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Orbán Viktor EP-képviselőknek: Magyarország fellép a családok 

elszegényedésével fenyegető javaslatokkal szemben 
2022. június 16. – MTI, MagyarNemzet, ORIGO, HirTV, Hirado.hu, 168óra, 24.hu, Telex.hu 

Válaszlevelet írt Orbán Viktor miniszterelnök annak a 44 európai parlamenti képviselőnek, 

akik a napokban közös levelet intéztek hozzá az ukrajnai háború kapcsán; a kormányfő 

válaszában kiállt a béke és Ukrajna megsegítése mellett, ugyanakkor elutasította Magyarország 

sértegetését, egyházi vezetők kitiltását és a józan ésszel szembemenő szankciós javaslatokat - 

közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csütörtökön. Orbán Viktor 

szerint az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország álláspontja kezdettől fogva világos volt, 

"elítéljük az Ukrajna területi szuverenitása elleni orosz támadást, a Budapesti Egyezmény 

megsértését. Békét akarunk. A fegyveres konfliktust be kell fejezni, a vitákat tárgyalás útján 

kell rendezni. Segíteni kell Ukrajnát, és gondoskodni kell a menekültekről. Eddig közel 800 

ezer menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra, akiket élelemmel, szállással, gyógyszerrel 

láttunk el. A gyermekek számára oktatást, a felnőttek számára munkát biztosítunk. Magyarok 

tízezrei fogadták be az otthonukból menekülőket, gyűjtöttek adományt, vállaltak önkéntes 

munkát. Mindeközben Ukrajna számára humanitárius segítséget, adományokat, élelmet, 

üzemanyagot, gyógyszert küldtünk és küldünk". 

 

Szijjártó: brüsszeli szégyen, hogy az EU-bővítés tapodtat sem haladt előre az 

elmúlt időszakban 
2022. június 15. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Magyar Hírlap, Világgazdaság 

Brüsszeli szégyen, hogy az Európai Unió bővítése tapodtat sem haladt előre az elmúlt 

időszakban, pedig a Nyugat-Balkán integrációja egyszerre járna a biztonsági helyzet és a 

gazdasági versenyképesség javulásával - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szerdán Podgoricában. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető 

Ranko Krivokapic montenegrói külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján azt 

hangoztatta, hogy az EU súlyos gazdasági és biztonsági kihívásokkal néz szembe: az ukrajnai 

háború és a szankciók nyomán az infláció, a kamatok, illetve az energia- és nyersanyagárak is 

az egekbe szöktek. Rámutatott, ebben a helyzetben a közösségnek mindent el kellene követnie 

a biztonsági kockázatok csökkentése és az európai gazdaságok versenyképességének életben 

tartása érdekében. "Mi tudunk olyan intézkedést, amely ezt a két célt egyszerre elégítené ki, ez 

pedig a Nyugat-Balkán integrációja lenne, ami mindig is európai érdek volt, de ebben a 

helyzetben szó szerint életbevágóvá vált" - fogalmazott. Szijjártó Péter kijelentette: ennek 

biztonsági aspektusát a NATO már felismerte, és jóváhagyta három térségbeli ország 
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csatlakozását, de ideje lenne, hogy az EU is felismerje a dinamikusan növekvő gazdaságokkal 

rendelkező régió jelentőségét. 

 

Potápi: újabb támogatást nyújt a kormány a kárpátaljai magyarságnak 
2022. június 15. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, MagyarNemzet, Index.hu, PannonRTV 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága idén is támogatásban részesíti a 

kárpátaljai magyarság különböző rétegeit a kárpátaljai szociális programcsomag keretében - 

tájékoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán az MTI-t. 

Potápi Árpád János közleményében kiemelte: a kormány ezzel újabb támogatást nyújt a 

háború sújtotta kárpátaljai magyarságnak. Az államtitkár emlékeztetett: a 2015 óta működő 

kárpátaljai szociális programcsomag az ottani magyarságnak szóló egyik legátfogóbb program. 

A program keretében anyagi támogatásban - évi egyszeri fizetéskiegészítésben - részesítik a 

kárpátaljai magyarság különböző rétegeit: a magyar nyelven oktató tanárokat, egészségügyi 

dolgozókat, szociális és kulturális munkásokat, újságírókat, színészeket és számos más réteget, 

emellett támogatják a gyermekétkeztetést. Potápi Árpád János közölte: a programot idén is 

meghirdetik, 2 362 820 000 forintos keretösszeggel, és az orosz-ukrán háború miatt 

egyszerűsítik a pályázatok benyújtásának menetét. Az ettől az évtől hivatalosan működő 

vasárnapi iskolában legalább öt hónap munkaviszonnyal rendelkező, magyar nyelven oktató 

pedagógusok is pályázhatnak, ezzel is hozzá szeretnének járulni a szórványban élők 

oktatásának javításához, a szórványközösségek megerősítéséhez. 

 

A diaszpóra magyar képzőművészeinek alkotásaiból nyílt kiállítás Budapesten 
2022. június 15. – MTI, Webradio.hu, Erdon.ro, Demokrata, M1 

A diaszpóra magyar képzőművészeinek alkotásaiból válogat a Magyar | Művész | Világ című 

tárlat, amelynek ünnepélyes megnyitójára szerdán került sor Budapesten a Bálnában. Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében arról 

beszélt, hogy az elmúlt 12 év kormányzati intézkedései megerősítették a nemzeti összetartozás 

érzését, amely kézzel fogható élménnyé vált 2022-re. Beszélt arról is, hogy a Magyarság Háza 

az elmúlt évtizedben kiemelkedő szerepet töltött be az összmagyarság kultúrájának 

ápolásában, a magyar identitás erősítésében. Ez a kiállítás is ennek a munkának az eredménye 

- tette hozzá. Az államtitkár úgy fogalmazott: ami a magyarokat összeköti, az a közös 

történelemünk, kultúránk, hagyományaink, művészetünk, ez vált kézzelfoghatóvá itt 

Budapesten. Szólt arról is, hogy magyarnak lenni nemcsak származás, hanem kulturális 

vállalás kérdése is. Főként a diaszpórában élő harmadik-, negyedikgenerációs magyaroknál, 

akik azért tartanak ki az ősök hagyományai mellett, mert büszkék arra a hozott örökségre, 

amely bennünket összeköt. Ez látható a világ különböző tájain élő magyar alkotók munkáit 

felvonultató tárlaton. 
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A magyar–román határ menti kamarai elnökök szerint növekedőben van a 

kétoldalú gazdasági együttműködés  
2022. június 15. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen, maszol.ro, Bihari Napló 

A magyar-román gazdasági és üzleti együttműködés, a partnerségi kapcsolatok időszerű 

kérdéseit tekintették át a szakemberek a határ menti kamarai vezetők találkozóján szerdán 

Debrecenben, a hajdú-bihari kereskedelmi és iparkamara székházában. A találkozón a 

vendéglátó Hajdú-Bihar mellett a Békés, a Csongrád-Csanád és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei iparkamarák elnökei, illetve a romániai Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyék 

kamarai vezetői vettek részt. A vállalkozások közötti közvetlen párbeszédet semmi nem tudja 

helyettesíteni – idézi a haon.hu helyi hírportál a hajdú-bihari kamara elnökét. Miklóssy Ferenc 

a találkozó megnyitóján gratulált Románia gazdasági eredményeihez, utalva az utóbbi időkben 

tapasztalható nagyon dinamikus fejlődésre. A Románia nyugati részén tapasztalható 

dinamikusabb növekedést, a határ menti magyar megyék vállalkozásai jól ki tudják használni 

– tette hozzá. 

 

Hunyadi János-szobrot állítanak fel a marosvásárhelyi várban 
2022. június 15. – maszol.ro 

Marosvásárhely önkormányzata keddi testületi ülésén elfogadta a határozattervezetet, amely 

alapján Hunyadi Jánost mintázó szobrot állítanak fel a marosvásárhelyi vártemplom közvetlen 

közelében. A szobrot az interetnikus szolidaritás erősítése jegyében kapta ajándékba a 

megyeszékhely. A tanácshatározatra azért volt szükség, mert a szobor felállításának engedélye 

határozatköteles, azaz mivel közterületen áll majd, a városi tanácsnak el kellett fogadnia, hogy 

a saját közterületén avassák fel az alkotást. A szobor a vártemplom és a kaszárnya közötti zöld 

területen kap majd helyet – részletezte Frunda Csenge, a marosvásárhelyi tanács RMDSZ-

frakciójának vezetője. 

 

Kulturális közösségi központot avattak Ótelek legrégebbi épületében 
2022. június 15. – Nyugati Jelen 

A Temes megyei Óteleken május 11-én avatták fel a falu legrégebbi épületében, az „öreg” 

egyházi iskolában létrehozott kulturális közösségi központot. Az önkéntes munkával felújított 

régi iskolaépületet Fecheta Jenő óteleki plébános szentelte fel, az örömteli eseményen részt 

vett Fechete Simona Silvia óteleki polgármester, Molnár András Temes megyei RMDSZ-elnök 

és Jakab Ilona, a temesvári Gerherdinum Római Katolikus Teológiai Líceum 

igazgatóhelyettese. 
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Temesvár–Szeged kerékpártúrával lobbiznak a határ menti infrastruktúra 

fejlesztéséért 
2022. június 15. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Temesvári civil szervezetek Temesvár–Szeged kerékpártúra szervezésével kívánják felhívni a 

figyelmet a romániai Nagycsanád és a magyarországi Apátfalva közötti Maros-híd 

újjáépítésének a szükségességére – közölte szerdán az egyik szervező, a Temesvári Várbástya 

Egyesület. Tamás Péter, a Várbástya Egyesület elnöke elmondta: a hét végére tervezett 

kétnapos kerékpártúrával a határ menti infrastruktúra fejlesztéséért lobbiznak, de emellett a 

Szeged-Temesvár testvérvárosi kapcsolatokat is erősítenék, és kulturális, valamint 

gasztronómiai élményt is adnának a résztvevőknek. A Bartók kerékpártúra névválasztást az 

indokolja, hogy a kerékpárosok Bartók Béla szülővárosát, Nagyszentmiklóst is érintik, ahol a 

Mentés Másként világzenei trió előadását élvezve pihenhetik ki az első szakasz fáradalmait. 

     
Felújították - kibővítették a komáromi Ferences Barátok Utcai Óvoda épületét 
2022. június 15. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Komárom város anyagi támogatásából 2021 júliusa 

és 2022 áprilisa között felújították a Komárom központjában működő Ferences Barátok Utcai 

Óvoda oldalsó épületrészét, s 20 fős kapacitásbővítésre is sor került, ami örvendetes hír a 

jelenlegi óvodai férőhely-hiányos időszakban. A beruházás összköltsége bő 181 ezer euró volt, 

s ezen belül a városkasszából fedezték az illetékes minisztérium által el nem számolható 

költségeket. A kívül-belül megszépült intézményben június 15-én szalagátvágással egybekötött 

avatóünnepséget tartottak. 

 

Első alkalommal rendezik meg az Esterházy Közéleti Tábort Martoson 
2022. június 15. – felvidek.ma  

Megjelent a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) és az Esterházy Akadémia közös felhívása 

egy Martoson megvalósuló közéleti táborban való részvételre, magyarországi és külhoni 

magyar egyetemi hallgatók, doktoranduszok és fiatal kutatók részére. Elsősorban egyetemisták 

jelentkezését várják a 2022. július 6–10. között megrendezendő táborba, de nincs felső 

korhatár, tudtuk meg. A táborban való részvétel ingyenes a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

támogatásának köszönhetően, amely magában foglalja a képzés, a szállás, a napi háromszori 

étkezés, valamint a rendezvény keretében megszervezésre kerülő egyéb programok díját. Az 

oda- és hazautazást a résztvevőknek maguknak kell biztosítaniuk, bár igény esetén a tábor 

nyitónapján Budapestről kisbusszal tudják segíteni a Martosra való utazást, számolt be az 

Esterházy Akadémia igazgatója. 
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Ilyen lehet Kassa új szíve 
2022. június 15. – ma7.sk  

Kihirdették a győztesét a Kassa-Hernád – Új városközpont című városrendezési 

versenypályázatnak, melynek keretében a következő évtizedekben megváltozhat Kassa 

arculata, s egy modern, 124 hektáros városközpont jöhet létre a Hernád mentén. A 

versenypályázatot a tavalyi év végén írta ki Kassa városa. Összesen 12 csapat jelentkezett, a 

nemzetközi zsűri a 6 legjobbat juttatta a második körbe. Ezt végül a prágai Gogolák + grasse 

tervezőiroda nyerte meg, a szakbizottság szerint időtlen dizájnjával. Kiemelték, hogy számos 

zöldterület jönne létre, sőt, egy új szigetet is létesítenének a Hernádon, a Dargói hősök 

lakótelepet pedig több híd, gyaloghíd és aluljáró kötné össze a vasútállomással és a történelmi 

városközpont utcáival. 

 

Sikeres volt az idei Több mint szomszéd 
2022. június 15. – ma7.sk  

A szokásosan gazdag kínálattal jelentkező kulturális és szakmai programsorozat idén is jó 

szórakozást kínált mindenkinek. A magyar nagykövetség és a Liszt Intézet gondosan 

összeválogatott programkínálattal igyekezett bemutatni a magyar kultúra sokrétűségét 

nemcsak a pozsonyiaknak és a Pozsony környékieknek, hanem az idelátogató külföldi 

turistáknak is. Az idei, sorrendben már a 8. Több mint szomszéd rendezvénysorozat 

kapcsolódott az eddigi hagyományokhoz, fogalmazott a pozsonyi Liszt Intézet igazgatója, 

Venyercsan Pál. Az első négy napon – hasonlóképpen, mint az előző években – tartották a 

beltéri rendezvényeket, csütörtöktől vasárnapig pedig a pozsonyi Sétatér vette át a fő 

rendezvényhelyszín szerepét a fesztiváljellegű programokkal. 

 

Szövetség: Jövőre 3500 tanár hiányozhat a régiókból! 
2022. június 15. – bumm.sk  

„Az elmúlt két év, a járványidőszak az egészségügyet és az oktatásügyet is jelentősen 

megviselte. Az orvosok, nővérek és a pedagógusok is rendkívüli helyzetbe kényszerültek és a 

kormány támogatása nélkül is helyt álltak. A pozsonyi kormánynak ezt értékelnie kellene. 

Ígéretek, egymásra mutogatás és politikai cirkusz helyett az állam vezetése és működtetése 

lenne a feladata. Ehhez képest ott tartunk, hogy 3 ezer kórházi orvos jelentette ki, kész 

felmondani, a régiókban az orvoshiány mellett már a pedagógushiány is fenyeget. Jövőre ez a 

szám elérheti a 3500-at” – hívta fel a figyelmet a Szövetség. 

 

Elkezdődött a Jókai Napok rendezvénysorozata 
2022. június 15. – felvidek.ma  

Két év kényszerszünet után újra megrendezik Komáromban a több évtizedes múltra 

visszatekintő Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és 

diákszínpadok országos fesztiválját. Június 13. és 19. között öt versenyző csoport méretteti meg 

magát, és a számos kísérőprogrammal igazán ígéretes – a fesztivál hagyományaihoz méltó – 

izgalmas színfoltja lesz a Duna-parti városnak. Bajkai Csengel Mónika főszervező a mai, 
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ünnepélyes megnyitó előtt portálunknak elmondta, rendkívül izgalmas és várakozással teli 

pillanatokat élnek meg. „Nagyon furcsa, így két év kihagyás után, hiszen 2019-ben volt utoljára 

fesztivál. Az elmúlt két év folyamatos félelmekkel, elengedésekkel és várakozással teli volt” – 

nyilatkozta. 

        
Topolya: Elültették a "siker fáját" a mezőgazdasági középiskola végzősei 
2022. június 15. – Vajma.info 

A „siker fáját” ültették el a topolyai Mezőgazdasági Iskola végzősei kedden a diákotthon 

parkolója melletti téren. Tavaly ültettek először fákat a végzősök, így szeretnének hagyományt 

teremteni, hogy azok, akik elültették ezeket a fákat, időnként visszatérjenek a „tett 

színhelyére”. A topolyai Mezőgazdasági Iskola 116 diákja búcsúzott el idén tanáraitól, társaitól 

és az iskolától. 60 diák magyar nyelvű szakokon, 56 diák pedig szerb nyelvű szakokon fejezte 

be középiskolai tanulmányait. Dr. Horváth Zsolt igazgató elmondta, hogy reményeik szerint a 

faültetés hagyománnyá válik, a diákok pedig időnként majd visszatérnek és megnézik, hogyan 

fejlődik a fájuk. A búcsúzó diákok helyére ősztől újak ülnek majd az iskolapadokban. Az 

igazgató azt is elmondta, hogy a mezőgazdasági iskola jóváhagyott iratkozási terve szerint a 

négyéves, általános mezőgazdasági technikusi szakon 30 tanuló tanulhat magyar nyelven, a 

szintén négyéves állategészségügyi technikusi szakon is 30-30 tanulót várnak magyar és szerb 

nyelven. 

 

Egyre jobbak a boraink 
2022. június 15. – Magyarszo.rs 

Bajsán idén első alkalommal szervezett nemzetközi borversenyt a Telecskai-dombok Szent 

Dömötör Borrendje és a Kadarka egyesület a falunapi rendezvénysorozat részeként. A legjobb 

borért járó serleget a bácsfeketehegyi Pál István rajnai rizlingjének ítélték oda. Az ünnepélyes 

díjátadót szombaton tartották a falunapi ünnepségsorozat keretében. Nem kevesebb, mint 142 

borminta érkezett a Telecskai-dombok Szent Dömötör Borrendjének első alkalommal 

meghirdetett nemzetközi versenyére. A megmérettetésre minden fajta borral lehetett nevezni, 

minden olyan termelő részt vehet rajta, aki 100 liter bornál többet állít elő az adott fajtából. A 

vajdasági, szerbiai és magyarországi termelők borait szakmai zsűri értékelte, a díjátadót a 

szombati falunapi ünnepség keretében tartották. Fekete Andor, a Vajdasági Agráregyesületek 

Szövetségének borászati szaktanácsadója is a zsűri tagja volt. 

 

Faluszépítés Magyarittabén 
2022. június 15. – Magyarszo.rs 

Az idén is benevezett a Virágos Magyarország versenyre a bánáti Magyarittabé. A tavalyi, első 

részvétel fellelkesítette a kis település polgárait, és tovább csinosítják a falu központját. Hétfő 

délután egy újabb munkaakciójuk volt. Magyarittabé fogyatkozó kis bánáti közösség. De itt is 

vannak fiatalok, idősebbek egyaránt, akik megpróbálják szebbé, élhetőbbé tenni a falut, 
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amelyet sokan a legdélebbi Kossuth-szoborról vagy a Téli Találkozók művelődési 

rendezvénysorozatáról ismerik. – A tavalyi megmérettetésen külön eredményt nem értünk el, 

de kitüntetést kaptunk a rendkívüli, példaértékű összefogásért. Mert tavaly hét-nyolc 

munkaakción és egyéb alkalmakkor volt, hogy negyven személy is részt vett a falu központjának 

a szépítésében. Tavaly és az idei év kezdetén sikerült elültetnünk mintegy háromszáz 

faültetvényt. Manapság mindenki csak a fát vágja, mi pedig most már úgy vagyunk, hogy 

területhiány van. Mert mindent, amit csak lehetett, azt befásítottunk. Szeretjük a zöld 

területeket, és ápoljuk is. 

 

A gyerekek legjobb topolyai bulija 
2022. június 15. – Magyarszo.rs 

Jókedv, felhőtlen játék, ajándékok és tömeg jellemezte a Családfa Civil Szervezet és Topolya 

Község Művelődési Háza közös szervezésében rendezett VII. Gyermeknapot a hétvégén. Fekete 

Bánov Ágnes, az Életfa elnöke elmondta, hogy a hét évvel ezelőtt útjára indított, nagy sikerű és 

rendkívül népszerű programot hiánypótló rendezvényként álmodták meg. – Az 

alapkoncepciónk az volt, hogy ingyenesen tudjanak a gyermekek tartalmasan, ugyanakkor 

felhőtlenül szórakozni, így a trambulint és az arcfestést is díjtalanul tudják igénybe venni, 

hiszen ezek a legtöbb rendezvényen pénzbe kerülnek. Így a különböző anyagi hátterű gyerekek 

egyaránt szórakozhatnak felhőtlenül és egyenlő eséllyel. Szerencsére, a gyerekek körében 

rendkívül népszerű lett a programunk, illetve a sikerünk másik kulcsa, hogy a felnőttek is 

felkarolták. 

    
Honvédelmi miniszter: a kormány számára a magyar emberek biztonsága a 

legfontosabb 
2022. június 15. – MTI, Origo 

A kormány számára Magyarország, a magyar emberek biztonsága a legfontosabb, ezt 

garantálják azok a magyar és amerikai katonák is, akik a NATO keretében közös járőrözést 

hajtanak végre - mondta a honvédelmi miniszter szerdán Hajdúhadházon, amikor a Vay Ádám 

kiképzőbázison találkozott a gyakorlatra érkezett katonákal. Szalay-Bobrovniczky Kristóf 

angolul és magyarul is elmondott köszöntőjében azt mondta, Magyarország elkötelezett a 

NATO mellett, a magyar katonák rendszeresen együtt gyakorlatoznak más NATO-katonákkal. 

A most kezdődött magyar-amerikai közös gyakorlatot különleges alkalomnak nevezte, miután 

"az orosz-ukrán konfliktus fizikai közelségében" gyakorlatoznak, járőröznek a katonák. Az 

ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, a NATO álláspontja továbbra is egybeesik a 

magyar nemzeti érdekkel, miszerint mindent meg kell tenni azért, hogy a konfliktus ne 

terjedjen tovább Ukrajna határán. Hozzátette, a térségben a katonáknak kettős feladatuk van: 

a humanitárius tevékenység mellett biztosítaniuk kell Magyarország határainak védelmét, de 

a NATO tagjaként ebben a feladatban is számíthat szövetségeseire az ország. 
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Bővítették a mozgósítás alól mentesülők listáját 
2022. június 15. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Ukrajnában életbe lépett a szakképzésben tanuló diákok és oktatók mozgósítás alóli 

felmentéséről szóló törvény, olvasható a Legfelső Tanács honlapján. Az erről szóló 7272. Számú 

törvényjavaslatot április 14-én fogadta el a parlament. A dokumentum bővíti a mozgósítás 

során sorkatonaság alá nem tartozó személyek listáját, kiegészítve a szakképzésben részt vevő 

hallgatókkal és oktatókkal. Ugyanakkor míg a nappali vagy dupla tagozatos hallgatók 

mozgósítása felfüggeszthető, a pedagógusok csak abban az esetben kapnak halasztást, ha a 

szakoktatási intézmény a fő munkahelyük, és ott legalább 0,75-ös részmunkaidőben 

dolgoznak. 

 

ZNO: Kárpátalján csaknem hétezren jelentkeztek a multitesztre 
2022. június 15. – kiszo.net 

A megyében 6986 végzős jelentkezett az idei új, több tantárgyat magába foglaló nemzeti 

multitesztre – közölte a megye oktatási főosztályának igazgatója, Marjana Maruszinec. Az 

osztályvezető elmondása szerint a megye több városában lehet majd vizsgázni. A diákok az 

érettségin való részvételi szándékuk megerősítésének második szakaszában – június 21. és 

július 7. között – dönthetnek majd a vizsga helyszínéről, jegyezte meg Maruszinec. Mint 

ismeretes, az idén a külső független tesztelés (ZNO) helyett egy több tantárgyból álló 

multitesztet kell teljesíteniük a diákoknak, amely 3 részből áll, és ukrán nyelv, Ukrajna 

történelme, illetve matematika feladatokat tartalmaz. 

 

Korlátlan pénznyomtatásba kezdhet az ukrán jegybank 
2022. június 15. – kiszo.net 

Az ukrán kormány így akarja finanszírozni a hadiállapotból fakadó pluszkiadásokat, írja a 

Korrespondent. Tegnap benyújtottak egy törvényjavaslatot az ukrán törvényhozásnak, ami 

lehetővé tenné a korlátlan pénznyomtatást a Nemzeti Bank számára. A tervezetet, amelyet a 

parlamenti képviselők egy csoportja is támogat Danilo Hetmancev, az adó- és vámpolitikai 

parlamenti bizottság vezetője terjesztette be. A javaslat az ukrán jegybankról szóló törvényt 

egészíti ki, ha elfogadják a Nemzeti Bank is szerepet vállalhat a hadiállapotból fakadó 

intézkedések pénzügyi finanszírozásában. Ez azt jelenti, hogy a jegybank korlátlan 

pénznyomtatással fedezné az állami költségvetés hiányát. Ezt eddig államkötvények 

kibocsátásával próbálták ellensúlyozni. 

 

Táv-, vegyes oktatás, tatarozás – mozgalmas évet zár a Munkácsi II. Rákóczi 

Ferenc Középiskola 
2022. június 15. – karpat.in.ua 

Kihívásokkal teli évet zár a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola. Előbb a 

koronavírus-járvány miatt bevezetett távoktatás, majd a februárban kirobbant háború 

nehezítette az oktatási intézmény működését. Annak érdekében, hogy a tanulókat 
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felzárkóztassák, 2022 májusától a tanév végéig vegyes oktatást vezettek be. A diákok két napon 

keresztül online hallgatták az órákat, majd azt követően az iskolapadokban, jelenléti órákon 

gyakorolták be a tananyagot – mondta el stábunknak Schink István, az intézmény igazgatója. 

 

Az ukrán vezetői engedélyt az uniós dokumentumokhoz igazították 
2022. június 15. – karpat.in.ua 

Az ukrán vezetői engedélyt az uniós dokumentumokhoz igazították. A régi dokumentumot a 

Belügyminisztérium szolgáltatásnyújtó központjaiban lehet európai típusú okmányra cserélni. 

Erről az UNN számolt be a Belügyminisztérium sajtószolgálatára hivatkozva. A cseréhez le kell 

adniuk személyigazolványukat, identifikációs kódjukat és a régi vezetői engedélyüket. Az 

adaptált jogosítvány ikonok helyett kódokat tartalmaz, amelyeket az európai típusú 

dokumentumokon is használnak. 

 

A málenkij robot kárpátaljai áldozatairól is megemlékeztek Brüsszelben 
2022. június 15. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

A kelet-közép-európai régióból való tömeges szovjet deportálások áldozataira emlékeztek 

Brüsszelben európai parlamenti képviselők és diplomaták részvételével. A megemlékezésen 

Bocskor Andrea, a Fidesz kárpátaljai származású EP-képviselőjének kezdeményezésére ötszáz 

kárpátaljai magyar áldozat előtt is lerótták tiszteletüket a résztvevők. 1944 ősze fájdalmas 

fordulatot hozott a kárpátaljai magyarok életébe, amikor a megszálló szovjetek közel 

harmincezer magyar nemzetiségű férfit “háromnapos kis munka” ürügyén szovjet munka- és 

hadifogolytáborokba deportáltak. 

 

Ukrajnában elsőként Ungváron nyílt központ menekült nők számára 
2022. június 15. – karpat.in.ua 

Megnyílt Ukrajna első Sister’s Hub nevű központja a belső menekült nők számára Ungváron. 

A háború elől elmenekült nőknek, lányoknak és fiatal anyáknak, apáknak lehetőségük van 

biztonságos helyen tartózkodni, hogy kommunikáljanak, közös érdeklődési köröket találjanak, 

pszichológiai segítséget kérjenek és nem utolsósorban – hasznosan töltsék el az idejüket. A 

Hub irányai közé tartozik a kikapcsolódás, a hálózatépítés, a tréningek és a workshopok – 

mondták el a szervezők – a dnyiprói Olha Poljakova és a zaporizsjei Anna Regyko. 

 

Terrortámadást készítettek elő Ukrajna vezetése ellen, de a biztonsági szervek 

meghiúsították a merényletkísérletet 
2022. június 15. – karpat.in.ua 

Az ukrán biztonsági szervek megakadályozták azt a terrortámadást, amelyet Ukrajna vezetése 

ellen készítettek elő, segítettek a lakossági bejelentések is az elhárításban – jelentette be 

szerdán Jevhen Jenyin belügyminiszter-helyettes, számolt be az rbc.ua hírportál a 

Belügyminisztérium sajtószolgálatára hivatkozva. A jelentés szerint Jenyin jelezte, hogy a 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

https://life.karpat.in.ua/?p=106786&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=106813&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=106835&lang=hu
https://podiji.karpat.in.ua/?p=86267&lang=hu
https://podiji.karpat.in.ua/?p=86267&lang=hu


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. június 16. 

. 

 

biztonsági szervek különféle gyanús személyekről kapnak információkat a civil lakosságtól, ami 

segíti a diverzió elleni elhárító tevékenységek folytatását.  

     

Gazdasági díjak a Muravidékre 
2022. június 15. – Nepujsag.net 

Az idei öt „gazdasági Oscar-díj” egyike – első alkalommal – a Muravidékre került: a Szlovén 

Gazdasági Kamara legrangosabb, a gazdasági és vállalkozási eredményeket elismerő díját 

Pavlinjek Slavinec Nuša, a Roto Slovenija társigazgatója (középen) vehette át. Pavlinjek 

Slavinec Nuša a Černelavcin és Puconcin székelő Roto Slovenija családi cég élén 2002 óta áll, 

s a vállalat mára multinacionálissá nőtte ki magát. A cég 65 országban van jelen és 4 ezer 

különféle terméket gyár újrahasznosítható műanyagból. Termékeik a vízgazdálkodásban, az 

építőiparban, a mezőgazdaságban és a kertészetben, a sportban ismertek. A gazdasági Oscar-

díjas igazgató az első női szlovén helikopterpilóta és életmentő búvár is egyben. 

  

A nyerő barátság 
2022. június 15. – Nepujsag.net 

A szlovéniai magyar közösség legrangosabb magyar nyelvi versenye, a Petőfi Sándor 

Tanulmányi Verseny, melyen a kétnyelvű általános iskolák tanulói és a középiskolás diákok 

mérik össze magyar nyelvi és irodalmi tudásukat, idén is sikeresen fejeződött be. Az elemzésre 

váró versenyművek idén a barátság témáját tárgyalták más-más oldalról. A legjobb versenyző 

Abraham Alida Kiara, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola elsős gimnazistája lett, aki a 

középiskolás korosztályban aranyelismerésben részesült. Képünkön a nyertes diáklány veszi át 

a díjat Horvat Aleksandra zsűritagtól. Egy arany- és három ezüstelismerés Június 10-én került 

sor a Bánffy Központban a Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny díjkiosztó rendezvényére, 

melyen a díjazott versenyzők – a „versenyművek” témájához híven – a barátságról beszélgettek 

az idei vendéggel, Kőrösi Krisztina terapeutával.    

  

Az őshonos nemzeti közösségek megmaradásáért 
2022. június 15. – Nepujsag.net 

Június 9-én a ljubljanai Etnikai Kutatóintézet tanácskozást szervezett a magyar és az olasz 

nemzeti közösségekről, a fejlődési lehetőségekről és a megmaradáshoz szükséges további 

intézkedésekről. Ahogy ezt az intézet vezetője, Sonja Novak-Lukanović a fővárosi helyszínen, 

illetve a világhálón is követhető tanácskozáson elmondta, a tanácskozás kedvezményezője 

Göncz László (fölső képünkön) kutató volt, a fórum célja pedig az állami, községi és nemzetiségi 

illetékeseket ösztönözni a magyar és az olasz nemzeti közösségek megmaradásának és 

fejlődésének teljeskörű megoldására. Kifejtette, talán nem is vagyunk tudatában a multietnikus 

térségek fontosságának, amely nem csak a kisebbségnek, hanem a többségi nemzetnek is 

előnyt, gazdagságot nyújt, ahogy nem vagyunk tudatában a tudomány, a kutatás fontosságának 
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sem, pedig sokat tehet a multikulturális térségek feszültségének oldásáért, ahol pedig nincs 

feszültség, ott a gazdasági és az általános fejlődés is gyorsabban, zökkenőmentesebben folyik. 

Ahogy ezt Göncz László elmondta, Szlovénia önállósulása utáni három évtizeddel észszerű 

lenne felmérni, hogy a nemzetiségi közösségek jelenlegi szervezettségi rendszere és 

tevékenységi formája elég felkészült-e a jelen és a jövő kihívásaira, vagy szükséges az érvényben 

lévő törvények módosítása, illetve azok felülépítése. 

 

Fejlesztési stratégia 400 projekttel 
2022. június 15. – Nepujsag.net 

A 2021–2027-es regionális fejlesztési program elkészítéséhez 400 projekt érkezett. A 

regionális fejlesztési tanács tagjai megjegyezték: a támogatásokért csak a tartható és kellő 

mértékben előkészített, engedélyekkel rendelkező projektek indulhatnak. Az öt csoportra – 

Okos, Zöld, Összekapcsolt, Szociális és Vonzó Régió – osztott 400 projektjavaslat összértéke 3 

milliárd euró. A témakörök többek között az ipari övezetek üzemeltetését, közműfejlesztését, a 

megújuló energiaforrások alkalmazását, öntözőrendszerek kiépítését, a Lendva–Koper vasúti 

összeköttetést, kerékpárút-hálózat fejlesztését, az „Egészséges termék a Muravidékről” 

márkajel létrehozását, a rakičani reptér turisztikai vonzerejének növelését, a lendvai gondola 

kiépítését, az európai roma kulturális és történelmi központ felállításának elképzelését 

tartalmazzák. A projekteknek a regionális programba való besorolása feltételt is jelenthet a 

különböző országos és kohéziós pályázati pénzek lehívásához. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 15. – Kossuth Rádió 

 

Ciklus közepén vállalta az tisztséget Székelyudvarhely új alpolgármestere, aki híd szeretne 

lenni a képviselői testület, a polgármesteri hivatal és a városvezető között. Az előző 

alpolgármesterük a városmenedzserrel együtt lemondott a belső harcok miatt. Mint arról 

beszámoltunk, a POL-frakció megvonta a bizalmát a polgármestertől, és a lemondását 

követelte. De a polgármester nem mondott le. Az ellenzéki RMDSZ frakció az Erdélyi Magyar 

Szövetség egyetlen képviselőjével ígéri, hogy megpróbálnak együttműködni Székelyudvarhely 

érdekében.  

 

A múlt héten letette a hivatali esküjét az RMDSZ új aradi önkormányzati képviselője, Horváth 

Júlia. A 23 tagú tanácsban a magyar érdekvédelmi szervezet két mandátumot szerzett a 2020-

as helyhatósági választásokon, de az egyik hely áprilisban megürült, miután Szabó Mihály 

lemondott. 
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https://nepujsag.net/muravidek/12485-fejleszt%C3%A9si-strat%C3%A9gia-400-projekttel.html
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Székelyföldről továbbra is egyeztetések és szükség szerint támogatják a kárpátaljai közösséget. 

Hargita megyéből folyamatosan mennek adományok - az első 100 napról számolt el a megyei 

önkormányzat.  

 

Első rektorára, a 60 éve született Soós Kálmánra emlékezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola. Egy online konferencián mutatták be a Soós Kálmán értekezése alapján 

szerkesztett Belpolitikai harc a Magyar Királyságban a XVII. század 60-as éveiben c. kötetet. 

 

A tanév zárásaként a pályaorientációs programok balassagyarmati bemutatóján jó példaként 

ismertették a Nógrád Megyei Szakképzési Centrumnak és tagintézményeinek határon átnyúló 

intézményi kapcsolatait. Ezek ugyanis mind a szakmai munkát, mind pedig a tanulók körében 

a nemzeti összetartozást erősítik. Zérczi Miklóst, a balassagyarmati kereskedelmi és 

vendéglátó-ipari iskola igazgatóját kérdeztük. 

 

Legyenek olyan fiatalok a településen, akik be tudják mutatni a várost különböző nyelveken! 

Ezért Temesvári kincskeresők címmel programot indított a temesvári Integratio Alapítvány. A 

további részletekről először Szilágyi Borókát, a program felelősét kérdeztük. 

 

A nyár a táborozások ideje. A táboroztatáshoz pedig most segítséget kaptak a vajdasági 

cserkészek, miközben már a tagtoborzókra is készülnek. A részletekről Gabona Ferencet, a 

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség elnökét kérdeztük. 


