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Nyomtatott és online sajtó 
 

  

Orbán Viktor a luxemburgi miniszterelnöknek: Magyarország nem támogatja 

egyházi vezetők szankcionálását - ezt az uniós csúcson is mindenki tudhatta 
2022. június 7. – MTI, Kormany.hu, ORIGO, PestiSracok, Hirado.hu, HirTV, Index.hu 

Levelet írt Orbán Viktor miniszterelnök Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnöknek, 

amelyben válaszolt kollégája őt bíráló kijelentéseire Kirill orosz pátriárka tervezett, de végül 

elvetett uniós szankcionálása ügyében - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki 

Sajtóiroda vezetője kedden. "Meglepett a nyilatkozatod. Tudhatod, hogy Magyarország mindig 

minden megállapodást betart" - fogalmazott Orbán Viktor, kiemelve: vitáink lehetnek, vannak 

is, de a magyarok mindig nyílt lapokkal játszanak. Orbán Viktor hangsúlyozta, a valóság az, 

hogy az Európai Tanácsban minden miniszterelnök tudhatta, hogy Kirill orosz pátriárka nincs 

rajta a szankciós listán, hiszen a magyar delegáció egy hónapon keresztül ezt az intézkedést 

ellenezte a EU-nagyköveti fórum ülésein. Ezt a magyar álláspontot egyetlen résztvevő állam- 

vagy kormányfő sem kifogásolta az Európai Tanács legutóbbi ülésén - hívta fel luxemburgi 

kollégája figyelmét Orbán Viktor. 

 

Novák Prágában: megerősítettük elkötelezettségünket a V4 együttműködése 

iránt 
2022. június 7. – MTI, Hirado.hu, TV2, HírTV, Magyar Nemzet 

Megerősítettük elkötelezettségünket a visegrádi négyek együttműködése iránt - mondta  Novák 

Katalin köztársasági elnök kedden Milos Zeman cseh köztársasági elnökkel tartott közös 

sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre Prágában. Elmondta: mind a négy ország számára 

kiemelt fontosságú, hogy a visegrádi együttműködés továbbra is olyan szoros legyen, mint 

eddig volt. A kétnapos prágai látogatáson részt vevő köztársasági elnök a Zeman elnökkel 

folytatott találkozó témái között említette a két ország  gazdasági együttműködését, az ukrajnai 

háborút és a családpolitikát. Mindketten egyetértettek abban, hogy elítélik a putyini agressziót, 

s mindent megtesznek annak érdekében, hogy mind a cseh, mind a magyar emberek 

megadjanak minden támogatást az Ukrajnából menekülőknek. A magyar köztársasági elnök 

megköszönte Csehország menekülteknek nyújtott segítségét. Hozzátette: Magyarország eddig 

mintegy 750 ezer Ukrajnából menekülni kényszerülő embernek nyújtott segítséget, minden 

idők legnagyobb humanitárius akcióját végrehajtva. Kiemelte: amikor az ukrajnai háborúra 

gondolunk, a békét tartjuk szem előtt, mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legkorábban 

béke legyen Európában. 
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https://kormany.hu/hirek/orban-viktor-a-luxemburgi-miniszterelnoknek-magyarorszag-nem-tamogatja-egyhazi-vezetok-szankcionalasat-ezt-az-unios-csucson-is-mindenki-tudhatta
https://kormany.hu/hirek/orban-viktor-a-luxemburgi-miniszterelnoknek-magyarorszag-nem-tamogatja-egyhazi-vezetok-szankcionalasat-ezt-az-unios-csucson-is-mindenki-tudhatta
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/07/novak-pragaban-megerositettuk-elkotelezettsegunket-a-v4-egyuttmukodese-irant
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/07/novak-pragaban-megerositettuk-elkotelezettsegunket-a-v4-egyuttmukodese-irant
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Szijjártó: Magyarország addig folytatja ukrajnai humanitárius akcióját, amíg 

szükséges 
2022. június 7. – MTI, Origo, kiszo.net, karpat.in.ua 

Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója zajlik jelenleg a háború sújtotta 

Ukrajna megsegítése érdekében, és ez egészen addig folytatódni fog, amíg szükség van rá - 

közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az Országgyűlésben. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Grexa Liliána ukrán 

nemzetiségi szószóló felszólalására reagálva kiemelte, hogy a kormány már a fegyveres 

konfliktus kirobbanását követően világossá tette az álláspontját: "elítéljük az Ukrajnát ért orosz 

katonai agressziót, kiálltunk és ki is állunk Ukrajna mellett, minden létező segítséget 

megadunk azoknak az embereknek, akiknek a háború elől kell menekülniük". Emlékeztetett 

rá, hogy eddig mintegy 740 ezer menekült érkezett Magyarországra Ukrajna irányából közvetve 

vagy közvetlenül, és a hatóságok mindegyikükről gondoskodtak, a hosszabb távon is maradni 

szándékozókat pedig a munkavállalásban is segítik, gyermekeiket beiskolázzák. "Ez erkölcsi és 

jogi kötelességünk" - fogalmazott. Aláhúzta, hogy már elérte a 2000 tonnát az Ukrajnába 

szállított humanitárius adományok mennyisége, és az akció folytatódni fog, amíg arra szükség 

van. Szijjártó Péter rámutatott, hogy a kormány nemrég öt elemből álló, összesen 37 millió euró 

értékű támogatási csomagot ajánlott fel az ukrajnai humanitárius helyzet javítása érdekében. 

 

Kormányszóvivő: Magyarország segít 
2022. június 7. – MTI, TV2 

A kormány álláspontja változatlan: ez nem a mi háborúnk, de minden segítséget megadunk a 

hozzánk érkezőknek - írta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő kedden a Facebook-oldalán 

az Ukrajnában zaljó háborúval kapcsolatban. Az orosz-ukrán háború kezdete óta több mint 750 

ezer ember menekült el Magyarországon keresztül Ukrajnából. A segítségnyújtás fontos része 

a gyermekek köznevelési intézményekben való elhelyezése. A magyar iskolákban jelenleg is 

több mint 1600 gyermek tanul, akiknek - szükség esetén - külön nyelvtanulási lehetőséget is 

biztosítunk - írta a kormányszóvivő. Hasonlóan fontosnak nevezte, hogy a Magyarországon 

tartózkodó szülők, felnőttek munkába tudjanak állni. Őket a kormány a foglalkoztatás, a 

lakhatás és az utazás költségeihez való hozzájárulással, az elhelyezkedés könnyített 

engedélyezésével segíti. A munkaadók mostanáig mintegy 900 ukrán menekült felvételéhez 

kértek támogatást 600 millió forint értékben, több mint 500 esetben már a támogatási 

döntések is megszülettek. A háború kitörése óta több mint nyolcezer ukrán állampolgár kapott 

engedélyt a munkaerőpiaci vizsgálat alól mentesített foglalkoztatásra, de a 

közfoglalkoztatásban is részt vesznek közel százan - közölte Szentkirályi Alexandra. 

 

 

 

   

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://kiszo.net/2022/06/07/szijjarto-magyarorszag-addig-folytatja-ukrajnai-humanitarius-akciojat-amig-szukseges/
https://kiszo.net/2022/06/07/szijjarto-magyarorszag-addig-folytatja-ukrajnai-humanitarius-akciojat-amig-szukseges/
https://tenyek.hu/cikkek/kormanyszovivo-magyarorszag-segit-ukrajnanak
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Kolozsvár: magyar gyermeket magyar bölcsődébe! 
2022. június 7. – maszol.ro 

Összesen 195 bölcsődei helyet tartanak fenn a magyar tagozaton az összesen kiírt 1487 helyből 

Kolozsváron  – tudta meg a maszol.ro Oláh Emesétől alpolgármestertől. Június 2–23. között a 

szülőknek lehetőségük nyílik beíratni a gyerekeiket a városi bölcsődék egyikébe. Oláh Emese 

elmondta, ebben az évben Kolozsvár 9 bölcsődéjében összesen 195 hely áll rendelkezésre a 

magyar tagozaton, a kincses városban pedig összesen 1487 helyet írtak ki. „Jellemző a 

túljelentkezés a román és magyar tagozaton is, azonban a magyar csoportokban ez nem annyira 

érzékelhető. Függetlenül attól, hogy hányan jutnak be az első körben, ne csüggedjenek a szülők, 

hiszen a várólistáról nagyon sok gyereket felvesznek utólag, tehát arra buzdítok mindenkit, 

hogy éljenek a lehetőséggel. Idén tavasszal azzal a helyzettel szembesültünk, hogy a várólistán 

már nem voltak magyar gyerekek, akiket behívhattunk volna a szabad helyekre” – tette hozzá 

a kolozsvári alpolgármester. 

 

Ingyenes felkészítőt szerveznek az orvosira készülő magyar diákoknak 
2022. június 7. – maszol.ro 

Egy-, illetve kétéves, ingyenes felkészítőt szervez a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület azoknak a magyar anyanyelvű fiataloknak, akiknek nincs 

anyagi lehetőségük arra, hogy korrepetálásért tanárt fizessenek. A felkészítő októberben 

indulna, a 11. osztályosok számára két évet, a 12. osztályosok számára egy évet tart. Ádám 

Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület elnöke úgy véli, 

bátorítani, támogatni kell az erdélyi magyar fiatalokat, hogy jelentkezzenek az orvosi 

egyetemre meghirdetett felvételire, ne adják fel álmaikat, még mielőtt az első lépéseket 

megtették volna. Az egyesület elnöke a statisztikai adatokból úgy ítélte meg, hogy 

szembetűnően csökkent a magyar diákok érdeklődése az orvosi egyetem, az orvosi pálya iránt. 

Ezért azokon a magyarlakta településeken, kis- és nagyvárosokban, ahol csoportonként 

összegyűl húsz gimnazista, egyetemi és gimnáziumi tanárok közreműködésével elkezdik a 

felkészítőket. Az elképzelés szerint az első évben havonta, a második évben kéthetente 

tartanának biológia- és kémiaórákat. A programhoz pozitívan viszonyultak a Semmelweis 

Egyetem, illetve a pécsi és a szegedi egyetemek professzorai is, akárcsak gimnáziumi tanárok, 

akik biológiát, illetve kémiát tanítanak, és vállalnák a felkészítést is. 

 

Rádió GaGa: Székelyföld legnagyobb rádiólánca  
2022. június 7. – szekelyhon.ro 

Tizenegy város és környéke tizenegy frekvencián, de mind Rádió GaGát hallgat mostantól. A 

Médiatérhez tartozó Hargita és Kovászna megyei rádiók – a Príma, a Friss és az IX –, valamint 

Maros megye leghallgatottabb rádiója mind a Queen együttes világhírű slágerét megidéző 

Rádió GaGa név alá szerveződik. Az adás, a műsorvezetők egyelőre nem változnak sem Maros 

megyében, sem Székelyudvarhelyen, sem Sepsiszentgyörgyön, sem pedig 

Gyergyószentmiklóson. Slágerek és új zenék hallhatók majd mind a tizenegy frekvencián.  
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https://maszol.ro/belfold/Kolozsvar-magyar-gyermeket-magyar-bolcsodebe
https://maszol.ro/belfold/Ingyenes-felkeszitot-szerveznek-az-orvosira-keszulo-magyar-diakoknak
https://szekelyhon.ro/aktualis/radio-gaga-szekelyfold-legnagyobb-radiolanca
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Ezentúl a nemzeti kisebbségek frakciója is képviselteti magát az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács igazgatótanácsában  
2022. június 7. – Krónika, maszol.ro 

Döntő házként módosította a szenátus a diszkriminációellenes törvényt, oly módon, hogy az 

Országos Diszkriminációellenes Tanács igazgatótanácsában ezentúl helyet kell kapnia a 

nemzeti kisebbségek képviselőházi frakciója egyik tagjának is. A jogszabály a diszkrimináció 

minden formáját tiltó 2000/137-es kormányrendeletet módosítja. Egy másik módosítás 

értelmében a testület tagjainak számát a jelenlegi kilencről tizenegyre növelik. A kisebbségek 

frakciója által benyújtott és a PNL, a PSD és az USR által is támogatott tervezetet 73 szenátor 

szavazta meg, 31-en ellene voksoltak – írja az Agerpres. 

   
Farnadi borász sikere az Ister-Granum Eurorégiós borversenyen 
2022. június 7. – ma7.sk  

A Mária-Valéria híd 2001. évi újjáépítése folytán az Esztergom és Párkány települések közötti 

forgalom újra összekötötte a Duna két partján élő szőlő és boros gazdákat. Megalakult az Ister-

Granum Eurorégio 44 magyar és 43 szlovák településsel. E nagy múltú régiónak lett közös, 

országhatárokon átnyúló borlovagrendje, a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend. 

Tagjai 17 magyar és 8 szlovák állampolgár, első a magyar borrendek közül, amelyben a Kárpát-

medence népeinek összetartozását jelképezendő nem magyar állampolgárságú, nemzetiségű 

tagokkal közösen dolgoznak, példás megértésben, barátságban. 

 

Az 1. előselejtezőben kezd a DAC az Európa Konferencia Ligában 
2022. június 7. – ma7.sk  

2022. július 7-én, csütörtökön abszolválják az új szezon első tétmérkőzését a sárga-kékek. Az 

Európa Konferencia Ligában való indulásért vívott play-offban elért sikerünk azt jelenti, hogy 

a DAC sorozatban ötödik alkalommal, összességében pedig nyolcadszor indulhat el a 

nemzetközi kupaporondon. Az EKL második kiírása júliusban veszi kezdetét, és akárcsak 

tavaly, Szlovákiát ezúttal is három klubcsapat képviseli – számolt be a www.dac1904.sk. Talán 

emlékeznek rá, hogy a tavalyi ezüstérmünkkel a Fortuna Liga legmagasabban rangsorolt 

együtteseként csak a 2. előselejtezőben kapcsolódtunk be az EKL-be. Ezúttal kupagyőztesként 

a Nagyszombat (tavaly a Slovan hódította el a kupát és egyúttal a bajnoki címet is) kezd a 2. 

selejtezőkörben, míg a DAC – a Rózsaheggyel együtt – már az 1. előselejtezőben bekapcsolódik 

a küzdelmekbe. Ezt az értesülést az UEFA versenyeibe belépő egyes csapatok jelenlegi listája is 

megerősítette. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/ezentul-a-nemzeti-kisebbsegek-frakcioja-is-kepviselteti-magat-az-orszagos-diszkriminacioellenes-tanacs-igazgatotanacsaban
https://kronikaonline.ro/belfold/ezentul-a-nemzeti-kisebbsegek-frakcioja-is-kepviselteti-magat-az-orszagos-diszkriminacioellenes-tanacs-igazgatotanacsaban
https://felvidek.ma/2022/06/farnadi-borasz-sikere-az-ister-granum-euroregios-borversenyen/
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Szövetség: Elfogadhatatlan, hogy a törvény kiszámíthatatlan következményei 

ellehetetlenítsék az önkormányzatokat 
2022. június 7. – ma7.sk  

Zuzana Čaputová államfő ma (2022. 06. 07.) megvétózta a családok támogatásáról szóló 

törvénytervezetet. A Szövetség párt ezzel kapcsolatos állásfoglalásában kijelenti, üdvözölné, ha 

a taláros testület a döntésében nemcsak erre az esetre, hanem általános vonatkozásban is 

megakadályozná a közvagyonnal való hazardírozást az ún. gyorsított törvényhozási eljárás 

kihasználásával.  „A családok támogatása a Szövetség egyik kiemelt prioritása, ezért is tartjuk 

elfogadhatatlannak, hogy a gazdasági válság és infláció idején épp a családok váltak a koalíciós 

pártok politikai küzdelmének túszául, ahogyan azt is, hogy a kormány a törvényhozási eljárás 

megerőszakolása nélkül nem képes olyan intézkedéseket hozni, amelyek időben kárpótolnák a 

családok és a lakosság megnövekedett terheit” – áll a párt állásfoglalásában. 

 

Folkhimnusz születik Gombaszögön 
2022. június 7. – ma7.sk  

Újabb Felvidék All Stars dal készül, ezúttal népzenei! A szlovákiai magyar zenei szcéna széles 

körű együttműködését és támogatását célul tűző produkció immár negyedik dalát készíti. A 

2015-ös Levegő, a 2018-as Otthonos és a 2021-es Északi szívek című dalokat ezen az éven 

Korpás Réka Völgylila című szerzeménye követi. A Felvidék All Stars produkció következő 

dalához a Folkszögletben klipet forgatnak, melyben minden néptáncos és néptáncolni szerető 

ember szerepelhet, aki július 19-én, vasárnap a gombaszögi kempingbe látogat, és a Fekete-

patak partján felépített pajtát csordultig tölt élettel, tánccal és jókedvvel, ezzel is kifejezve, hogy 

a néphagyomány virágzik Felvidék-szerte. 

 

Magánmitológiák – Jakovits József kiállítása a Liszt Intézetben 
2022. június 7. – ma7.sk  

A Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Hét Pozsonyban rendezvénysorozat következő 

állomása egy újabb kiállítás volt, amelynek anyaga Jakovits József New Yorkban készített 

műveiből áll, amelyeket a művész a 20. század hatvanas éveiben festett. „A jelen kiállítással 

Jakovits József festő- és szobrászművésznek állítunk emléket egy alkotásaiból készült 

válogatás segítségével, melynek címe Magánmitológiák” – fogalmazott köszöntő beszédében 

Venyercsan Pál, a pozsonyi Liszt Intézet igazgatója. Jakovits József (1909–1994) festő- és 

szobrászművész Vajda Júlia második férje volt. Munkásságának korai szakaszában a Vajda 

Lajos – Vajda Júlia – Bálint Endre nevével is fémjelzett Európai Iskola köréhez tartozott, ahol 

leginkább szobrászművészeti alkotásaival volt jelen. 1965-ben emigrált az Egyesült Államokba, 

ahonnan 1987-ben véglegesen hazatelepült Budapestre. 
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https://ma7.sk/aktualis/szovetseg-elfogadhatatlan-hogy-torveny-kiszamithatatlan-kovetkezmenyei-ellehetetlenitsek
https://ma7.sk/aktualis/szovetseg-elfogadhatatlan-hogy-torveny-kiszamithatatlan-kovetkezmenyei-ellehetetlenitsek
https://ma7.sk/tajaink/folkhimnusz-szuletik-gombaszogon
https://ma7.sk/tajaink/maganmitologiak-jakovits-jozsef-kiallitasa-a-liszt-intezetben
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Véget ért az idei Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny 
2022. június 7. – ma7.sk  

Lezárult a XII. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntője, melynek az idén 

Gombaszög adott otthont. A kétnapos rendezvény zárónapján a 3., 4. és 5. kategória versenyzői 

mutatták be a tudásukat, majd a Paramisi Társulat A kiskakas gyémánt félkrajcárja előadását 

követően kihirdették az országos népmesemondó verseny döntőjének eredményeit. Varga 

Norbert folklórkutató, a verseny szakmai rendezője úgy fogalmazott, az egyén és a közösség 

életében egyaránt fontos, hogy időnként kérdéseket tegyünk fel magunknak és ezekre 

megkeressük a válaszokat. 

        
Vajdasági Jogászösztöndíj Program: Évi egymillió forint idén is a jogi pályát 

választóknak 
2022. június 7. – Vajma.info 

Az idén is megéri a jogi pályát választani! Havi 100 ezer forint dinár ellenértékére számíthatnak 

azok, akik sikeresen felvételiznek valamelyik jogi karra. A Vajdasági Jogászösztöndíj 

Programot tavaly hirdette meg először a Magyar Nemzeti Tanács rendkívül nagy sikerrel, s az 

idén újból kiírják a pályázatot. Erről tartott sajtótájékoztatót kedden Szabadkán Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Lulić Emil, a pályázati bizottság elnöke és dr. Pásztor Bálint 

jogász, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője. Tavaly 10 

ösztöndíjat hirdettek meg Magyarország Igazságügyi Minisztériuma és a Magyar Nemzeti 

Tanács anyagi támogatásának köszönhetően, de a nagy érdeklődésre való tekintettel, ki kellett 

pótolni a forrásokat, hogy mind a 17 jelentkezőt támogatni tudják, ismertette Hajnal Jenő. 

 

Megalakult a Ficsak első határon túli tagszervezete Vajdaságban 
2022. június 7. – Vajma.info 

Megalakult a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) első határon túli tagszervezete Vajdaságban - 

közölte a szervezet kedden az MTI-vel. A közleményben azt írták, hogy a Ficsak - 2015-ös 

megalakulása óta - "előremutató, a gyermeket nevelő családok mindennapos problémáira 

reflektáló kezdeményezéseivel véleményformáló erővé nőtte ki magát", mostanra pedig 

"elérkezett a pillanat, hogy a külhoni magyarság lokális igényeire és problémáira is válaszokat 

keressen", ezért jött létre az első határon túli Ficsak tagszervezet. A Ficsak szeretné a határon 

túli magyarságot, a magyar családokat helyben is segíteni, támogatni. 

 

Trianon kevésbé ismert negatívumai 
2022. június 7. – Magyarszo.rs 

Szombaton este, a kishegyesi helyi közösség padlástermében előadást tartott Csőke Márk 

történész. Az estet a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezte, a helyi közösség 

támogatásával. Az előadás apropója a nemzeti összetartozás napja volt. Az előadás során Csőke 
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Márk a magyar történelem egy kevésbé ismert oldalát mutatta be, a délvidéki történésekre 

összpontosított. – Általában mindig arról van szó, hogy mekkora területeket, milyen városokat 

veszítettünk el és mekkora volt ott a magyarság aránya. Előadásomban viszont arról beszéltem, 

hogyan zajlott a magyar adminisztráció felszámolása a Délvidéken, hogyan építették le a 

magyar iskolahálózatot és milyen intézkedésekkel nyomták el a helyi magyarságot. Többek 

között érintettem a jugoszláv agrárreformot, amelyből a teljes vajdasági magyarságot 

kihagyták. A nagybirtokokat elkobozták és az idetelepített szerbek között felosztották. Erre 

azért került sor, hogy a Közép-Szerbiára jellemző kisparaszti birtokviszonyokat idehelyezzék 

Vajdaságba – mondta el a történész, majd arról is szólt, hogy fegyveres összetűzések is voltak, 

mert a magyar és a német fiatalokat megpróbálták kényszerrel besorozni a jugoszláv 

hadseregbe. 

 

Sport mindenkinek 
2022. június 8. – Magyarszo.rs 

Gazdag sport és rekreációs programok mellett tartották meg a hétvégén a Strandon a hetedik 

Sport mindenkinek elnevezésű fesztivált. A legkisebbek számára babafutamot szerveztek, 

mégpedig a kúszásban, amelyben hetven kisbaba vett részt, míg az idősebb gyermekek a Strand 

több pontján mérethették meg magukat a különféle sport, rekreációs és szórakoztató 

játékokban. A felnőttek számára kvízt szerveztek, az idősebb korosztály pedig olyan 

aktivitásokban vehettek részt, mint a darts, sakk, vagy tollaslabda. 

    
Az ukrán házelnöknek nem tetszettek magyar kollégája szavai 
2022. június 7. – kiszo.net 

Nem maradt kijevi válasz nélkül a magyar házelnök Volodimir Zelenszkij magatartását 

kifogásoló nyilatkozata. A demokratikus világ nem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 

kijelentéseit nézi ámulattal és értetlenséggel, hanem Magyarországét, amely továbbra is 

besározza Ukrajnát és fényezi Oroszországot – reagált Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán 

parlament elnöke Kövér László szavaira. A magyar házelnök a Hír TV-ben nemrégiben arról 

beszélt, hogy amit az ukrán elnök csinál, azt a világ ámulattal és értetlenséggel figyeli. 

Hozzátette: nem emlékszik olyanra, hogy egy segítségre szoruló ország vezetője olyan hangot 

mert volna megütni bárkivel szemben, mint amilyet Volodimir Zelenszkij – nem csak 

Magyarországgal szemben – megüt. 

 

Az ukrán nagykövetet fogadta Nagy István magyar agrárminiszter 
2022. június 7. – kiszo.net 

Hivatalában fogadta Ljubov Nepop nagykövet asszonyt Nagy István agrárminiszter június 7-

én, kedden. Erről Ukrajna magyarországi nagykövete számolt be közösségi oldalán. A 

tárgyaláson Ukrajna nagykövete gratulált Nagy Istvánnak ismételt kinevezéséhez Orbán Viktor 

új kormányában, megköszönte az eddigi többéves sikeres együttműködést, egyben reményét 
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fejezte ki, hogy ez a jövőben is folytatódni fog. Ljubov Nepop köszönetet mondott az 

Ukrajnának nyújtott magyar humanitárius segítségért. Az ukrán diplomata ismertette a Kelet-

Ukrajnai fonton kialakult helyzetet, valamint tájékoztatott azokról a kulcsfontosságú 

területekről, amelyeken Ukrajna további támogatásra szorul a nemzetközi közösségtől úgy 

általában, és kiemelten Magyarországtól. Nepop külön kitért Oroszország globális 

élelmiszerválságot okozó lépéseire. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, a Kreml fegyverként 

használja az élelmiszert ukrajnai háborújában. Moszkva zsarolni próbálja a világot azzal, hogy 

a szankciók feloldásáért cserébe kész feloldani a fekete-tengeri kikötők blokádját. 

 

ORFK: tízezernél többen érkeztek kedden Ukrajnából 
2022. június 7. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5535 ember lépett be kedden Magyarországra, míg a román-

magyar határszakaszon belépők közül 4932-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 19 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig 

érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási 

helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - írták. Az ukrajnai háború 

elől kedden 174 ember, köztük 81 gyermek érkezett Budapestre vonattal - tudatta az ORFK. A 

Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte szerdán a police.hu oldalon, hogy a Készenléti 

Rendőrséggel és rendőrjárőr képzésben résztvevőkkel segítik az Ukrajnából vonattal érkező 

menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is. 

 

Megnyílt az UNICEF nyári tere Kárpátalján gyerekeknek és fiataloknak 
2022. június 7. – karpataljalap.net 

Június 5-én megnyílt az első nyári tér a 7–17 éves gyerekeknek és fiataloknak Kárpátalján – 

olvasható az UNICEF Ukrajna hivatalos Facebook-oldalán. Ennek részeként a résztvevők új 

barátokat szereznek, tanulnak, játszanak és hasznosan töltik az időt. A Szpilyno Kemp 

júniusban Szolyván, júliusban Huszton, augusztusban pedig Beregszászban fog működni. A 

Kemp minden városban 3 hetet tölt a fő és nyílt programmal. Ez egy nyitott és befogadó térben 

hozza össze a helyi és belső menekült gyermekeket és fiatalokat. Ebből a célból két programot 

szerveztek: a fő programot a 7–17 éves korú résztvevőknek, és nyitott minden gyermek, fiatal 

és szülő számára. 

 

A legjobbak között az Ungvári Nemzeti Egyetem 
2022. június 7. – kiszo.net 

Az ukrán felsőoktatási intézmények 2022. évi TOP-200-as listáján az Ungvári Nemzeti 

Egyetem a 12. helyen áll. A rangsor első húsz helyezettje között 6 nyugat-ukrajnai egyetem 

szerepel, írja az „Euroosvita” nemzetközi projektek központjára hivatkozva a Zak-insider. Az 

idei Ukrajna Top-200-ban a legjobb húsz közé került a Lembergi Politechnikum (4. hely), az 

Ivan Franko Lembergi Nemzeti Egyetem (7. hely), a Jurij Fegykovics Csernovici Nemzeti 
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Egyetem (11. hely) és az Ungvári Nemzeti Egyetem (12.) is. Az első helyen a Kijevi Tarasz 

Sevcsenko Nemzeti Egyetem végzett. 

 

A jelenléti oktatás érdekében minden tanintézményben óvóhelyet alakítanak ki 
2022. június 7. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Ukrajnában minden tanintézményben újraindítják a jelenléti oktatást szeptember elsejétől, 

közölte Andrij Vitrenko. Az oktatási miniszterhelyettes úgy fogalmazott, nem árt, ha a gyerekek 

offline tanításra készülnek. „Minden gyerek – tanuló, diák, iskolába, egyetemre, szakiskolába 

kell hogy járjon” – hangsúlyozta Vitrenko. A tárcavezető-helyettes a tanintézmények 

biztonságával kapcsolatban megjegyezte, minden iskolában legalább egy egyszerű óvóhelyet 

berendeznek. 

 

Felfüggesztenék a politikai pártok állami finanszírozását 
2022. június 7. – kiszo.net 

Az Országos Korrupciómegelőzési Ügynökség kezdeményezi a politikai pártok hadiállapot 

alatti állami finanszírozásának megszüntetését, és e pénzeszközök átcsoportosítását védelemi 

célokra, különösen az Ukrán Fegyveres Erők szükségleteinek fedezésére. Az ügynökség 

vezetője, Olekszandr Novikov levélben fordul a Legfelső Tanács elnökéhez, Ruszlan 

Stefancsukhoz. Ukrajna 2022-es évre kiírt költségvetésében csaknem 886 millió hrivnya áll 

rendelkezésre a politikai pártok törvényben meghatározott tevékenységeinek finanszírozására. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 7. – Kossuth Rádió 

 

Hálaadó istentisztelettel ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Rozsnyói Református 

Egyházközség Alapiskolája. A Felvidék második református alapiskoláját a hívek, a szülők és 

pedagógusok összefogásával alapították, és mintegy kétszáz diák látogatja. Szeptembertől a 

magyar kormány támogatásából megépült egyházi óvoda és bölcsőde is megnyitja kapuit a 

gömöri városban. 

 

A temesvári Bartók Béla líceum csaknem három évtizede minden június első szombatján 

találkozóra várja a város bármely iskolájában végzetteket, akik magyar nyelven tanultak, illetve 

az ott oktatókat. Az idén – talán a járvány miatti két visszafogottabb rendezvény miatt is – a 
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megszokottnál is nagyobb volt az érdeklődés a rendezvény iránt, amelyen a kerek évfordulót 

ünneplők osztálytalálkozókat tartottak, és kitüntették az iskola tehetséges diákjait is.  

 

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola várja a jelentkezőket. A 

beregszászi főiskolán, Ukrajnában egyedülálló módon minden nappali tagozatos képzés 

ingyenes. Az intézmény az elmúlt években a magyar kormány támogatásának köszönhetően, 

minden nehézség ellenére, a térség egyik legmodernebb oktatási intézményévé  válhatott. 

 

Pozsgay Imre, Sinkovits Imre, Czine Mihály, Korniss Péter, Sára Sándor, Csoóri Sándor, 

Makovecz Imre, Gubcsi Lajos, Sütő András, Cserhalmi György – hogy párat említsünk azon 

neves magyar közéleti személyiségek közül, akik megalapították a nyolcvanas évek végén a 

Magyar Művészetért Díjrendszert, melynek Ex Libris-díját idén Németh Ernő, a Kossuth Rádió 

vajdasági tudósítója, az évekkel ezelőtt megszűnt Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének 

utolsó főszerkesztője is kiérdemelte. Munkatársunk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

június 3-án vette át az elismerést Budapesten. 

 

Felavatták Szent István bronz mellszobrát, Czingel Róbert szobrászművész alkotását Gútor 

községben, az Árpád-kori templomot ölelő parkban. A helyi Csemadok volt a kezdeményező és 

gyűjtést is hirdetett. Adakoztak a helyiek, a Csemadok szervezet, illetve a Szenc és Vidéke 

Polgári Társulás. Így közös összefogással mintegy 5 év alatt sikerült összegyűjteni a szükséges 

pénzt. 

 

Ha mi magyarok mindannyian megforgatjuk Mátyás király malomkerekét a felvidéki 

Kalondán, akkor jobbra fordul a magyarság sorsa. Egy régi legendát így elevenítettek meg a 

kalondai közösségi házban, ahova szeretettel hívják, várják a vendégeket. Munkatársunk már 

megtette a magáét, megforgatta a malomkereket.  

 

Múzslyán nemcsak az állítása, de a bontása is ünnep. Azaz nem is bontják, hanem kitáncolják. 

A beszámolóból az is kiderül, hogy ezt a pünkösdi eseményt nemcsak Muzslyán rendezik meg. 


