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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szilágyi: újra elindulhat a csíksomlyói zarándokvonat, újra erőt meríthetünk 
magyarságunkból 
2022. június 1. – MTI, hirado.hu, M1, Magyar Hírlap, maszol.ro, Krónika, Kossuth Rádió 

Két járványsújtotta év után szombaton újra elindulhat a csíksomlyói búcsúba az össznemzeti 

zarándokvonat, újra erőt meríthetünk magyarságunkból, a találkozásokból - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának kabinetfőnöke szerdán Budapesten. 

Szilágyi Péter a Keleti pályaudvaron - a zarándokvonatokat húzó Tamási Áron-mozdony 

avatásán - emlékeztetett arra, hogy az erdélyi író öröksége előtti tisztelgésből hirdették meg, 

születésének 125. évfordulója alkalmából a Tamási Áron 125 Emlékévet. Az emlékév céljának 

nevezte, hogy olyan programokat tartsanak az anyaországi, a Kárpát-medencei és a 

diaszpóramagyarságnak, amelyek bemutatják Tamási Áron életművét, és "kapcsot tudnak 

teremteni" az elszakított nemzetrészek között. A zarándokvonatot húzó mozdonyt az író 

arcképe, egy tőle származó idézet és farkaslaki táj díszíti - ismertette Szilágyi Péter, jelezve, 

hogy június 4-én tartják a nemzeti összetartozás napját. Az erdélyi programokat sorolva 

közölte: csütörtökön indul a kétnapos, Székelyudvarhely és Csíksomlyó között az ötödik 

alkalommal megrendezett lovas zarándoklat több mint 200 lovas részvételével. A csíksomlyói 

kegytemplom mellett Tamási Áron életét bemutató kiállítás nyílik, Tamási Áron 

szülőfalujában, Farkaslakán június 4-én az író életművét megidéző színházi előadást tartanak. 

 

Hungarikumok Madéfalván  
2022. június 1. – szekelyhon.ro 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából öt erdélyi településen szervezett programokat a 

Magyarság Háza. A madéfalvi kultúrotthonban ünnepélyes keretek között nyitották meg Az 

első tíz év – Szemelvények a Magyarság Háza életéből című kiállítást szerdán. A Magyarság 

Háza igazgatója, Csibi Krisztina kiemelte, hogy programjaik kilencven százaléka határon túl 

valósul meg. Úgy érezzük, mindenhol otthon vagyunk, ahol magyarok élnek a világban. Ezt a 

munkát szeretnénk folytatni a jövőben is. Az igazgató ismertette, a tárlat tíz tematikus részből 

áll: a magyar gasztronómia klasszikus receptjeitől a felpróbálható huszárviseletekig számos 

hungarikum tekinthető meg. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a 

nemzetépítő munkával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „a köszönet nem nekem, hanem a 

magyar kormánynak, a munkatársaimnak és főként az erdélyi szervezeteknek, 

önkormányzatoknak, történelmi egyházaknak szól, mert minden eredményt közösen értünk el. 

Ez a legjobb az elmúlt tizenkét esztendőben: a közös munkának rengeteg közös eredménye van. 

A politikában ha kettőt meg kettőt összeadunk, az sokszor nem négy, hanem öt, hat vagy hét.” 

Hozzátette, „nekünk a huszonegyedik században előre kell nézni, minden lehetőséget, ami ezt 

a nemzetet előre viszi, erősíteni kell”.  
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/01/szilagyi-ujra-elindulhat-a-csiksomlyoi-zarandokvonat-ujra-erot-merithetunk-magyarsagunkbol
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/01/szilagyi-ujra-elindulhat-a-csiksomlyoi-zarandokvonat-ujra-erot-merithetunk-magyarsagunkbol
https://szekelyhon.ro/aktualis/hungarikumok-madefalvan
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Nem lesznek csecsebecsék, román fordítás is várja a zarándokokat a szombati 
csíksomlyói búcsún 
2022. június 1. – Krónika 

Idén először román fordításban is hallgatható lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsún bemutatott 

szentmise valamennyi eleme, az ünnepi szónok prédikációját is beleértve – adta hírül az 

Agerpres. Az állami hírügynökség szerint a szombaton a csíksomlyói nyeregbe kilátogató 

román nemzetiségű zarándokok fülhallgatón követhetik végig a teljes szertartást. Az újításról 

Guia Laurean Hugo, a kegytemplom igazgatója számolt be. Elmondta, hogy a román nyelvű 

fordítás biztosítása a hívek kérésére történik és a ferences rend örömmel tesz eleget a kérésnek. 

A román anyanyelvű hívek számára külön sátor lesz, ahol igényelhetik majd a fülhallgatót, 

illetve tájékoztatják őket, hogy melyik rádióhullámon követhető a szentmise román fordítása. 

 

Háromszék élen a népszámlálásban, ám sok az érvénytelen kérdőív 
2022. június 1. – maszol.ro 

Kovászna megye jóval az országos átlag fölött teljesített a népszámlálás önkitöltéses 

időszakában hiszen a lakosság 71,3 százaléka kitöltötte a kérdőíveket. A statisztikai hivatal 

viszont több mint 10 000 személy kérdőívét hibásnak találta, ezért megyeszinten 62,6 

százalékra csökkent a népszámlálás első szakaszának eredménye. Ráduly István prefektus 

szerint a háromszékiek fegyelmezettségét és komolyságát jelzi, hogy Kovászna megye országos 

szinten, Hargita megye (65,2%) után a második legjobb eredményt érte el. 

 

Népszámlálás: az országos átlagon felüli a részvételi arány Kolozs megyében 
2022. június 1. – maszol.ro 

Több mint 370 ezer személy töltötte ki a népszámlálási kérdőívet Kolozs megyében, ez a becsült 

lakosság 52,2 százaléka, ezzel a megye az országos rangsorban kilencedik helyen áll. Antal 

Géza, a megyei népszámlálási munkacsoport Kolozs megyei területi felelőse elmondta, a 

magyar vezetésű közigazgatási egységek többsége átlag feletti teljesítményt nyújtott, a becsült 

adatok szerint pedig a megyében nagyjából 60 ezer magyar nemzetiségű személy töltötte ki 

eddig a kérdőívet. Antal Géza a Maszol megkeresésére a népszámlálás online kitöltési 

szakaszában eddig ismert adatokról számolt be. Mint mondta, jelenleg a beküldött érvényes 

kérdőívek száma Kolozs megyében 371,436, ami a teljes becsült lakosság 52,2 százalékát jelenti. 

Ebből a becsült magyar személyek száma körülbelül 60 ezer, de ez egy „óvatos becslés”, mivel 

a statisztikai hivatal még nem közölt konkrét adatokat. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/roman-forditas-es-kevesebb-csecsebecse-varja-a-zarandokokat-a-szombati-csiksomlyoi-bucsun
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/roman-forditas-es-kevesebb-csecsebecse-varja-a-zarandokokat-a-szombati-csiksomlyoi-bucsun
https://maszol.ro/belfold/Haromszek-elen-a-nepszamlalasban-am-sok-az-ervenytelen-kerdoiv
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-az-orszagos-atlagon-feluli-a-reszveteli-arany-Kolozs-megyeben
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Köszönet a támogatásért 
2022. június 1. – Nyugati Jelen 

A tornyai Pro Pir Kult Egyesület részére Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai 

Államtitkársága a Bethlen Gábor Alapon keresztül nyújtott vissza nem térítendő támogatást a 

2021-es évi Nemzeti Újrakezdési Program I. révén. A Program kiemelt célja a határon túli 

magyarságnak a szülőföldjén való boldogulása, nyelvének és kultúrájának a megőrzése és 

továbbfejlesztése, az anyaországgal való kapcsolatok fenntartása és megerősítése. Az Egyesület 

350 000 forint értékű támogatást kapott Az Egyesület ingatlan-felújításának és 

eszközbeszerzésének a támogatása címén. Az összegből nádszövetet szereztek be, amely a 

tájház udvarán lévő épületek tetőszerkezetének a felújítását szolgálta, hogy az összegyűjtött 

tárgyi-kulturális értékek megfelelő környezetbe kerüljenek. 

 

Augusztus közepére ismét megszervezik az Ipoly-takarítást 
2022. június 1. – ma7.sk  

A Wichmann Tamás kenuvilágbajnok által 2013-ban alapított Duna–Ipoly Sportegyesület és a 

Pro Civitate Dei Egyesület közös szervezésében, Gaal Gergely miniszteri biztos irányításával 

2022. augusztus 11-e és 14-e között valósul meg A nagy Ipoly-takarítás elnevezésű rendezvény. 

A Nagy Ipoly-takarítás célja az Ipoly folyó megtisztítása önkéntesek bevonásával az emberi 

hanyagság miatt felgyülemlett hulladéktól. A kezdeményezés továbbá lehetőséget ad az 

egyedülálló természeti és épített környezet, az Ipoly és a környező települések különleges 

világának megismerésére is. 

 

Kóváron zajlott a 7. ITEFESZT 
2022. június 1. – ma7.sk  

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya – a Szövetséggel, Kóvár önkormányzatával, a 

Csemadok helyi alapszervezetével, valamint a Hont–Ipoly Művelődési Központtal karöltve – 

2022. május 29-ére szervezte meg az ITEFESZT-et, vagyis az Ifjú Tehetségek Fesztiválját. A 

rendezvénynek Kóvár adott otthont. Az ITEFESZT-en, amely az idén már hetedik alkalommal 

valósult meg, ezúttal is a járás ifjú tehetségei tűntek fel ének, zene, valamint vers- és 

prózamondás kategóriákban. A bíráló bizottságot három tag alkotta: Antal Gusztávné Erzsébet, 

ének- és zenetanár, drámapedagógus, Kotoráné Belák Rózsa versmondó és Skamla József 

zenetanár. A tehetségkutató fesztiválon összesen tizennyolc versenyző állt színpadra. Az egyes 

kategóriák győztesei Nagy Ráhel, Valent Réka és Balga Erik lettek. 

 

Hány magyar óvodás lesz Tardoskedden? 
2022. június 1. – ma7.sk  

Az Érsekújvári járás legnagyobb falujában rohamosan csökken a magyarok aránya. Ez 

tükröződik a magyar óvodába íratottak létszámában is. A nemzetiségi összetételt az rontja 

leginkább, hogy a beköltöző új lakosok nagy többsége szlovák nemzetiségű. A modern, szép 

falu vonzó a betelepülők számára. A községben két magyar óvoda van három osztállyal, a 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/koszonet_a_tamogatasert_7.php
https://ma7.sk/tajaink/augusztus-kozepere-ismet-megszervezik-az-ipoly-takaritast
https://ma7.sk/tajaink/kovaron-zajlott-a-7-itefeszt
https://ma7.sk/tajaink/hany-magyar-ovodas-lesz-tardoskedden
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szlovák óvodában négy osztály működik. A két magyar óvoda igazgató asszonyát a beíratásról 

kérdeztük. „Az idén 15 gyermeket írattak be hozzánk és 14-en ballagnak el. Ezzel a számmal 

elégedettek vagyunk, mert ha eggyel is, de növekszik a létszám, az új tanévben 44-en leszünk. 

Sókszelőcéről is járnak hozzánk gyerekek, sőt még nyáron is változik a létszám, szoktak jönni 

olyan gyerekek, akik óvodakötelesek, de a szülő csak nyáron döbben rá erre” – mondta el 

Szpevák Michaela, a Szent István Egyházi Óvoda igazgatónője.  

 

A magyar óvodák kitehetik a megtelt táblát 
2022. június 1. – ma7.sk  

A Galántai járásbeli magyar óvodák többsége elérte teljes befogadóképességét. A beíratás 

hónapjában kiderült, helyhiány miatt sok gyereket nem tudnak felvenni a jövő nevelési évre. A 

szülők B tervet készítenek. Kérdés, hová lesz a sok magyar gyerek az óvodák és az iskolák közti 

térben, hiszen a magyar kisiskolák évek óta gyerekhiánnyal küzdenek, szinte lasszóval kell 

vadászni a nebulóra. Június elejére már be tudnak számolni az óvodák arról, hány 

kisgyermekkel bővül a legkisebb nevelési csoport létszáma az elkövetkező tanévben. A Galántai 

járásban, főleg a városi és a nagy falusi óvodákban arról számolnak be az intézményvezetők, 

hogy nem vehetnek fel több gyereket, mint amennyit a hivatalok megengednek nekik. E miatt 

vissza kell utasítaniuk legalább azokat a gyerekeket, akik még nem töltik be a harmadik 

életévüket a jövő nevelési év első felében. 

 

Családi nap a királyhelmeci Bodrog Tanodában 
2022. június 1. – bumm.sk  

Pezsgő hangulat, magyar népzene és néptánc csalogatta az érdeklődőket Királyhelmecen 

vasárnap délután a tanodába, ahol kézműves foglalkozást is tartottak. A népzenét sokan és 

sokféleképpen, régóta értelmezik. Bartók szerint a népdal a természet tüneménye, Kodály 

szerint egy százhangú orgona. Valószínűleg mindkét állítás közel áll az igazsághoz, de azt 

biztosan tudjuk, hogy szükségünk van a népzenére, hiszen ezek a dalok a mi lelkünket is 

kifejezik. Manapság az is fontossá vált, hogy megmentsük mindazt, amit őseink megalkottak 

és megőriztek számunkra. A Tempora Orientia – A Jövő Nemzedékek, Dél-Zemplén 

Kultúrájáért és Fejlődéséért Polgári Társulás felvállalta ezt a feladatot, hiszen a magyar népi 

autentikus értékek népszerűsítését és továbbadását tűzte ki céljául. 

 

A székely zászlót is levetetné Matovič 
2022. június 1. – bumm.sk  

Igor Matovič, az OĽaNO elnöke az Új Szó beszámolója szerint nem csak a szivárványos, de a 

székely zászlót is kitiltaná a középületek homlokzatáról. Szerinte csak az állami és uniós 

jelképeket használhatnák. Gyimesi György, az OĽANO parlamenti képviselője nyújtotta be azt 

a törvénymódosító tervezetet, amely megtiltaná a szivárványos zászló kifüggesztését a 

középületekre. Eduard Heger (OĽANO) kormányfő felszólította Gyimesit, hogy vonja vissza a 

tervezetet, azonban nem tett eleget a kérésnek. Hegerrel szemben Igor Matovič, az OĽaNO 

elnöke azonban kiállt Gyimesi György mellett.  
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https://ma7.sk/oktatas/a-magyar-ovodak-kitehetik-a-megtelt-tablat
https://www.bumm.sk/regio/2022/06/01/csaladi-nap-a-kiralyhelmeci-bodrog-tanodaban
https://www.bumm.sk/belfold/2022/06/01/a-szekely-zaszlot-is-levetetne-matovic
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„Segíteni kiváltság!” –megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepelte a 
Carissimi 
2022. június 1. – felvidek.ma  

A Komáromi Jókai Színházban ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját a Carissimi 

Nonprofit Alap, melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy segítsenek a sérült és 

egészségkárosodott gyermekeket nevelő felvidéki magyar családoknak súlyos gondjaik 

leküzdésében. A szervezet az elmúlt két évtizedben több száz családnak segített, számos 

előadást szerveztek szakemberek bevonásával szülőknek, pedagógusoknak, szakirodalommal 

is támogatva őket. Munkásságukkal széles körben igyekeznek felhívni a figyelmet a 

fogyatékossággal élő emberek nehézségeire, a külső és belső akadályokra, amelyekkel nap mint 

nap meg kell küzdeniük. Carissimi – Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek 

címmel magyar nyelvű, ingyenes ismeretterjesztő lapot is megjelentetnek kéthavonta. 

 

Felvidéki kitüntetések a Magyar honvédelem napja alkalmából 
2022. június 1. – felvidek.ma  

„Tiszteletünket fejezzük ki a hős katonák, példaképeink előtt” – mondta Szabó István, a 

Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára a Magyar honvédelem napja alkalmából 

azon az ünnepségen, melyet a társadalmi szervezetek képviselői részére rendezett a 

honvédelmi tárca Budapesten a Stefánia Palotában. Többek között Juhász Gyula a Párkányi 

Városi Múzeum igazgatója, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás alapító tagja, miniszteri 

elismerésben részesült a világháborúban elesett katonák emlékének megőrzése, valamint 

sírjaik felkutatása és gondozása érdekében végzett munkája elismeréseként. Szintén miniszteri 

elismerésben részesült Hubač Sándor Bart község polgármestere, a barti központi katonai 

emlékhely kialakításában végzett munkájáért. Az ünnepi állománygyűlés kultúrműsorral és 

értékes előadásokkal zárult. 

 

Két év után újra személyes találkozással valósulhatott meg az Összmagyar 
cserkészvetélkedő 
2022. június 1. – felvidek.ma  

Két év után újra személyesen rendezhették meg az Össze-SzöVŐ (Összmagyar Szövetségi 

Vetélkedő Őrsöknek) Kárpát-medencei döntőjét, melyen a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség két őrse is részt vett. A megmérettetésre május 28-29. között került sor, 

melyen öt magyar cserkészszövetség 9 őrse vett részt Kárpát-medence különböző pontjairól. A 

vetélkedő a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának égisze alatt – melynek tagja a SZMCS is 

– 2018-tól minden évben megrendezésre került. A vetélkedő célja, hogy a magyar 

cserkészszövetségek őrsei megismerhessék egymást, miközben az őrs (5-7 fős kiscsoport) tagjai 

is összekovácsolódnak. 
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https://felvidek.ma/2022/06/segiteni-kivaltsag-megalakulasanak-huszadik-evfordulojat-unnepelte-a-carissimi/
https://felvidek.ma/2022/06/segiteni-kivaltsag-megalakulasanak-huszadik-evfordulojat-unnepelte-a-carissimi/
https://felvidek.ma/2022/06/felvideki-kituntetesek-a-magyar-honvedelem-napja-alkalmabol/
https://felvidek.ma/2022/06/ket-ev-utan-ujra-szemelyes-talalkozassal-valosulhatott-meg-az-osszmagyar-cserkeszvetelkedo/
https://felvidek.ma/2022/06/ket-ev-utan-ujra-szemelyes-talalkozassal-valosulhatott-meg-az-osszmagyar-cserkeszvetelkedo/
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Második alkalommal szervezték meg Zselízen a Torma Gábor Emlékfutást 
2022. június 1. – felvidek.ma  

Nagy érdeklődéssel övezve immáron második alkalommal szerveztek közösségi sporteseményt 

egy tragikusan elhunyt fiatal zselízi sportoló, Torma Gábor emlékére. Gábor 2019-ben egy 

tűzbalesetben vesztette életét. Emlékének ápolására megalakították a Torma Gábor 

Egyesületet, ami több aktivitás mellett  kezdeményezte, hogy a futóversenyt a fiatalon elhunyt 

sportolóról nevezzék el. 2021-ben a Városi Napok keretében került megrendezésre az esemény, 

idén azonban külön alkalmat szántak neki. A résztvevők két távra nevezhettek: 4 és 8 

kilométerre. Az időt a tavalyihoz hasonlóan idén se mérték, mindenki saját egészségéért, saját 

lelkiismerete és kondíciója szerint futott. 

 

Andruskó: Az a felelős, aki a pénzcsapon ül 
2022. június 1. – Új Szó  

Ha nem történik változás, pár éven belül több ezer pedagógus fog hiányozni az iskolákból. Az 

alacsony fizetés és a társadalmi megbecsülés hiánya más pályára küldi a tanárokat. A koalíció 

egyetért ugyan a béremeléssel, a megoldást azonban mindenki mástól várja. Andruskó Imre, a 

Selye János Gimnázium igazgatója, egykori parlamenti és jelenlegi önkormányzati képviselő 

szerint a kormánynak az elterelő hadművelet helyett az oktatásügy valódi problémáira kellene 

fókuszálnia. 

 

Korčok Gyimesinek: Csak nehogy a felvidéki jelképeket is betiltsuk 
2022. június 1. – Új Szó  

Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter élesen bírálta Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti 

képviselőt és az általa benyújtott törvényjavaslatot, amely megtiltaná, hogy szivárványos 

zászlókat függesszenek ki a középületekre. A tárcavezető nehezményezi, hogy Gyimesi az 

indítványt, a fasiszta ĽSNS listáján parlamentbe jutó Tomáš Taraba ellenzéki képviselővel 

közösen adta be. Korčok szerint ugyancsak problémás, hogy az OĽaNO-s képviselő a koalíció 

beleegyezése nélkül, sőt, a saját parlamenti frakciójának engedélye nélkül tette ezt. A miniszter 

ráadásul úgy látja, semmi gond nincs azzal, ha a valaki szivárványos zászlóval állnak ki a 

szexuális kisebbségek jogai mellett. A tárcavezető idézi, hogy Gyimesi a szlovák államiság 

védelmével indokolja a tiltás bevezetését.  

 

Bombariadó volt több szabadkai oktatási intézményben is 
2022. június 1. – Pannon RTV 

Tudomásunk szerint a többi között az Október 10-e Általános Iskolában, a Svetozar Marković 

Gimnáziumban, valamint a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégiumban is. 

Az épületeket azonnal kiürítették. Nem hivatalos információk szerint a rendőrök nem találtak 

bombát egyik intézményben sem. A tanítás holnap a megszokott rendben folytatódik. 
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Befejeződött a tornyosi templom tetőszerkezetének felújítása 
2022. június 1. – Pannon RTV 

Az utolsó simításokat végzik a tornyosi Magyarok Nagyasszonya templom tetszőszerkezetének 

cseréjén. A már több éve tervezett felújítási munkálatok a magyar kormány támogatásával 

valósulhattak meg. A templom szomszédságában él a 88 éves Bodó Antal, aki minden nap 

figyelemmel kíséri a templom felújítási munkálatokat. A 2018 óta folyamatosan zajló felújítási 

munkálatok alatt többek között javításra került a templom tornya, elkészültek a fakonstrukciós 

munkálatok, valamint a Rommel Flóris tervből vitrázsok is készültek. Ezek a munkálatok 

jelentős részben helyi vállalkozók segítségével valósultak meg, ahogyan a mostani titán-cink 

födém is általuk készült el. 

 

Ballagás az Emmausz fiúkollégiumban 
2022. június 1. – Pannon RTV 

Elballagtak a muzslyai Emmausz fiúkollégium végzősei. A Mária Neve plébániatemplomban 

bemutatott hálaadó szentmisén köszönt el nyolc érettségiző Kalapis Sztoján atyától, a 

nevelőtanároktól és kollégista társaiktól. A ballagók útravalója egy maroknyi vajdasági föld, 

amely majd emlékezteti őket arra, hogy honnan indultak, a hamuba sült pogácsa és egy új 

ceruza, amely egy másik kezdetet jelképez. 

 

Anyanyelvünkön bizonyíthatunk legkönnyebben – Folytatódik az MNT évtizedes 
együttműködése az illetékes szervekkel a magyar nyelvű pedagógusalkalmassági 
tesztek kapcsán 
2022. június 1. – Magyar Szó 

Továbbra is magyar nyelven zajlik majd a magyar ajkú pedagógusjelölteknek, vagyis 

óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, és az oktatásban dolgozó más szakembereknek az 

alkalmassági vizsgálata – erről írt alá tegnap szerződést a tartományi kormány szalonjában 

mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke dr. Nenad Ivanišević tartományi gazdasági 

és idegenforgalmi titkárral és Snežana Sedlarral, a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat 

tartományi kirendeltségének igazgatójával. A három intézmény hosszú együttműködése 

folytatásának számít voltaképpen a tegnapi megállapodás, melynek kapcsán a sajtónak adott 

nyilatkozatában az MNT vezetője elmondta, bár formális lépésnek tűnhet  ennek a 

szerződésnek az aláírása, mégsem az, hiszen meglehetősen fontos kérdésről beszélünk, arról, 

hogy anyanyelvükön tehetik le a pszichológiai-szociológiai alkalmassági tesztet a munkába álló 

pedagógusok. 

 

A nemzeti összetartozás napja 
2022. június 1. – Magyar Szó 

Magyarcsernyén június 4-én az Ady Endre Művelődési Egyesület és az Együtt 

Magyarcsernyéért civil szervezet közös megemlékezésre hívja a helyieket a nemzeti 

összetartozás napja alkalmából. A rendezvény 20 óra 30 perckor kezdődik a kultúrotthon 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/befejezodott-tornyosi-templom-tetoszerkezetenek-felujitasa
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udvarában. Fellépnek a citerások, néptáncosok és a helyi fiatalok. A szervezők minden 

érdeklődőt szeretettel várnak. Az est támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  
 

Rendezvények Temerinben a Nemzeti Összetartozás Napján 
2022. június 1. – Vajdasag.ma 

Június 4-én szombaton, a Nemzeti Összetartozás Napján a temerini tájházban este nyolc órai 

kezdettel megkoszorúzzák az első világháború temerini hősi halottainak emléktábláit, majd 

megnyitják a Magyarságkutató Intézet vándorkiállítását, amely a Vajdasági Magyar 

Pedagógusok Egyesületének támogatásával járja a Vajdaságot. 

 

Bentlakásos otthont szeretnének – Működési engedéllyel dolgozik a fogyatékkal 
élő fiatalokkal foglalkozó magyarkanizsai intézmény 
2022. június 1. – Magyar Szó 

Hivatalos működési engedélyt kapott az önkormányzat által fenntartott Magyarkanizsa 

Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ, mely az értelmi és testi fogyatékkal élő 

fiatalokat tömöríti egybe. Ahogy az intézmény igazgatója, Tolnai Csaba fogalmazott, 

működésük a tapasztalatok alapján joggal és bátran kimondható, hogy elengedhetetlen. Mit 

sem bizonyít jobban, hogy az egész község területéről utaztatják a fiatalokat, akikkel 

szakemberek foglalkoznak, némi szabad időt juttatva így a szülőknek, akiknek állandó 

gondoskodásban kell  részesíteniük felnőtt gyerekeiket. 

 

Pásztor István magyar üzleti küldöttséggel Leskovacon 
2022. június 1. – Magyar Szó 

Pásztor István, a Vajdasági Képviselőház elnöke ma Leskovacon részt vett a magyarországi 

üzleti delegáció látogatása alkalmából szervezett üzleti fórumon, amelyet a Szerb Kereskedelmi 

Kamara – jablanicai és pčinji közigazgatási körzet Regionális Kereskedelmi Kamarája, illetve 

a Magyar Kereskedelmi Kamara Nyugat-Balkáni Bizottsága szervezett, jelenti a Vajdasági RTV. 

 

A szellemi és a kulturális örökség hat a ma emberére is 
2022. június 1. – Magyar Szó 

Lezárult a csaknem kétéves Több mint érték –Bácska kulturális örökségének újrahasznosítása 

című projektum, amely a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, a bajai Türr István 

Múzeum és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közös munkája volt. Raffai Judit, az MTTK 

docense, a néprajz és kulturális antropológia tudományok doktora foglalta össze eddigi 

munkájuk eredményeit a hétfői sajtótájékoztatón. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27560/Rendezvenyek-Temerinben-a-Nemzeti-Osszetartozas-Napjan.html
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Az EU adatai szerint mintegy 3 millió ukrajnai állampolgár kért védelmet az 
unióban 
2022. június 1. – MTI, Index  

Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának február 24-i kezdete óta rekordszámú, 

csaknem 3 millió ukrajnai menekült kért ideiglenes védelmi státuszt az Európai Unió 

valamelyik tagországában - közölte az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) 

szerdán. A máltai központú uniós ügynökség jelentésében közölte: a február 24-én kezdődött 

ukrajnai orosz invázió kezdetét követően a megtámadott ország állampolgárai az elmúlt évek 

adataihoz képest márciusban nyújtották be a legtöbb, körülbelül 83 ezer menedékkérelmet. A 

nemzetközi védelem biztosítására benyújtott kérelmek száma meghaladta a 2015-2016-os 

menekültválság kiugró adatait is. Megjegyezték: az Európai Unió tagországaiban februárban 

regisztrált összes, mintegy 22 ezer menekültstátusz iránti kérelem legtöbbjét szintén ukrajnai 

állampolgárok nyújtották be. Számuk február 24. után körülbelül harmincszorosára ugrott a 

háború kezdete előtti adatokhoz képest. 

 

Elítélte az orosz külügy az amerikai rakétatüzérségi rendszerek átadását Kijevnek  
2022. június 1. – MTI, Ma7.sk, hirado.hu 

Moszkva negatívan értékeli az Ukrajnának szánt új amerikai katonai segélycsomagot, amely 

nagymozgékonyságú rakétatüzérségi rendszerek (HIMARS) szállítását is magában foglalja - 

jelentette ki szerdán Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a RIA Novosztyi 

hírügynökségnek nyilatkozva. "Ezt egyértelműen negatívan értékeljük. Elfogadhatatlan az arra 

irányuló kísérlet, amely a döntést úgy próbálja beállítani, mintha az önkorlátozás elemét 

tartalmazná" - nyilatkozott Rjabkov. "Az, hogy az Egyesült Államok egy államcsoport élén 

céltudatosan fegyvereket pumpál a kijevi rezsimbe, nyilvánvaló. És a zsonglőrködés, a történés 

egyes aspektusainak manipulálása számunkra nem változtatja meg az összképet" - mondta az 

orosz külügyminiszter-helyettes. 

 

Szijjártó: Magyarország garantálja a biztonságos körülményeket a Vöröskereszt 
számára 
2022. június 1. – MTI, Origo.hu, hirado.hu 

Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnának, így a jövőben is garantálni tudja a 

biztonságos körülményeket a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) ukrajnai 

humanitárius tevékenysége számára - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

szerdán Debrecenben. A tárcavezető felkereste az ICRC logisztikai központját a hajdúsági 

városban, majd hangsúlyozta, hogy a szervezet azért működhet hazánkban biztonságban, mert 

a kormány nem szállít fegyvereket Ukrajnának és nem engedélyezte halált okozó fegyverek 

közvetlen átszállítását. Mint rámutatott, ennek köszönhetően a magyar-ukrán határon 

biztonságos az átkelés, az ICRC ezért döntött úgy, hogy Debrecenben hozza létre logisztikai 

központját. 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://index.hu/kulfold/2022/06/01/haboru-oroszorszag-ukrajna-konfliktus-volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-kreml-moszkva-percrol-percre/3-millio-ukrajnai-allampolgar-kert-vedelmet-az-unioban/
https://index.hu/kulfold/2022/06/01/haboru-oroszorszag-ukrajna-konfliktus-volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-kreml-moszkva-percrol-percre/3-millio-ukrajnai-allampolgar-kert-vedelmet-az-unioban/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/01/ukrajnai-haboru-elitelte-az-orosz-kulugy-az-amerikai-raketatuzersegi-rendszerek-atadasat-kijevnek-frissitettuj-kreml-reszletek
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/01/szijjarto-magyarorszag-garantalja-a-biztonsagos-korulmenyeket-a-voroskereszt-szamara
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/01/szijjarto-magyarorszag-garantalja-a-biztonsagos-korulmenyeket-a-voroskereszt-szamara


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. június 2. 

. 

 

Ukrán polgármester: továbbra sem jutnak élelemhez és ivóvízhez a mariupoli 
lakosok 
2022. június 1. – MTI, Index, hirado.hu  

Több mint százezer lakos maradt a Donyeck megyei Mariupolban, aki április óta nem jut 

ivóvízhez és élelemhez - mondta szerdán egy tévéműsorban Vadim Bojcsenko, Mariupol 

polgármestere, aki humanitárius folyosók megnyitását sürgette a város felé. Az Ukrajinszka 

Pravda hírportál beszámolója szerint a polgármester kiemelte, hogy a megszállt városban 

növekszik a temetkezések száma, és vannak spontán létrehozott sírhelyek is. Hangsúlyozta, 

hogy az emelkedő hőmérséklet és a heves esőzések fertőző betegségek veszélyét hordozzák 

magukban: a vérhas és a kolera kitörése több ezer mariupoli lakos megbetegedését okozhatja. 

 

Kovács Zoltán: nem veszíthetjük szem elől az ország energiabiztonságát 
2022. június 1. – MTI, Origo.hu, hirado.hu  

Az olajszállítási alternatívák hiánya miatt az olajembargó nem politikai ízlés vagy politikai 

szándékok kérdése, hiszen nem veszíthetjük szem elől az ország energiabiztonságát - mondta 

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a 

BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva. Az államtitkár, a BBC rádiójának kedden adott 

interjújára utalva hangsúlyozta, hogy az orosz olajembargó ügyében hozott döntést "a józan ész 

és az európai összetartás" győzelmeként fogják fel. Kovács Zoltán elmondta, hogy 

Magyarország álláspontjának nincs köze a Budapest és Moszkva közti "pragmatikus, üzleti 

kapcsolatokhoz", amelyeket az elmúlt években, évtizedben kiépítettek. Mint mondta, az 

embargó "nem politikai ízlés vagy szándékok kérdése", Magyarországnak ugyanis 

hozzávetőlegesen négy vagy öt évre volna szüksége, hogy megfelelő technológiai alternatívát 

építsen ki ahhoz, hogy teljes mértékben függetlenné váljon az orosz energia-szállítástól.  

 

Hidvéghi Balázs a BBC-nek: a magyar kormány elsősorban Magyarországért 
felelős, lehetőségeihez mérten segíti Ukrajnát 
2022. június 1. – MTI, Mandiner, hirado.hu  

A magyar kormány elsősorban Magyarországért felelős, lehetőségeihez mérten segíti Ukrajnát 

- jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a BBC brit 

közszolgálati televízió hírműsorának nyilatkozva szerdán. A műsorvezető a Volodimir 

Zelenszkij ukrán elnök korábbi kijelentését firtató kérdésre felelve, miszerint Orbán Viktor 

miniszterelnököt jobban érdekli az orosz olaj, mint az ukrán vér, Hidvéghi Balázs azzal felelt, 

hogy ez leegyszerűsítése a dolgoknak. "Megértem az ukrán elnök igyekezetét, hogy minél több 

szereplőt, minél több országot és szervezetet próbál belevonni a konfliktusba, de a valóság 

talaján kell maradnunk, nekünk az elsődleges felelősségünk a magyarokért van" - mondta az 

EP-képviselő. 
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ORFK: több mint tízezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. június 2. – MTI, hirado.hu  

Az ukrán-magyar határszakaszon 5375 ember lépett be szerdán Magyarország területére, a 

román-magyar határszakaszon belépők közül 5320-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 266 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 szerdán 247 ember, köztük 93 gyermek 

érkezett Budapestre vonattal - tették hozzá. 

 

A kormány 200 millió hrivnyát különített el Kijevnek a harci cselekmények okozta 
károk felszámolására 
2022. június 2. – karpat.in.ua 

A Miniszteri Kabinet az állami költségvetés tartalékalapjából 200 millió hrivnyát különített el 

Kijevnek a harci cselekmények okozta károk felszámolására. Az erről szóló rendeletet május 

31-én fogadták el. A hírt Olekszij Csernisov területfejlesztési miniszter közölte – írja az 

Urjadovij portal. Elmondása szerint a legfontosabb a lakóházak és a kritikus infrastruktúra 

újjáépítése. A fővárosban 390 épület szenvedett kárt, köztük 220 lakóépület. 

 

Putyin üzent Zelenszkijnek 
2022. június 2. – karpat.in.ua 

Az orosz elnök csak akkor találkozik az ukrán elnökkel, ha már alá kell írni valamilyen 

dokumentumot – ezt üzente Putyin szóvivőjén keresztül Zelenszkijnek. Vlagyimir Putyin orosz 

és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csak „egy bizonyos dokumentum” véglegesítése céljából 

tudna találkozni, a két fél azonban már régen felfüggesztette az ezzel kapcsolatos munkát – 

idézi a vg.hu Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét. 

 

Élelmiszeradománnyal támogatja a menekülteket az Ungi Református 
Egyházmegye  
2022. június 1. – karpat.in.ua 

Hús- és tejtermékekből álló adományt adtak át az Ungi Református Egyházmegye képviselői a 

Kisgejőci Egry Ferenc Líceum számára. A csomag több mint 70 kilogramm csirkemellet, 

kolbászt, vajat, kekszet, teát, valamint gyermek gumivitamint tartalmazott. A Szürtei Kistérség 

intézményében jelenleg 38 belső áttelepült van elszállásolva, akik számára napi háromszori 

étkezést biztosítanak. Nagy segítség ez az ő ellátásukban. Baloghné Nagy Judit, az Ungi 

Református Egyházmegye koordinátora elmondta, fontos, hogy az adományt helyi 

kereskedőktől szerzik be, így a programmal egyben a kárpátaljai vállalkozásokat is támogatják. 
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Folytatódik a Hungary Helps Program Kárpátalján 
2022. június 1. – karpat.in.ua 

Tovább folytatja a háborús menekültek és a kárpátaljai rászorulók támogatását Magyarország. 

A Hungary Helps Program keretében Magyarország Ungvári Főkonzulátusa 100 kilogramm 

száraztésztát, vitaminokat és édességeket juttatott el a Szolyvai Gyermekotthonba, ahol 

jelenleg 100 gyermekről gondoskodnak. Közülük 35 a háborús övezetből érkezett Kárpátaljára. 

 

Több mint 5100 menekültet regisztráltak a Beregszászi kistérségben  
2022. június 1. – karpat.in.ua 

Folyamatosan zajlik Beregszászon az ideiglenesen áttelepültek regisztrációja. Több mint 5100, 

belső Ukrajnából ideiglenesen áttelepült személyt regisztráltak a kistérség területén az elmúlt 

időszakban. A menekültek a regisztráció révén nyilvántartási igazolást kapnak, ami után 

jogosulttá válnak azokra a támogatásokra, amelyeket az állam, illetve a kistérség biztosít 

számukra. 

 

Az USA hamarosan 700 millió dollár értékű újabb katonai támogatást jelent be 
Ukrajna számára 
2022. június 1. – karpat.in.ua 

A Biden-adminisztráció nyilvánosságra hozta az Ukrajnának szánt legújabb, 700 millió 

dolláros katonai segély csomag részleteit, amelyek szerint az új fegyverszállítmányok a 

korábbiaknál nagyobb hatótávolságú rakétarendszereket tartalmaznak majd – közölte az 

Ukrajinszka Pravda hírportál szerdán a CBS News című amerikai hírtelevízióra hivatkozva. 

 

Ukrajna naponta 60-100 katonát veszít a kelet-ukrajnai harcokban – Zelenszkij 
2022. június 1. – karpat.in.ua 

Az ukrán hadsereg napi harci veszteségei Kelet-Ukrajnában körülbelül 60-100 főt tesznek ki, 

és naponta mintegy 500 katona sebesül meg – közölte Volodimir Zelenszki elnök szerdán egy 

interjúban, adta hírül az rbc.ua hírportál. A jelentés szerint Zelenszkij a Newsmax című 

amerikai orgánumnak nyilatkozva jelezte, hogy Donbászon nagyon nehéz a helyzet. „A helyzet 

Kelet-Ukrajnában nagyon nehéz. Naponta 60-100 katonát veszítünk el és körülbelül 500 

sebesültünk van a csatákban” – emlékeztetett. 

 

A behívókat a rendőrök, a munkáltatók vagy akár a helyi önkormányzat 
munkatársai is kézbesíthetik 
2022. június 1. – Kárpátalja 

Ukrajnában jelenleg minden 18 és 60 év közötti férfi kaphat behívót, még akkor is, ha nem 

tartozik a mozgósítás alá esők kategóriájába vagy éppen halasztási engedéllyel rendelkezik. 

Ezenkívül a behívókat a hadkiegészítő parancsnokság munkatársain kívül a rendőrök, a 

munkáltatók vagy akár a helyi önkormányzat munkatársai is kézbesíthetik. 
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A háború károsultjainak gyűjtöttek  
2022. június 1. – kiszo.net 

Aki vasárnap délután ellátogatott a beregszászi római katolikus templomba, bizonyságot 

tehetett jószívűségéről is, hiszen jótékonysági koncertet szerveztek Isten házában – a Cantus 

Akadémiai Kamarakórus Exaudl című misztérium-játékának jubileumi bemutatójára került 

sor. A fellépőket, illetve a vendégeket, akik között ott volt Beke Mihály András, a beregszászi 

konzulátus ügyvivője, Bunda Rita programszervező köszöntötte. 

 

Golob: fenntartjuk az együttműködést a kisebbségekkel   
2022. június 1. – Népújság 

Szlovéniának lapzártákor Robert Golob személyében már van felesküdött új miniszterelnöke, 

kormányának megerősítését június 1-jére tűzték ki a parlamentben. Az országgyűlés a 

miniszterelnököt 54 igen és 30 nem szavazattal erősítette meg, a kormányfőt a nemzetiségi 

képviselők is támogatták. A miniszterelnöki eskü után Robert Golob miniszterelnök szinte 

azonnal beterjesztette a leendő miniszterek listáját. 

 

Csodás találkozás 
2022. június 1. – Népújság 

– A Muravidéki nemzeti értékek gyermekszemmel képzőművészeti pályázatra beékezett közel 

120 alkotás a múlt és a jövő csodás találkozásának nevezhető – mondta Časar Sebastijan az 

értékelő zsűri tagja, amikor a legszebb alkotások kiállítás-megnyitóján a gyerekekhez, 

szülőkhöz, tanárokhoz, mentorokhoz fordult. A jó visszhangot, tömeges részvételt kiváltó 

kezdeményezés népszerűsíti értékeinket, mélyíti a helytörténeti tudást, serkenti a kreativitást… 

 

122 ezer eurós költségvetés 
2022. június 1. – Népújság 

A Sal Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa hétfői ülésén a tanács elnöke, 

Orban Dušan ismertette a felügyelőbizottság beszámolóját a 2021-es zárszámadásról. A 

bizottság a végelszámolásban nem talált rendellenességet, a tanácsnak elfogadásra javasolta a 

mérleget, amit a tanács meg is tett. A továbbiakban az aktuális, 2022-es költségvetést 

tárgyalták második olvasatban. Az önkormányzat összesen 122 ezer euróból gazdálkodik az idei 

évben, amelyből 114 ezer euró az állami költségvetésből származó bevétel és 8 ezer euró az 

anyaországi dotáció, a Bethlen Gábor Alap támogatása. 
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A tájházban folytatódnak a munkálatok 
2022. június 1. – Népújság 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa legutóbbi 

rendkívüli ülésén elfogadta a Legartis vállalat 141.180 eurós árajánlatát a völgyifalui tájház 

munkálatainak folytatásához. A völgyifalui tájházba kihelyezett ülésen Horvat Tomi, a 

pályázati bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a közbeszerzésre pályázó két vállalattal 

(mindkettő 50.000 euróval meghaladta a gazdasági minisztérium által biztosított 105.000 

euró értékű támogatást) elvégezték az úgynevezett „alkudozási folyamatot” a völgyifalui tájház 

munkálatainak folytatására. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 2. – Kossuth Rádió 

 

Szerbiában, októberben népszámlálást, novemberben pedig kisebbségi önkormányzati 

választásokat kellene tartani. A Magyar Nemzeti Tanácsnak is ekkor jár le a mandátuma. 

Kérdés azonban, hogy a nemzeti tanácsi választásokra sor kerül-e, mert felmerült a kettő 

összeférhetetlensége?  A kisebbségeknek pedig éppen az felelne meg, ha a kampányban 

mozgósítani tudnák a közösség tagjait, hogy az etnikai hovatartozásukat megvallják. 

 

Elballagtak a muzslyai Emmausz Fiúkollégium végzős növendékei.  Nyolcan búcsúztak a 

tanintézménytől, amely eddig a második otthonuk volt.  

 

Csíksomlyó hazavárja gyermekeit. Ezzel az üzenettel fogadja ismét a kegyhely a zarándokok 

sokaságát. Már pénteken délután fogadják a zarándokokat, éjszaka virrasztás a 

kegytemplomban, szombaton a szabadtéri szentmise fél 1-kor kezdődik. Délután 5-kor a 

csángómagyroknak tartanak szentmisét a Péter és Pál plébániatemplomban.  A búcsú rendjéről 

kérdeztük a ferences elöljárót. 

 

Filmre viszik Hancsovszky Béla történetét. A dokumentumfilm forgatási költségeinek 

fedezésére közösségi gyűjtést indított a Fórum Kisebbségkutató Intézet. A film az ifjú 

Hancsovszky Béla történetét, az 1945-ös tornaljai robbantást és az azt körülölelő rejtélyes 

eseményeket mutatja be, várhatóan 2023-ban. A további részletekről a Fórum Kisebbségkutató 

Intézet audiovizuális részlegének vezetőjet, Laczkó Sándor beszélt. 

 

1703 május végén a Bereg-vidéki zászlóbontással kezdődött az a 8 évig tartó Rákóczi 

szabadságharc.  A zászlóbontások első helyszínei közé tartozott Mezővári és Beregszász is. A 
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kárpátaljai magyarok az előző években, ezekben a napokban emlékeztek meg a zászlóbontásról, 

idén azonban a háború miatt az ünnepségek elmaradtak. Az összeállításban Csatáry György 

történészt, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetőjét hallják, akinek 

kiemelt kutatási területe a Rákóczi-szabadságharc időszaka. 

 

Népdalokat tanulhattak Küküllőkeményfalván, a hímzést lehetet kipróbálni Bögözben, a 

gyöngyfűzést pedig Márréfalván. Alsósófalván lepényt is sütöttek kiállítás és muzsikaszó 

mellett. 17 Hargita megyei tájház tárja ki a kapuit. A Székelyföldi Napok programjában a 

Tájházak hetét a ,,Jó gyakorlatok a tájházak működtetésében” című  konferenciával zárja a  

Hargita megyei Hagyományőrzési Forrásközpont. 


