütöttek ugyanis itt helyben kovásszal készült kenyereket. 

 

Csallóközi óvodabeíratási mustra 
2022. május 31. – ma7.sk  

Hivatalosan május végéig tart a gyermekek beíratása az óvodákba, ezért megkérdeztük a 

Csallóközben működő óvodák vezetőit és az önkormányzatok képviselőit, milyen 

tapasztalatokat szereztek a beíratások alkalmával. Vajon hány magyar gyermeket írattak a 

csallóközi települések magyar nyelvű intézményeibe? A somorjai óvodák összesítése alapján 

jelenleg 90:60 körül mozog az arány, tehát 90 óvodaköteles gyermek jelentkezett szlovák 

intézménybe, 60 pedig a magyar gyerekek száma. A nagymegyeri Magyar Tanítási Nyelvű 

Óvoda igazgatónője, Krascsenics Mária portálunknak elmondta, jelenleg negyven kisóvodást 

írattak be hozzájuk, akik szeptemberben mindenképpen megkezdik az óvodalátogatást. „Az 

óvodánkban évközben is lehetőség van a gyerekek beíratására, ha az összkapacitásunk engedi. 

Jelenleg százötvenhat óvodásunk van, nyolc osztállyal működünk, az osztályokban pedig 

körülbelül húsz gyerkőcöt tudunk foglalkoztatni, illetve amennyit a higiéniai előírások 

megengednek.” – tette hozzá az igazgatónő. 

 

Kétnyelvű évzáró a magyar oviban 
2022. május 31. – ma7.sk  

Látszólag kényes, de lényegében mégis egyszerű problémával fordult a Magyar7 

szerkesztőségéhez olvasónk, Márkus László. Levelének lényege, hogy gyermekük óvodai 

beíratása előtt szembesültek azzal, hogy falujuk magyar óvodájában dominánsabb a szlovák 

nyelv, mint a magyar. Márkus László elmondja, hogy amikor lányuk óvodai beíratása előtt 

felkeresték a település egyetlen óvodáját, meglepődve tapasztalták, hogy már a kapunál két 

kislány szlovákul üdvözölte őket, s az iskolaudvaron lévő négy fiú is szlovákul beszélgetett. Az 

óvoda vezetőitől megtudták, hogy a szlovák óvodások száma meghaladja a magyarokét. Ez a 

tény elriasztotta őket attól, hogy az otthonuktól csak pár percnyi sétára lévő intézményt 

válasszák, s inkább vállalják, hogy a közeli város, Somorja egyik óvodájába járatják majd a 

kislányukat. 

 

Felújítja a közlekedési minisztérium a füleki kisállomást 
2022. május 31. –bumm.sk, ma7.sk 

A közlekedési minisztérium egy petícióra reagálva megerősítette, hogy felújítja a füleki 

kisállomást. A főállomás helyett egy ideig itt állnak majd meg a gyorsvonatok. Ezt Agócs Attila, 

a város polgármestere jelentette be. A közlekedési minisztérium egy petícióra reagálva 

megerősítette, hogy felújítja a füleki (Fiľakovo) kisállomást, a főállomás helyett egy ideig itt 

állnak majd meg a gyorsvonatok – jelentette be a közösségi hálón Agócs Attila, a város 

polgármestere. Fülek önkormányzata április végén tárgyalt a közlekedési minisztérium és a 

vasút képviselőivel arról, hogy a gyorsvonatok nem állnak meg a főállomáson, és írásbeli 

állásfoglalást kért a tárcától a petícióval kapcsolatban. A város álláspontja szerint a kisállomás 
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felújítására azért van szükség, hogy készen álljon az utasok fogadására. Jelenleg nincs ott 

parkoló, jegypénztár és illemhely. 

 

Az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosával tárgyal Hágában a Szövetség 

delegációja 
2022. május 31. – ma7.sk, felvidek.ma  

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke közösségi oldalán számolt be róla, hogy Hágában tárgyalt 

Kairat Abdrakhmanovval, az Európai Biztonsági és Együttműködés Szervezet (EBESZ) 

nemzeti kisebbségi főbiztosával. Azt írta, tájékoztatták őt a magyarok és a többi nemzeti 

közösség helyzetéről Szlovákiában, valamint a népszámlálási eredményekről. Úgy fogalmaz, 

„felhívtuk a figyelmét a kormányprogramban szereplő vállalásokra, amik a nemzeti 

közösségeket érintik, és annak megvalósítasára vonatkozó elégtelenségekre." A Szövetség 

delegációja arra kérte az EBESZ diplomatáját, hogy felvetéseiket tolmácsolja a szlovák 

kormánykoalíció illetékeseinek a holnap kezdődő pozsonyi Globsec-látogatása során. 

 

Örökségeink útján: az Ipoly mente és a Börzsöny értékeinek felfedezése két 

keréken 
2022. május 31. – felvidek.ma  

A drégelypalánki székhelyű Sugárkankalin Turisztikai Egyesület a hétvégén szervezte meg a 

hagyományos Örökségeink útján elnevezésű kerékpártúráját a Börzsöny tövébe. A mintegy 30 

kilométeres túrán közel kéttucatnyi felvidéki kerékpáros érdeklődő vett részt. A május 28-ai, 

helyi értékeket felfedező túra az Ipoly folyó partján lévő magyarországi településeket érintett. 

A túrázók a nap folyamán felkeresték Drégelypalánkot, Ipolyvecét, Dejtárt, Patakot, Horpácsot, 

Borsosberényt, valamint Nagyoroszit. A Felvidéket egy nagyobb ipolysági és egy kisebb 

létszámú palásti társaság képviselte. Az ipolysági kerékpárosok egy összeszokott, 

helytörténetet kedvelő csoport. Számos felvidéki és magyarországi látnivalót tekintettek meg 

közösen, kerekezve akár száz kilométereket is. 

 

Terepszemlén ellenőrizte Zselíz városvezetése az Esterházy-kastély megkezdett 

felújítását 
2022. május 31. – felvidek.ma  

Mint korábban beszámoltunk róla, határon átívelő, európai uniós Interreg és Norvég Alapból 

juttatott forrásokból kezdődik meg a nagy múltú zselízi Esterházy-kastély felújítása. Zselíz 

városa a nagyszabású projektre több mint 1 millió eurót nyert el, ám ez csak a munkálatok egy 

részét fedezi, így már készül a további szakaszok projektálásának kidolgozása. A jelenlegi 

munkálatokat a kőhídgyarmati Pohori cég végzi. A május 25-i képviselő-testületi ülés után 

került sor a városvezetés részéről az első területbejáró szemlére. A terepbejáráson részt vett a 

kivitelező cég vezetője, Pohori Tamás, a cég szakemberei, Juhász András polgármester, 

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke, aki egyben helyi képviselő is, illetve további képviselők. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/aktualis/az-ebesz-nemzeti-kisebbsegi-fobiztosaval-targyal-hagaban-a-szovetseg-delegacioja
https://ma7.sk/aktualis/az-ebesz-nemzeti-kisebbsegi-fobiztosaval-targyal-hagaban-a-szovetseg-delegacioja
https://felvidek.ma/2022/05/oroksegeink-utjan-az-ipoly-mente-es-a-borzsony-ertekeinek-felfedezese-ket-kereken/
https://felvidek.ma/2022/05/oroksegeink-utjan-az-ipoly-mente-es-a-borzsony-ertekeinek-felfedezese-ket-kereken/
https://felvidek.ma/2022/05/terepszemlen-ellenorizte-zseliz-varosvezetese-az-esterhazy-kastely-megkezdett-felujitasat/
https://felvidek.ma/2022/05/terepszemlen-ellenorizte-zseliz-varosvezetese-az-esterhazy-kastely-megkezdett-felujitasat/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. június 1. 

. 

 

A Ringató foglalkozások az iskolai tanévvel párhuzamosan június végéig tartanak 
2022. május 31. – felvidek.ma  

A Ringató foglalkozások hosszú kihagyás után márciusban indultak újra. A bezártság idején 

online foglalkozásokat tartottak, majd voltak „szájmaszkos” találkozások is, ami ugyancsak 

korlátozta a felszabadult öröm perceit. A feloldás után újra több helyszínen várták az anyukák 

és a babák a Kürtről érkező Danczi Mónika szakképzett foglalkoztatót, aki az Érsekújvári 

járásban hetente hét alkalommal, hét helyszínen tart Ringatót. Ezek a helységek: Érsekújvár, 

Köbölkút, Kürt, Muzsla, Szőgyén, Tardoskedd és Udvard. A hétről hétre tartott, tiszta forrásból 

merített Ringató foglalkozásokkal a nullától három éves korú kisgyermekeket nevelő 

családokat szólítják meg. 

 

Ünnepeljék a gyermeknapot a kassai Tháliában 
2022. május 31. – Új Szó  

A Thália Színház és a Csemadok Kassai Városi Választmánya szeretettel hív minden kicsit és 

nagyot a Thália Színházban megrendezendő gyermeknapra 2022. június 4-én 12:00-tól. 

Programból nem lesz hiány – kézműves foglalkozások, gyermekjátékok, barangolás, 

sütiverseny, bábszínház és sok más várja a résztvevőket. A belépő sem maradhat el! 

Gyermekeik rajzukkal vehetnek részt a gyermeknapon, amelyet kiállítunk a színház belterében. 

Várjuk a különféle rajzokat és festményeket a legszebb színházi emlékeikről. 

        
Új ifjúsági központ létesítését tervezik Szabadkán 
2022. május 31. – Vajma.info 

Egy tető alá szeretné hozni az ifjúságot érintő kérdésekkel foglalkozó szervezeteket a szabadkai 

önkormányzat, ezért egy új ifjúsági központ létesítését tervezik, nyilatkozta a Magločistač 

portálnak Nataša Aleksić, a városi tanács sporttal és ifjúsági kérdésekkel megbízott tagja. A 

terv az, hogy a központ teret adna az ifjúsági programoknak is. Az ifjúsági központ most az 

autóbuszpályaudvar épületében működik. Amellett, hogy a tér is kicsi, a lokáció sem jó, mert 

nagyon sok a migráns azon a területen, mondta Nataša Aleksić, aki 2020. augusztusától van a 

jelenlegi posztján. Éppen ezért szeretnék a legrövidebb időn belül felújítani a volt Jadran mozi 

épületében a Danilo Kiš Alapítvány helyiségeit, hogy legalább ott megfelelő körülmények 

legyenek. 

 

Helyben versenyképesek lenni 
2022. május 31. – Magyarszo.rs 

Húszmillió dináros pályázati szerződést írtak alá hétfőn Magyarkanizsán, mely szerződés az 

informatikai fejlődés lehetőségét célozza meg. Az innovációkkal és technológiai fejlesztéssel 

megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje nyílt pályázatot folytatott le vissza nem térítendő 

támogatás odaítélésére a szerbiai helyi önkormányzatok innovációs kapacitásai fejlesztésének 

támogatására létrehozott program keretében. A pályázaton Magyarkanizsa község az OZ smart 
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city Magyarkanizsa elnevezésű projektjavaslattal vett részt. A projektum előirányozza egy ún. 

IT HUB, azaz egy IT-központ létrehozását a legmodernebb európai előírások alapján, a 

magyarkanizsai Ifjúsági Otthon épületében. Ennek a sikeres pályázatnak a megpecsételését és 

a szerződés aláírását követhették figyelemmel a városban, magas rangú politikusok 

társaságában. 

 

Eltévedt lövedékek 
2022. május 31. – Magyarszo.rs 

A könyv egyfajta vallomásregény, amely Szarajevó ostromának 30. évfordulója kapcsán 

született – mondta Baráth László, a zentai színházban szombaton megtartott, Molnár Tibor 

levéltáros vezette könyvbemutatón. A könyv ugyanis vallomás arról, hogy egy vajdasági magyar 

művésztanár hogyan élte meg a szarajevói háború időszakát. A délszláv háború időszakát 

megelőzően számos vajdasági magyar fiatal végezte tanulmányait Szarajevóban. Baráth László 

vegyészeti középiskolát végzett, de a zenei pálya jobban vonzotta. A szarajevói fúvószenekartól 

érkezett felkérésnek engedve került Boszniába. 

 

236 éve a Bácskában 
2022. május 31. – Magyarszo.rs 

Bácskossuthfalva lakossága 236 évvel ezelőtt érkezett Bácskába a Nagykunságról: Karcagról, 

Kunmadarasról és Jászkisérről. Az évfordulóról az idén is több hetes programsorozattal 

emlékeztek meg. A hétvégi rendezvénysorozat tetőpontja az Irigy Hónaljmirigy koncertje volt 

a Rekreációs Központban. A helyi közösség díszülésén Papp László tanácselnök köszöntötte a 

vendégeket, majd összegezte a település múlt év lényeges történéseit, az elmúlt hónapok 

fejlesztéseit, kihívásait. 

    
ORFK: több mint kilencezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. május 31. – MTI, Hirado.hu, Demokrata 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5496 ember lépett be kedden Magyarország területére, a 

román-magyar határszakaszon belépők közül 3895-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 237 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 - írta a rendőrség. Az ukrajnai háború elől kedden 188 ember, köztük 133 

gyermek érkezett Budapestre vonattal - tették hozzá. 
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Változott a Rákóczi-főiskola 2022-es évi felvételi szabályzata 
2022. május 31. – karpat.in.ua 

Egész életünket megváltoztatták az országban jelenleg zajló háborús állapotok. A megváltozott 

körülmények nagy hatást gyakorolnak az oktatási folyamatra is, így a felsőoktatási eljárásra is. 

A 2022-es felvételi eljárás rendjét – amelynek megfelelően készült el a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) módosított felvételi szabályzata is – Ukrajna 

Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2022. május 2-án hagyta jóvá. Az érdeklődőknek Tóth 

Attila, a főiskola felvételi bizottságának felelős titkára számolt be a megváltozott szabályzat 

részleteiről. 

 

Újabb segélyszállítmány érkezett Csepelről Beregszászra 
2022. május 31. – karpat.in.ua 

Ma Csepelről érkezett újabb segélyszállítmány Beregszászba, amely főleg tartós élelmiszert és 

palackozott ivóvizet tartalmaz. A csepeliek a háború kezdete óta támogatják a bajbajutottakat 

mind Kárpátalján, mind a Magyarországra érkezett ukrajnai menekülteket. Vincze István, a 

Beregszászi Kistérség alpolgármestere elmondta, hogy a szállítmányból kisebb csomagokat 

fognak összeállítani, amelyeket a szociális kártyák tulajdonosai között osztanak majd ki . 

Beregszász magyarországi testvértelepülésének polgármestere is megerősítette, hogy a 

továbbiakban is folytatják a gyűjtést és hamarosan ismét visszatérnek a Vérke-parti városba. 

 

Az Ukrán Fegyveres Erők támogatására gyűjtöttek a kárpátaljai motorosok  
2022. május 31. – karpat.in.ua 

Az Ukrán Fegyveres Erők támogatására gyűjtöttek a kárpátaljai motorosok az Ungváron 

megrendezett találkozón. A rendezvényen lehetőség nyílt fotózásra, motorozásra és 

mindamellett különböző finomságokat is kaptak az érdeklődők. A találkozó nagyrészt 

gyerekeknek szólt. Nagy volt az érdeklődés részükről a motorok iránt. A motorosok a 

rendezvényeken igyekeztek jó hangulatot teremteni, de természetesen a háború befejezését 

szeretnék a legjobban. A kárpátaljai motorosok által szervezett rendezvényen az ukrán 

fegyveres erők támogatására csaknem 30 ezer hrivnya gyűlt össze. 

 

Ingyen csatlakozhatnak a HUMAN oktatási platformhoz a kárpátaljai szakiskolák 
2022. május 31. – karpat.in.ua  

2022. szeptember 1-től a kárpátaljai szakiskolák ingyen csatlakozhatnak a HUMAN egységes 

oktatási platformhoz, nemrég került sor a program bemutatására az intézmények igazgatói és 

dolgozói számára. Marjana Maruszinec, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) 

oktatási osztályának vezetője elmondta, hogy a tervek szerint minden szakiskolát átvezetnének 

a platformra, hiszen nemcsak a pandémia, hanem a hadiállapot is megmutatta, mennyire 

fontos a távoktatás minőségi megszervezése. 
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Mikita: együtt dolgozunk a gazdasági csoda megteremtésén Kárpátalján 
2022. május 31. – Kiszo.net 

A megszálló egyik fő célja Ukrajna gazdaságának lerombolása, a vállalkozások kifosztása. 

Küldetésünk, hogy rekordidő alatt és a lehető legegyszerűbben biztosítsuk a cégek Kárpátaljára 

történő áttelepülését – olvashatóak Viktor Mikita szavai a Kárpátaljai Megyei Katonai 

Közigazgatás közösségi oldalán. Kárpátalja kormányzója hozzátette, e mechanizmusok és 

ütemtervek kidolgozása volt a legnehezebb folyamat. A közel 100 napja tartó háború alatt 278 

vállalatot sikerült átköltöztetni a térségbe. Ebből 218 már működik, 60 cég áttelepülése 

folyamatban van. A vállalatok többnyire Kijev, Doneck és Harkiv megyéből érkeztek. 

 

Pénzügyminiszter: Ukrajna bevételei csak a kiadásai egyharmadát fedezik 
2022. május 31. – Kiszo.net 

Júniusban 60 milliárd hrivnya bevétel várható a költségvetésben. Jelenleg Ukrajna bevételei 

csak a kiadások egyharmadát fedezik, a többit a hitelek és a segélyek fedezik – jelentette be a 

pénzügyminisztérium vezetője. Szerhij Marcsenko közölte: a háború előtti időkhöz képest 

jelentősen, 25-70 százalékkal csökkentek az adó- és vámbevételek. Ugyanakkor javult a helyzet 

a márciusi és áprilisi mutatókhoz képest. A miniszter szerint a kiadások is emelkedtek. A 

pénzeszközök háromnegyede katonai szükségletekre, havi 10-15 milliárd hrivnya humanitárius 

programokra, beleértve az ideiglenesen lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek 

támogatására és a 6500 hrivnya kifizetésére irányul. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. május 31. – Kossuth Rádió 

 

A 18 tagszervezet vezetőinek részvételével  a hétvégén Bázelben tartotta közgyűlését a Nyugat-

Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége, a NYEOMSZSZ. A tanácskozás fő témája az 

volt, hogy a világjárvány után hogyan lehetne legeredményesebben újra indítani a magyar 

szervezetek életét, programjait. A következő percekben egy új szervezet indulásáról is hírt 

adunk. Összeállításunkban elsőként Bihari Szabolcs, a Szövetség elnöke értékeli a találkozót, 

majd Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár.  

  

A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző résztvevői átvették oklevelüket a hétvégén.  A 13 diák több 

helyszínen gyűjtött tapasztalatot, Beregszász, Ungvár után, Budapesten és Brüsszelben is 

jártak. A képzést a Mathias Corvinus Collegium indította a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetséggel és Bocskor Andrea Fideszes EP képviselővel közösen.  
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https://kiszo.net/2022/05/31/mikita-egyutt-dolgozunk-a-gazdasagi-csoda-megteremtesen-karpataljan/
https://kiszo.net/2022/05/31/penzugyminiszter-ukrajna-bevetelei-csak-a-kiadasai-egyharmadat-fedezik/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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A temesvári Bartók Béla Alapítvány 30 évvel ezelőtt alakult eredetileg a város azonos nevű 

magyar líceumának támogatására, de több, mint két évtizede az egész megye magyar oktatási 

hálózatára kiterjesztette támogató tevékenységét. Az alapítás óta Halász Ferenc áll a szervezet 

élén, őt kérdeztük az indulásról és a három évtized tevékenységéről. 

  

  

Az idei év irodalmi szenzációja  Márai Sándor feleségének, Lolának 1948 és 1979 között írott 

naplói.  A Helikon Kiadó gondozásában az Ünnepi Könyvhétre jelennek meg Betűbe zárva 

címmel, két kötetben Matzner Ilona három évtized alatt írt füzetei, amelyek  Márai Sándor 

hagyatékában maradtak fenn. A több mint ezer oldalas kiadvány egyik szerkesztője Ötvös Anna 

történész, a kassai Márai Sándor Emlékkiállítás kurátora, aki a kötetek jegyzeteit és utószavát 

is írta.   

  

Még nem frekventált turisztikai célpont a Csallóköz gyógyfürdőivel, kerékpár-, és vízi útjaival. 

A régió a közelmúltban több hazai és külföldi turisztikai kiállításon is megjelent a kínálatával, 

amelyről Kiss Bartalos Éva, a dunaszerdahelyi idegenforgalmi tájékoztató központ vezetője 

beszélt. 

  

Ismét lesz MOL Gyermekgyógyító Kupa Erdélyben, a Nagyenyed melletti Lőrincrévén, a 

Lovasterápiás Központban. Az előző rendezvényhez képest idén több a résztvevő, az esemény 

is két naposra bővül, június negyedikén és ötödikén, szombat-vasárnap tartják. Az esemény 

egyik szervezőjét, Balogh Csillát kérdeztük. 

 

A csíkszeredai városháza és a csíksomlyói ferences rendház képviselői ismertették a 

pünkösdszombati búcsú pontos programját a ma reggeli sajtótájékoztatón. Az autóbuszok és a 

személyautók parkolási rendje és a forgalomkorlátozások is ismertek. A részletekről kérdeztük 

Korodi Attila polgármestert.. 


