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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: A pünkösdi lovas zarándoklat a nemzeti összetartozás szimbóluma 
2022. június 2. – MTI, Nyugati Jelen, hirado.hu, Magyar Hírlap, Demokrata, M1, Kossuth 

Rádió, Szekelyhon.ro, maszol.ro, gondola.hu, Demokrata 

A pünkösdi lovas zarándoklat nemcsak a székely-magyar lovas hagyományok felelevenítése, 

hanem a nemzeti összetartozás szimbóluma is – mondta csütörtökön Székelyudvarhelyen 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, aki a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozott 

a hagyományőrzőkhöz, és lóháton indult a csíksomlyói búcsúba. Rámutatott: a világjárvány 

után most már mindenki, minden korlátozás nélkül jöhet Erdélybe, Székelyföldre, és részt 

vehet a csíksomlyói pünkösdi búcsún, amely a nemzeti összetartozás ünnepe lesz, már csak 

azért is, mert idén a nemzeti összetartozás napjára esik. Az ötödik alkalommal megszervezett 

lovas zarándoklat résztvevői segítenek azoknak az imaszándékait, üzeneteit is célba juttatni, 

akik nem tudnak személyesen részt venni, de lélekben ott lesznek a csíksomlyói búcsún, 

amelyet idén „Pax et Bonum – Béke és Jóság” jelmondattal szerveznek meg. A Kárpát-

medencéből és a világ minden tájáról, a magyar diaszpórából érkezett imaüzeneteket a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság gyűjtötte össze. 

 

Folytatódik a külhoniak támogatása 
2022. június 3. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet 

Minden eddig elindított, a határon túli magyarok, közösségek megerősítését segítő programot 

folytat a magyar kormány a jövőben is – mondta lapunknak a nemzeti összetartozás napja 

kapcsán Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte: a nehézségek 

közepette, így a járvány idején is jól vizsgázott a határon túli magyarság érdekében az elmúlt 

tíz évben létrehozott védőháló. Tizenkét éve, 2010. óta nemcsak a trianoni békediktátumra 

emlékezünk június 4-én, a nemzeti összetartozás napján az elmúlt száz év sikereiről is tudunk 

beszélgetni, például arról, hogy minden nehézség ellenére megmaradt a hazánk, és 

megmaradtunk magyarnak – jelentette ki a Magyar Nemzetnek a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János emlékeztetett: 1920-ban a győztes 

nagyhatalmak a föld színéről akarták eltörölni Magyarországot és a magyar népet, nemzetet. 

 

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat Budapestről a csíksomlyói pünkösdi 
búcsúba 
2022. június 2. – MTI, Magyar Kurír, M1, hirado.hu, maszol.ro  

Csütörtök hajnalban elindult a Boldogasszony zarándokvonat a budapesti Keleti pályaudvarról 

a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. A szerelvény indulása előtt Soltész Miklós, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára úgy fogalmazott: 

"látjuk, mi zajlik a világban", látjuk a békétlenséget és a háborút, ezért a békesség megőrzése a 

legfontosabb feladat. Azt kérte a zarándokoktól, hogy az út során igyekezzenek azt üzenni, hogy 
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a kereszténység a szeretet és a békesség vallása. Hazaérkezés után pedig bátran vállalják fel azt 

az erőt és hitet, amit kaptak az úttól, mert a kereszténységet hirdetni kell, szeretettel, 

békességgel továbbadni másoknak - tette hozzá. Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke 

elmondta: folytatva a pandémia előtti hagyományukat, a Boldogasszony zarándokvonattal idén 

300 Kárpát-medencei és a diaszpórából érkező középiskolás is utazik. 

 

Elindult a Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors a csíksomlyói búcsúba 
2022. június 3. – MTI, szekelyhon.ro, hirado.hu, M1 

Péntek hajnalban elindult a Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors a csíksomlyói búcsúba a 

budapesti Keleti pályaudvarról - tájékoztatta Petrus György, az utazást szervező Kárpáteurópa 

Utazási Iroda vezetője az MTI-t. A Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indult éjfél után, majd 

Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezett a budapesti Keleti 

pályaudvarra. Itt a Csíksomlyó Expresszt összekapcsolták a Székely Gyorssal, és a két vonat 

együtt indult Erdélybe. A pénteki utazás után a zarándoklat fő programja szombaton a 

csíksomlyói búcsúi szentmise a Mária-kegyhelyen. A zarándokok vasárnap a vonattal 

Gyimesbe, az ezeréves határhoz mennek, majd részt vesznek a Pünkösdi Forgatag elnevezésű 

magyar-székely találkozón. A két vonaton - az előző évekhez hasonlóan - 1100 zarándok utazik. 

A vonatot a Tamási Áron-emlékév alkalmából a 125 éve született Kossuth-díjas író portréjával 

díszített mozdony húzza. 

   
Testvérekként fogadták a Csíksomlyóba tartó zarándokokat a kolozsvári 
magyarok 
2022. június 2. – Krónika, maszol.ro 

Ünnepséggel és lelki útravalóval fogadták a kolozsvári magyarok csütörtökön a Boldogasszony 

zarándokvonatnak a csíksomlyói búcsúba tartó utasait. Sokan elérzékenyültek a találkozás 

örömére. A hirtelen lezúduló zápor sem szegte kedvét az immár korlátozások nélkül 

megrendezett csíksomlyói pünkösdi búcsúba vonattal igyekvő anyaországi zarándokokat 

köszöntő kincses városi magyaroknak, akik szép számban jelentek meg a kolozsvári 

pályaudvaron a Boldogasszony zarándokvonat fogadására. 

 

Tamási Áronra emlékeznek Székelyföldön: az író szellemisége előtt tisztelegnek 
pünkösdkor három városban 
2022. június 2. – Krónika 

Tamási Áront ünneplik pünkösdkor Székelyföldön: az író születésének 125. évfordulója 

apropóján Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is eseményeket 

szerveznek. „A lélek dús kertjéről” című eseményt a budapesti Petőfi Kulturális Ügynökség és 

a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezi, és a 18. alkalommal szervezett Hargitai Megyenapok 

keretében tartják. 
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Az erdélyi magyar ifjúság hiteles dalát keresik 
2022. június 2. – Krónika, Bihari Napló 

Keresik idén is azt az erdélyi magyar dalt, amely hitelesen tud az erdélyi ifjúság hangján szólni, 

és amely megfogalmazza az erdélyi »otthon lenni« érzést. A Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) 

zenei versenyének célja, olyan együttműködésre motiválni a fiatalokat, mely során zenészek 

pályakezdő írókkal, költőkkel, slammerekkel közösen alkothatnak maradandót – olvasható a 

szervezők közleményében. „A járvány miatt sok civil és ifjúsági szervezet tevékenysége 

átalakult, vannak olyan egyesületek, amelyek sajnos megszűntek, visszaszorult a kulturális, 

közösségépítő munkájuk az online térbe, ezért 2022-ben, az ifjúság évében és a Miért húsz 

évesszületésnapja alkalmából erdélyi szintű dalversennyel, az Erdély dalával ünnepelünk, 

abban a reményben, hogy egy új fejezetet hozhatunk az erdélyi fiatalok életébe, amelyben a 

fizikai jelenlét eseményeken, fesztiválokon újra a normalitás része lesz” – mondta el 

csütörtökön sajtótájékoztatón Oltean Csongor, a szervező Miért elnöke. 

 

Több magyarlakta erdélyi községben is uniós pénzből őrzik meg a régi falusi 
házakat 
2022. június 2. – Krónika 

A Kolozs megyei Körösfő és a Kovászna megyei Uzon is helyet kapott ama tizenhat romániai 

település között, melyekben nyolc-nyolc hagyományos házat újíthatnak fel az uniós 

finanszírozású országos helyreállítási terv (PNRR) jóvoltából. Bódis Lászlót, Körösfő, illetve 

Bordás Enikőt, Uzon polgármesterét arról faggatták, miként kerültek be a projektbe, milyen 

előnyökkel járhat mindez településük számára, illetve lehetnek-e buktatói a megvalósításnak. 

 

Ünnepélyesen fogadják a pünkösdi lovas zarándokokat Csíksomlyón 
2022. június 2. – maszol.ro 

Ünnepélyes keretek között fogadják a csíksomlyói hegynyeregben a Pünkösdi Lovas 

Zarándoklat résztvevőit pénteken kora este. Megemlékezést is tartanak a Nemzeti 

Összetartozás Napja alkalmából a Fodor Háznál felállított Székely Hadosztály-emlékműnél. A 

pénteki rendezvény a lovas zarándokok köszöntésével kezdődik, akik Székelyföld és az 

anyaország minden szegletéből, több száz kilométerről hozzák el a Szűzanyához települések 

imaszándékait, zarándokszalagait. „A találkozás jó alkalom arra, hogy a 102 évvel ezelőtti 

eseményekre is méltóképpen emlékezzünk. Budapesti idő szerint 1920. június 4-én, 16 óra 32 

perckor íratták alá a versaillesi Nagy-Trianon kastély folyosóján a békeszerződést. A magyar 

Országgyűlés 2010. május 31-én június 4-ét – az 1920-as trianoni békeszerződés aláírására 

emlékezve – a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította” – emelték ki közleményükben az 

esemény szervezői. 

 

Horváth Anna: körülbelül még 300–400 ezer magyar megszámlálása a tét 
2022. június 2. – maszol.ro 

Május 31-én, kedden elkezdődött a népszámlálás személyes lekérdezéses időszaka, amikor a 

számlálóbiztosok felkeresik azokat, akik nem töltötték ki az online kérdőívet a cenzus első 
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szakaszában. Mintegy 700 ezer magyar töltötte ki sikeresen az űrlapot, ez azt jelenti, hogy a 

becsült magyar részvétel jóval az országos átlag feletti, 67 százalékos. Horváth Annát, az 

RMDSZ ügyvezető alelnökét, az országos népszámlálási munkacsoport vezetőjét kérdezték a 

második szakasz kihívásairól, valamint a számlálóbiztosok feladatáról. 

 

Néhány percig megállt Váradon is a Boldogasszony zarándokvonat 
2022. június 2. – Bihari Napló 

Böcskei László megyés püspök is köszöntötte a Csíksomlyóra tartó Boldogasszony 

zarándokvonat utasait csütörtök délben. Az ünnepi szerelvény 12.01 órakor futott be a 

nagyváradi állomásra, és 12.16 órakor indult tovább. 

 

Megható fogadtatás Marosvásárhelyen  
2022. június 2. – szekelyhon.ro 

Több százan várták a marosvásárhelyi vonatállomáson a Boldogasszony Zarándokvonat 

utasait: fúvószenekarral, baráti kézszorításokkal és sokan könnyes szemekkel fogadták a MÁV 

különvonatos szerelvényén érkező zarándokokat. A peronon együtt imádkoztak a csíksomlyói 

búcsúba igyekvők és az őket fogadó marosvásárhelyiek.  

 

Nem engedik eltávolítani az úzvölgyi román jelképeket  
2022. június 2. – szekelyhon.ro 

Idén is több százan vonultak az úzvölgyi katonatemetőbe a hősök napja alkalmából: 

csütörtökön sokan népviseletbe öltözve, román zászlókat lengetve jelentek meg a katonai 

temetőnél. Ahogy a korábbi ünnepségek alkalmával, ezúttal is Mihai Tîrnoveanu, az úzvölgyi 

katonatemetőbe már több román nacionalista megmozdulást szervező Calea Neamului 

Egyesület elnöke volt a kezdeményező, aki az elmúlt napokban többször is megosztotta 

Facebook-oldalán az esemény hírét, arra kérve a román lakosságot, hogy minél nagyobb 

számban csatlakozzanak az ünnepséghez. Emellett George Simion, a Románok Egyesüléséért 

Szövetség (AUR) vezetője szintén részvételre buzdított közösségi oldalán. Felhívásaik hatására 

több százan látogattak el csütörtök délután a sírkerthez, majd a bejárat előtt román zászlókkal 

takarták le a magyar nyelvű tájékoztató táblákat. Ezt követően ünnepi beszédet mondott Mihai 

Sorin Tîrnoveanu és Constantin Toma dormánfalvi polgármester, előbbi többek között 

megjegyezte, hogy ők nem akarják ledönteni azoknak a nemzeteknek a szimbólumait, amelyek 

a vérüket ontották, csupán letakarják azokat (utalva a bejárat előtt lefedett magyar táblákra).  

 

Az iskola és az óvoda épületének felújítását tervezik Gömöralmágyon 
2022. június 2. – ma7.sk  

Uniós támogatásból újítaná fel az alapiskola és az óvoda épületét a rimaszombati járásbeli 

Gömöralmágy község önkormányzata. A beruházás célja az energiafogyasztás csökkentése. A 

beruházás becsült költségvetése több mint 1,3 millió euró – tájékoztatott Agócs Gyula, a 

település polgármestere. „A több mint negyvenéves iskolaépület már meglehetősen rossz 
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állapotban van. Az energetikai ellenőrzés szerint 80 százalékos energiamegtakarítást érhetünk 

el a felújítással" – mondta el a polgármester, és hozzátette, az elmúlt évtizedekben nem 

végeztek nagyobb javításokat az épületen.  
 

Sokrétű, tartalmas műsor a Mentor TT szaktáborában, a búcsi Katona Mihály 
Alapiskola szervezésében 
2022. június 2. – ma7.sk  

Három napon át harminc kisdiák és tíz kísérőtanára számára biztosított tartalmasan 

szórakoztató időtöltést a búcsi Katona Mihály Alapiskola szervezésében, a Mentor TT 

támogatásával június 2-án délig, felváltva több helyszínen megvalósult szaktábor. 

Nagyszelmenctől Dunaszerdahelyig hét településről érkeztek érdeklődők a természeti és 

kulturális kincseink megőrzésére fókuszáló táborozásra. „A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács 

utódszervezeteként működik a Mentor TT, amely elnöke Hanesz Angelika pedagógus. Annak 

égisze alatt valósulhatnak meg a Kincskereső mozgalom konferenciái, valamint biológiából, 

földrajzból és kémiából a magyar nyelvű országos tanulmányi versenyek is. A  Mentor TT e 

tanévben az intézményünket, mint a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiai Verseny 

felvidéki főszervezőjét bízta meg a mostani háromnapos szaktábor megvalósításával, amire 

pályázati pénzt kaptunk“ – mondta el a Ma7-nek Győző Andrea főszervező, a búcsi Katona 

Mihály Alapiskola igazgatója. 

 

Szövetségben – Szülők a magyar iskolákért 
2022. június 2. – ma7.sk  

Egy iskola belső működését, ritmusát talán azok látják át a legjobban, akik szülők és tanárok is 

egy személyben. Ha baj van egy iskolában, mindig a szülő-tanár-diák háromszög kerül a 

fókuszba, e hármas hatékony együttműködésével lehet megoldani a problémákat. A napokban 

felhívott telefonon egy régi barátom, aki nemrégiben egy nem túl jól működő felvidéki magyar 

kisiskola szülői tanácsának elnökségébe került. Örömmel újságolta, hogy az általa szervezett 

szülői bálra rövid idő alatt közel kétszáz jegyet adtak el, hogy végre lesz egy jó hangulatú 

mulatság, ahová a szülők és tanárok is szívesen mennek majd. Évekig nem így működött az 

említett településen a szülői tanács. Mint egy gittegylet rágódott a dolgokon, siratta a nem 

működő helyi oktatást, nem törődve azzal, hogy hibát követett el, amikor nem alakított ki 

működő kapcsolatrendszert a pedagógusgárdával és az igazgatósággal. Aktív és jó szándékú 

barátom életet lehelt egy nem működő szülői közösségbe.  

 

Forró Krisztián az EPP tisztújításáról: Nagy feladat, hogy az Európai Néppárt 
visszanyerje a régi erejét 
2022. június 2. – ma7.sk  

Az Európai Néppárt (EPP) a héten tartotta tisztújító kongresszusát a hollandiai Rotterdamban. 

A közgyűlésen hozott döntésekről és a kisebbségi érdekvédelem európai lehetőségeiről 

kérdeztük Forró Krisztiánt, a Szövetség országos elnökét. Az EPP máig a legnagyobb frakciót 

alkotja az Európai Parlamentben (EP), de a párt erejének gyengülését mutatja, hogy jelenleg 
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Ausztriától nyugatra egyetlen uniós tagállamban sincs néppárti miniszterelnök – emelte ki 

Forró Krisztián. Forró elmondta, a Szövetség küldöttsége mellett a rotterdami kongresszuson 

jelen voltak az EPP-hez tartozó anyaországi és külhoni testvérpártok, a KDNP, az RMDSZ és a 

VMSZ küldöttei is. A pártelnök kiemelte, a KDNP delegációjában Navracsics Tibor, a májusban 

felállt ötödik Orbán-kormány uniós források felhasználásáért felelős tárcavezetője is helyet 

kapott. 

 

Digitális Agrárakadémia Karván 
2022. június 2. –felvidek.ma  

Útjára indult a Digitális Agrárakadémia bemutatóüzemi hálózatára alapozott 

rendezvénysorozat Szlovákiában, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, a Gazda Polgári 

Társulás, valamint a karvai Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola 

szervezésében. A Digitális Agrárakadémiában 9 modulban (farm menedzsment, szántóföld, 

állattenyésztés, kertészet, szőlészet és borászat, erdészet, precíziós gépek, távérzékelés, 

digitális termelői piac) 31 online ismereterjesztő anyag érhető el. A Kárpát-medence környező 

országainak igényei alapján elkészültek a helyi tananyag-kiegészítések is, bízva abban, egyre 

több gazda ismeri fel a digitalizáció előnyeit” – zárta beszédét a Digitális Agrárakadémia 

szlovákiai koordinátora. 

 

Hamarosan megnyitja kapuit a rimaszombati JúniusFeszt 
2022. június 2. – felvidek.ma  

A csütörtöki nap folyamán több gyermeknapi foglalkozást is terveznek a legkisebbek számára. 

2022. június 2-án és 3-án rendezik meg a JúniusFesztet Rimaszombatban, az Amfiteátrumban. 

Koncertet ad Neoton Família, a Halott Pénz, Ruszó Tibi, DR BRS és ma ott lesz a BumBum 

Együttes is. A Via Nova ICS Gömör-Nógrád szervezésében megvalósuló fesztiválra, mint 

ahogyan azt egy korábbi élő videójában Cziprusz Zoltán, a fesztivál főszervezője bejelentette, 

idén négy különböző járás egy-egy falujából ingyenes lesz a belépés az adott településén állandó 

lakhellyel rendelkezők számára. 

 

A hagyományok átadása 
2022. június 2. – Új Szó  

Nagy sikere volt a két év kihagyás után újraindult Hagyományőrző Estnek. A rendezvény 

egyúttal jótékonysági esemény is volt egy helyi lakos javára. A járvány időszakát leszámítva 

tizenkét éve rendszeresen szervezik meg a Hagyományőrző Estet Negyeden. Mészáros Anikó 

kultúrreferenstől megtudtuk, a futballpályán megtartott rendezvény célja, hogy az egyre 

inkább kivesző hagyományokat felelevenítsék. „Szeretnénk, hogy a gyerekek megismerjék és 

megszeressék a régi szokásokat, a népdalokat és néptáncot. Ebben nagy segítségünkre vannak 

a helyi pedagógusok és örömünkre szolgál, hogy minden évben számíthatunk az óvodásokra, 

és a helyi Pongrácz Ágoston Alapiskolában működő néptánc csoportokra, valamint 

mesemondó kis diákokra, akik minden alkalommal meghatározó színfoltjai a programnak. 

Továbbá igyekszünk közelebb hozni azokat a közösségeket, amelyek a környékünkön 
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fenntartják a hagyományokat és bemutatják annak minden szépségét” – mondta el Mészáros 

Anikó.  

 

A szerb–magyar gazdasági kapcsolatok erősítése 
2022. június 2. – Magyar Szó 

A tartományi képviselőház elnöke, Pásztor István  tegnap Leskovacon részt vett azon az üzleti 

fórumon, melyet egy magyarországi gazdasági küldöttség látogatása alkalmából közösen 

szervezett a Szerbiai Gazdasági Kamara, a jablanicai, valamint a pčinji körzeti gazdasági 

kamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Nyugat-balkáni Tagozata. Pásztor 

megelégedésének adott hangot, amiért a szerbiai és a magyarországi gazdálkodók 

kapcsolatainak szorosabbra fűzése érdekében megszervezték az üzleti találkozót. 

 

70 millió dinár a vajdasági médiának 
2022. június 2. – Pannon RTV 

A tartományi tájékoztatási titkárság 70 millió dinárral támogatja a Vajdaság területén működő 

médiumok működését. A pályázók a szakmai színvonal fejlesztésére, a sérülékeny csoportok 

nyilvános tájékoztatására és médiatartalmak előállítására kérhettek támogatást. A MAK info 

hírportál a vajdasági macedón közösség egyetlen online sajtófelülete, amely két nyelven 

tájékoztat. Két tartalomra összesen 300 ezer dinár támogatást kaptak. 

 

Támogatják a művelődési egyesületeket 
2022. június 2. – Magyar Szó 

A magyarkanizsai önkormányzat 2,3 millió dinárt különített el a művelődési egyesületek 

támogatására, ebből összesen húsz, a község területén tevékenykedő egyesület részesült az 

idén. A szerződéseket szerdán délelőtt írták alá Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa község 

polgármesterével a városházán. Az egyesületek működéséhez elengedhetetlen a különböző 

forrásokból származó támogatás, hogy hatékonyabban dolgozzanak és esetenként több helyre 

eljussanak. 

 

A következő iskolaévben is várja a diákokat a Paulinum 
2022. június 2. – Pannon RTV 

A kisérettségi után a leendő tanulók első körben július első hetében iratkozhatnak be a 

szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumba. A jelentkezéssel kapcsolatos 

további információk az iskola honlapján, a paulinum.edu.rs oldalon találhatók. Az oktatás 

mellett a diákoknak lehetőségük van bentlakásra is, a kollégiumban nagy hangsúlyt kap az 

erkölcsi ismeretek elsajátítása. 
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Zelenszkij: Oroszország Ukrajna területének mintegy húsz százalékát szállta meg 
2022. június 2. – MTI, Index, Telex, ma.hu  

Oroszország Ukrajna területének most mintegy húsz százalékát tartja megszállva, 2603 

települést kell az ukrán erőknek visszavenniük - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 

csütörtökön a luxemburgi parlament előtt videókapcsolaton keresztül elmondott beszédében. 

Az államfő felidézte, hogy a 2014 tavaszától 2022. február 24-ig tartó időszakban Ukrajnában 

több mint 14 ezren haltak meg a Donyec-medencei fegyveres konfliktusban, több, mint 1,5 

millió ember vált belső menekültté az országban, az orosz hadsereg pedig több, mint 43 ezer 

négyzetkilométernyi ukrán terület fölött vette át az ellenőrzést. "A legtöbb európai állam 

számára ilyen léptékű háború már kolosszális lenne, de február 24-én Oroszország 

megmutatta, hogy ez neki még nem jelent hatalmas méretet. Megmutatta, hogy kegyetlensége 

sokkal nagyobb. Az orosz csapatok 3620 településre vonultak be Ukrajnában, ebből 1017 már 

felszabadult, további 2603 viszont még nem. Jelenleg területünk mintegy húsz százaléka, közel 

125 ezer négyzetkilométer a megszállók ellenőrzése alatt áll. Ez lényegesen nagyobb, mint a 

Benelux-államok területe együttvéve" - mutatott rá Zelenszkij. 

 

Luxemburgi kormányfő: országunk nem ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását 
2022. június 2. – MTI, hirado.hu  

Luxemburg nem ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, mindent megteszünk annak érdekében, 

hogy Ukrajna a lehető leghamarabb teljesíteni tudja a csatlakozás minden előfeltételét - 

jelentette ki Xavier Bettel luxemburgi kormányfő csütörtökön az ország parlamentjében, az 

ukrán elnökhöz, Volodomir Zelenszkijhez intézett beszédében. A luxemburgi parlament 

csütörtökön videóösszeköttetésen keresztül folytatott eszmecserét az ukrán elnökkel. A 

L'essentiel című napilap tudósítása szerint Bettel beszédében kiemelte: Ukrajna jövője 

Európában van, ezért fontos, hogy júniusban az EU pozitív visszajelzést küldjön az országnak 

csatlakozási kérelmükkel kapcsolatban. Hozzátette, hogy az uniónak nem szabad figyelmen 

kívül hagynia Moldova és Georgia csatlakozási kérelmét sem. 

 

Kreml: jelentősen rontana a helyzeten, ha az ukránok nyugati fegyverrel 
támadnának oroszországi célpontok ellen 
2022. június 2. – MTI, Mandiner, Origo, hirado.hu  

Abszolút nem kívánatos forgatókönyv, hogy az ukrán hadsereg külföldi fegyverekkel mérjen 

csapást orosz területen lévő célpontokra, ez jelentősen rontana a helyzeten - jelentette ki 

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő csütörtökön újságíróknak nyilatkozva. "Ukrajnát 

továbbra is fegyverekkel tömik tele, a legmodernebbekkel. Továbbra sem akarok beszélni 

azokról az abszolút nemkívánatos és nagyon kellemetlen forgatókönyvekről, amikor ezeket a 

fegyvereket hipotetikusan megpróbálhatják felhasználni a területünkön lévő célpontok ellen. 

Ez jelentősen kedvezőtlen irányba változtatná meg a helyzetet" - kommentálta a Kreml az 

Ukrajnába irányuló újabb amerikai fegyverszállításokat. 
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Szijjártó: "átment" a hatodik brüsszeli szankciós csomag 
2022. június 2. – MTI, Index, Origo, Magyar Hírlap 

Budapest, 2022. június 2., csütörtök (MTI) - "Átment" a hatodik brüsszeli szankciós csomag - 

közölte a külgazdasági és külügyminiszter azzal kapcsolatban, hogy az európai uniós országok 

nagykövetei csütörtökön jóváhagyták az Oroszország elleni újabb büntetőintézkedések végső 

szövegváltozatát. Szijjártó Péter a Facebook-oldalán úgy értékelt: "hosszú csatát vívtunk, de 

megérte. Megérte ellenállni a nyomásgyakorlásnak, megérte szembe menni a nemzeti 

érdekeink feladását követelő mainstreammel és megérte elviselni számos európai politikus és 

újságíró hazug vádjait". A magyar diplomácia vezetője hozzátette: "megérte, mert a 

csővezetékes szállításnak adott szankciós mentességgel meg tudtuk védeni hazánk 

energiaellátásának biztonságát. Ha nem harcoltunk volna, akkor ellehetetlenült volna 

Magyarország kőolajellátása és a gazdaság leállt volna". 

 

Zelenszkij: az ukrán kikötők blokádja migrációs válságot és tüntetéseket okozhat 
Európában 
2022. június 2. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán kikötők orosz blokádja destabilizációhoz és tömeges tiltakozásokhoz vezethet 

Afrikában és Európában - jósolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön egy pozsonyi 

nemzetközi biztonsági fórumon, videokapcsolás útján elmondott felszólalásában. "Nem 

kerülhetjükc meg kikötőink orosz blokádjának kérdését. Emiatt a világ élelmiszerválság 

küszöbén áll. Nem csak élelmezési problémákról van szó. Ez piaci hiányt okoz, katasztrofális 

drágulást az alapélelmiszerek esetében, és több tízmillió embert fenyeget éhezéssel. Ha ezt nem 

akadályozzák meg, akkor ez Afrika, Ázsia egyes országaiban politikai káoszhoz vezet, és ebből 

adódóan migrációs válsághoz is Európában, amikor az éhezéssel küzdő országokból oda 

menekülnek majd" - idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál az elnököt. 

 

Hungary Helps Program – a támogatás folytatódik 
2022. június 2. – kiszo.net 

Tovább folytatódik a Hungary Helps Program segélyezési akciója. Június 1-én a Kvitka 

Polonina szanatóriumban 150 kg szárasztésztát adtak át, valamint a záhonyi önkormányzat 

felajánlásából tartós élelmiszereket és higiéniai cikkeket juttattak el a háború miatt otthonukat 

elhagyni kényszerült, s az intézményben menedékre lelt személyek ellátásának biztosítására. 

Az adomány Magyarország Ungvári Főkonzulátusa közreműködésével ért célba. 

 

A szolyvai gyermekotthonnak is segít Magyarország 
2022. június 2. – karpat.in.ua 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa Grezsa István miniszteri biztosnak és a Hungary Helps 

programnak köszönhetően 100 kilogramm száraztésztát, gumivitaminokat, kekszeket, 

fertőtlenítő szappan- és édességcsomagokat juttatott el a Szolyvai Megyei Gyermekotthonba a 

nemzetközi gyermeknapon, június 1-jén. 
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Minden ukránnak lőfegyverrel kell rendelkeznie, hogy megvédhesse magát – 
belügyminiszter 
2022. június 2. – karpat.in.ua 

Denisz Monasztirszkij belügyminiszter egy csütörtöki televíziós interjúban kijelentette, hogy 

Ukrajna minden állampolgárának lőfegyverrel kell rendelkeznie otthona védelmében – közölte 

az Ukrajinszka Pravda hírportál. A tudósítás szerint Monasztirszkij az ukrán televízió non-stop 

háborús műsorában elmondta, hogy az ukrán állampolgárok valójában február 24. óta tesztelik 

magukat a fegyverrel való bánásmódban. 

 

Tíz kárpátaljai kistérség kap anyagi támogatást a „Hoverla” nemzetközi projekt 
keretében 
2022. június 2. – karpat.in.ua 

A „Hoverla” nemzetközi projekt, amely még a háború előtti időkben indult, ismét folytatódik 

Ukrajnában. Kárpátalja hivatalosan is partnere lett a programnak, ezáltal anyagi támogatásban 

fog részesülni, amit elsősorban a kistérségek fejlesztésére kellene fordítani, de az ország 

jelenlegi helyzete miatt változtatni kellett a célokon. Azok a kistérségek, ahol több százezer 

áttelepültnek nyújtottak menedéket, támogatásra szorulnak. A pályázat eredményeként, amely 

május 30-án zárult, 10 kistérséget választottak ki a projektben való részvételre. Ők az első 

összeget a menekültek ellátása terén kialakult krízis leküzdésére, valamint a helyi 

önkormányzatok megerősítésére fogják fordítani. A nemzetközi együttműködés tehát 

elkezdődött, aminek remélhetőleg, a közeljövőben már a gyakorlati megvalósulását is láthatjuk 

majd. 

 

Jakimelina: a háború következtében 43 ezer gyermek került Kárpátaljára 
2022. június 2. – karpat.in.ua 

A nyár első napján, a nemzetközi gyermeknap alkalmából, a Kárpátaljai Megyei Katonai 

Közigazgatás hivatalában Szvitlana Jakimelina, a Megyei Gyermekügyi Szolgálat vezetője 

sajtótájékoztatón számolt be megyénk kiskorú lakosainak védelméről és jogaik betartásáról. 

Elmondása szerint közel hetven százalékos javulást figyeltek meg a fiatalkorúak törvénytisztelő 

magatartása terén, viszont aggasztó az erőszak áldozatául esett kiskorúak számának 

növekedése. A hivatalos adatok szerint a háború következtében 43 ezer gyermek került 

Kárpátaljára. Ők első sorban Zsitomirból és Kijev megyéből érkeztek, majd idővel a keleti és 

déli régiókból is sokan jöttek. Legtöbb esetben családokban élő gyerekekről van szó, de 

akadnak olyanok, akik szerepelnek a gyermekügyi szolgálat nyilvántartásában is. 

 

Szociális kártyarendszer bevezetését tervezi a KHÖT 
2022. június 2. – karpat.in.ua 

Mint arról korábban beszámoltunk, eredményesen működik a Szociális kártyarendszer a 

beregszászi kistérségben. Az elmúlt hetekben a rendszer segítségével az önkormányzat 

valamint a Máltai Szeretetszolgálat már többször osztott ki adományokat a háború elől a 

térségbe érkező menekültek valamint a helyi rászorulók számára. A szociális kártyák 
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bevezetését több szomszédos önkormányzat is tervezi, amelyben a Kárpátaljai Határmenti 

Önkormányzatok társulása is segítségükre van. A Szociális kártyarendszer a jövőben étkezési, 

szállásfoglalási kedvezményekre valamint kulturális és sport intézményekbe való 

engedményes belépésre jogosíthatja fel tulajdonosát. 

 

Az oroszok szerda este rakétákkal támadták a vasutat Sztrij körzetében, akadozik 
a vonatközlekedés Kárpátaljára 
2022. június 2. – karpat.in.ua 

Az oroszok cirkálórakétákkal támadták szerda este a vasúti infrastruktúrát a Lemberg megyei 

Sztrij város térségében, a robbanások következtében öten könnyebben megsérültek és 

fennakadások keletkeztek több irányban a vonatközlekedésben, így Kárpátalja irányában is – 

adta hírül csütörtökön az rbc.ua hírportál csütörtökön Makszim Kozickij katonai kormányzó 

Telegram-csatornájára hivatkozva. 

 

Az ENSZ Fejlesztési Programja segít Ukrajna újjáépítésében 
2022. június 2. – karpat.in.ua 

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök és Achim Steiner, az ENSZ Fejlesztési Programjának 

(UNDP) adminisztrátora a kritikus infrastruktúra és a lakóhelyek gyors helyreállításáról, az 

állampolgárok támogatásáról és munkahelyek teremtésről tárgyalt egy online-találkozón. 

 

Az iskola- és óvodahálózat 20 százaléka megsemmisült Ukrajnában 
2022. június 2. – kiszo.net 

Volodimir Zelenszkij elnök utasítást adott ki arra vonatkozóan, hogy szeptember 1-jéig 

építsenek újjá a lehető legtöbb, az orosz csapatok által lerombolt és megrongált iskolát. 

Általánosságban elmondható, hogy Ukrajnában az iskolák és óvodák 20 százaléka 

megrongálódott – mondta Kirilo Timosenko, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 2. – Kossuth Rádió 

 

Ma délutáni ünnepségre mozgósítottak a románok Úz völgyébe, a hősök napja alkalmából. A 

facebook és videó üzenetek felhívásában a magyargyűlölő szélsőséges szervezetek úgy 

fogalmaztak, hogy meg kell védeniük a betonkereszteket és az emlékművet.  
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A szivárványos zászlók középületekre történő kitűzésének tilalmáról nyújtott be 

törvényjavaslatot ellenzéki képviselőtársával Gyimesi György, a vezető szlovák kormánypárt 

magyar képviselője. A javaslat újabb vitát kavart a kormányzó koalícióban.  

 

Továbbra is támogatja a háborús menekülteket és a kárpátaljai rászorulókat Magyarország. A 

Hungary Helps Program keretében Magyarország Ungvári Főkonzulátusa 100 kiló 

száraztésztát, vitaminokat és  édességeket vitt a szolyvai Gyermekotthonba, ahol jelenleg száz 

gyermekről gondoskodnak. Közülük 35 a háborús övezetből érkezett Kárpátaljára.  

Tizenhét, imaszalagot hordozó lovas zarándok indult el ma reggel Székelyudvarhelyről 

Csíksomlyó irányába. A lovasokat a főtéren a város vezetői búcsúztatták, majd Mátyás Károly 

római-katolikus főesperes áldásával indultak útnak. 

Voltak zarándokok, aki ma még korábban keltek. A Boldogasszony zarándokvonattal ma 

hajnalban mintegy hétszázan, köztük 300 kárpát-medencei és a diaszpórából érkezett 

középiskolás kelt útra, hogy a többi között Nagyvárad, Maroshévíz és Csíkmadaras érintésével 

késő este megérkezzen Csíkszeredába.  A Keleti pályaudvaron Varga Lajos váci segédpüspök 

megáldotta a zarándokokat, akik között ott van Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is. 

 

Délvidék megismerése a célja annak a kirándulásnak, amelyen budapesti diákok vesznek rész 

a Határtalanul program szervezésében.  Muzslyán találkozott velük Kónya-Kovács Otília. 

A Magyarság Háza idén több külhoni helyszínen szervez ünnepi rendezvényt a Nemzeti 

Összetartozás napján. Szerdán Madéfalván ünnepélyesen megnyitották azt a kiállítást, amely 

az intézmény tevékenységének tíz évet mutatja be. Összeállításunkban elsőként Szentes Csaba 

madéfalvi polgármestert halljuk. 

 

Nem tud kottát olvasni, bár zenész, mi több, a Népművészet Mestere. A Nagyok ma esti 

adásának vendége Lele József lesz, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Magyar Életfa-

díjas citerása, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a sánta-lépéses citerázás 

megmaradjon az utókor számára. Előzetes következik a műsorból. 


