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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Orbán-Zelenszkij tárgyalás - Magyarország támogatja Ukrajna uniós 

tagjelöltségét 
2022. június 14. – MTI, Hirado.hu, ORIGO, Index.hu, Demokrata, HirTV, 168óra, 

Vasarnap.hu, Telex, Index, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke kedden felhívta Orbán Viktor miniszterelnököt; a 

megbeszélésen Ukrajna európai integrációjáról, a háborús menekültek befogadásáról valamint 

a magyar-ukrán együttműködés egyéb területeiről volt szó - tájékoztatta az MTI-t Havasi 

Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Orbán Viktor a tárgyalás 

során hangsúlyozta: Magyarország támogatja, hogy Ukrajna megkapja a EU-tagjelölti státuszt, 

és mielőbb le kell bontani a bürokratikus akadályokat Ukrajna tényleges uniós csatlakozása 

előtt is. A magyar miniszterelnök tájékoztatta az ukrán államfőt, hogy az e heti európai uniós 

csúcstalálkozón Brüsszelben ezt az álláspontot fogja képviselni. Orbán Viktor arról is beszélt, 

hogy Magyarország immár közel 800 ezer ukrajnai menekültet fogadott be, és készen áll a 

további energiaügyi együttműködésre, az ukrán gabona vasúti fuvarozására valamint még több 

ukrán diák fogadására is. Volodimir Zelenszkij az ukrán nép nevében köszönetet mondott a 

magyar segítségért. 

 

Szijjártó: a kormány nem kíván semmilyen módon engedni az energiaellátás 

biztonságából 
2022. június 21. – MTI, Hirado.hu, Origo, Metropol.hu, HirTV 

Nem világos, hogy az energiaárak globális emelkedése rövid- vagy középtávon megállítható-e, 

de az biztos, hogy a kormány nem kíván semmilyen módon engedni Magyarország ellátásának 

biztonságából - szögezte le kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A 

minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az amerikai tulajdonosi hátterű ExxonMobil 

Hungary budapesti irodaavató ünnepségén arról számolt be, hogy a cég kétszáz új munkahelyet 

hozott létre Magyarországon, így foglalkoztatottjai száma mára átlépte a kétezret. Beszédében 

elsősorban a jelenlegi energiaválság kérdéseit taglalta, és kiemelte, hogy mára súlyos ellátási 

problémákkal néz szembe a világ, miután az ukrajnai háború és az annak nyomán elrendelt 

szankciók megállíthatatlannak tűnő áremelkedéshez vezettek. "A duplájára emelkedő 

üzemanyagárral, a négyszeresére-ötszörösére emelkedő gázárakkal egész Európában 

szembesülni kell" - mutatott rá. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a kormány minden egyes 

energiapolitikai célkitűzését annak rendeli alá, hogy az ország minél függetlenebb lehessen a 

globális energiapiac bizonytalanságaitól, a szélsőségesen kilengő árváltozásoktól. 
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https://hirado.hu/2022/06/21/percrolpercrebejegyzes/orban-zelenszkij-targyalas-magyarorszag-tamogatja-ukrajna-unios-tagjeloltseget
https://hirado.hu/2022/06/21/percrolpercrebejegyzes/orban-zelenszkij-targyalas-magyarorszag-tamogatja-ukrajna-unios-tagjeloltseget
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/21/szijjarto-a-kormany-nem-kivan-semmilyen-modon-engedni-az-energiaellatas-biztonsagabol
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/21/szijjarto-a-kormany-nem-kivan-semmilyen-modon-engedni-az-energiaellatas-biztonsagabol
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Potápi: nemzetpolitikai érdek is Ukrajna EU-tagjelölti státuszának a támogatása 

2022. június 21. – MTI, felvidek.ma, MagyarNemzet, Hirado.hu, Mandiner, Kisalfold.hu, 

Magyar Hírlap, Mandiner, PestiSrácok, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Magyarország a kezdetektől támogatja, hogy Ukrajna megkapja az EU-tagjelölti státuszt - 

közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Facebook-oldalán. Potápi 

Árpád János az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint kiemelte: Magyarország érdeke, 

hogy a szomszédos Ukrajna szuverén, kiegyensúlyozott, demokratikus jogállam legyen, ahol a 

nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarság is békében és biztonságban élhet 

szülőföldjén. Rámutatott: Ukrajna EU-tagjelölti státuszának a támogatása tehát 

nemzetpolitikai érdek is, ezért a június 23-24-ei uniós csúcstalálkozón Ukrajna számíthat 

Magyarország támogatására az EU-tagjelölti státusz ügyében. Az államtitkár hangsúlyozta: 

Magyarország számára kiemelten fontos, hogy Ukrajnában mielőbb béke legyen. 

 

Európa Tanács: Magyarország méltányos és hatékony menekültügyi rendszert 

hozott létre 
2022. június 21. – MTI, mandiner, karpatalja.ma 

Elismerését fejezte ki Dunja Mijatovic, az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa 

Magyarországnak az Ukrajnából menekülők számára nyitott határpolitikája, valamint 

méltányos és hatékony menekültügyi rendszere miatt, ugyanakkor aggodalmának adott 

hangot, amiért véleménye szerint a magyar szabályozás az unión kívüli országokból érkezőket 

és az érvényes személyazonossági okmányok nélkülieket kizárja az ideiglenes védelmi 

rendszerből. Dunja Mijatovic Pintér Sándor belügyminiszternek címzett, kedden közzétett 

levelében amellett, hogy "mélységes elismerését" fejezte ki a magyar hatóságok és a magyar 

emberek által az Ukrajnából menekültek befogadása során tanúsított szolidaritásért és 

nagylelkűségért, azt írta: ismeretei szerint az Ukrajnából menekülők túlnyomó többsége 

"csupán" átutazott Magyarországon, és június 1-ig "mindössze" mintegy 23 ezer ideiglenes 

védelem iránti kérelmet nyújtottak be az országban. Szavai szerint ez "meglehetősen csekély" 

hányadát teszi ki annak a csaknem 700 ezer ukrajnainak, akik érkezését ugyanebben az 

időszakban a magyar hatságok jelentették, továbbá - mint írta - aggodalomra ad okot, hogy a 

menekülők esetleg nem kapnak kellő tájékoztatást a számukra járó védelmi lehetőségekről. 

   
Eldőlt: hiába erőltetnék, nem lesz kétfordulós a polgármester-választás 
2022. június 21. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A kétfordulós polgármester-választás bevezetéséről szóló törvénytervezetet utasított el kedden 

a képviselőház döntő házként. A jogszabályjavaslatot a Népi Mozgalom Párt (PMP) nyújtotta 

be 2016-ban. A tervezet előírta volna, hogy amennyiben a polgármester-jelöltek közül senki 

nem szerzi meg a szavazatok abszolút többségét a választások első fordulójában, a két legtöbb 

voksot kapott jelölt ismét megmérkőzik a második fordulóban. A törvényjavaslatról döntő 

házként szavazott a képviselőház. Mint ismeretes, az RMDSZ határozottan ellenzi a 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/potapi-nemzetpolitikai-erdek-is-ukrajna-eu-tagjelolti-statusanak-a-tamogatasa
https://karpatalja.ma/kitekinto/vilag/europa-tanacs-magyarorszag-meltanyos-es-hatekony-menekultugyi-rendszert-hozott-letre/
https://karpatalja.ma/kitekinto/vilag/europa-tanacs-magyarorszag-meltanyos-es-hatekony-menekultugyi-rendszert-hozott-letre/
https://kronikaonline.ro/belfold/eldolt-hiaba-eroltetnek-nem-lesz-ketfordulos-a-polgarmester-valasztas
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polgármesterek kétfordulós rendszerben történő megválasztásához való visszatérést, ez 

esetben ugyanis számos erdélyi településen – köztük Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben – 

elszállna az esélye, hogy polgármestert állítson.  

 

Érettségi: utaztatni kell a megyék között a magyar javítótanárokat 
2022. június 21. – maszol.ro 

A már megszokott módon, idén is a megyecserés módszer alapján javítják az érettségi 

dolgozatokat. Értesüléseink szerint idén a Maros megyében megírt dolgozatokat Szeben 

megyében értékelik. A gond ezzel az, hogy Szeben megyében nincs magyar tanerő, ezért más 

megyék tanárait például Kolozsvárról buszokkal szállítják majd Szebenbe javítani. Megtudtuk, 

az utolsó pillanatban, az érettségi vizsgák teljében még mindig toborozzák azokat a tanárokat, 

akik hajlandók elvállalni az utazással járó plusz munkát. Ez azonban minden évben előforduló 

probléma, ezért arra voltunk kíváncsiak, hogyan lehet a hasonló eseteket kiküszöbölni. 

 

Egy 131 éves felirat került elő a szatmári református kollégium felújítása során 
2022. június 21. – maszol.ro 

Nagyszabású, szinte teljeskörű felújítás zajlik a Szatmárnémeti Református Gimnázium 

épületében. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-

től pályázat útján nyert támogatást a nagyszabású munkára, mely már 2020-ban kezdetét 

vette. A felújítás során egy különleges feliratra bukkantak a szakemberek. 

 

Szent László Napok: oázis a napi gondok tengerében 
2022. június 21. – Bihari Napló 

A teltházas nyitógálán az előadást megelőzően Zatykó Gyula, a Szent László Napok főszervezője 

nyitotta meg az ünnepi felszólalások sorát. „Sajnos, amikor már azt hittük, hogy minden 

rendben megy körülöttünk, amikor reménykedtünk, hogy visszakaptuk régi életünket, újabb 

megpróbáltatások elé kellett néznünk. Nem elég, hogy egy háború árnyékában élünk, ránk 

szakadt egy súlyos gazdasági és energetikai válság. Életünk fenekestől felfordult. Ilyen 

helyzetben a hit mellett nagyon fontos, hogy időnként próbáljunk meg lekapcsolni a napi 

gondokról, próbáljuk meg az életünk közelében található jót, szépet, kellemest előtérbe 

helyezni. Erre vannak az ünnepek. Az ünnep egy oázis a napi gondok tengerében. A tizedik 

Szent László Napok a programok mennyiségével, minőségével, minden korosztálynak való 

színes változatosságával egy ilyen hetet biztosít önöknek” - fogalmazott a főszervező, aki 

köszönetet mondott a fesztivál főtámogatóinak, köztük Nagyvárad és Debrecen városának, 

hiszen a míg nyitógála és további hét rendezvény a testvérváros Debrecen ajándéka, addig a 

Nagyvárad Polgármesteri Hivatala a fesztiválzáró, főtéri Ákos koncertet biztosítja. A támogatók 

sorában köszönetet mondott továbbá a Bihar Megyei Tanácsnak, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, illetve 

a főtámogató OTP Banknak, ugyanakkor köszönetét fejezte ki a szervezők, önkéntesek 

munkájáért is. 
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https://maszol.ro/belfold/Erettsegi-utaztatni-kell-a-megyek-kozott-a-magyar-javitotanarokat
https://maszol.ro/belfold/Egy-131-eves-felirat-kerult-elo-a-szatmari-reformatus-kollegium-felujitasa-soran
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/szent-laszlo-napok-oazis-a-napi-gondok-tengereben
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Erdély legnagyobb magyar fesztiválja akar lenni a Vibe  
2022. június 21. – szekelyhon.ro 

Két év kihagyás után idén újra a Maros-parton és a Víkendtelep környékén szervezik meg a 

Vibe Fesztivált. A marosvásárhelyi rendezvény Erdély legnagyobb magyar fesztiválja kíván 

lenni – mondta el Rés Konrád Gergely főszervező, aki azt is elárulta, terveik szerint 80 ezren 

fognak idén együtt fesztiválozni.  

    
Gömör előre megy, nem hátra 
2022. június 21. – ma7.sk  

Rendkívül sikeresnek értékelik a lassan a végéhez közeledő választási ciklust Besztercebánya 

megye magyar képviselői, akik hetilapunknak adott értékelésükben a fejlődés fenntartásához 

a megkezdett út folytatását és a sikeres választási szereplést egyaránt szükségesnek tartják. 

Nem is kell olyan messzire visszanyúlni az időben ahhoz, hogy lássuk, nem mindig működtek 

olajozottan a dolgok a Besztercebányai Megyei Önkormányzatban. Az előző megyefőnök, 

Marián Kotleba megsértette a foglalkoztatási törvényt, mivel „feketén” adott munkát több 

alkalmazottnak, amiért a megyét megbüntették, így évekig nem meríthetett az uniós alapokból 

és nem is pályázhatott ezekre a forrásokra. A változás 2017 novemberében állt be, amikor a 

függetlenként induló Ján Lunter csaknem 100 ezer megszerzett szavazattal maga mögé 

utasította Kotlebát, aki egy ciklus után kénytelen volt átengedni a megyeelnöki posztot. 

 

A Szövetség lévai járási konferenciája Csenger Tibort jelölte megyeelnökjelöltnek 
2022. június 21. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Szövetség 2022. június 20-án Zselízen tartotta a lévai járási konferenciáját. A három 

platform találkozójára az 54-ből 52 küldött gyűlt össze a helyi Magyar Házban. Amint arról a 

Szövetség MKP-platformja a közösségi oldalán beszámolt, a konferencia rögtön az elején 

megakadt, ugyanis a járási grémium nem tudott megegyezni a járási elnök személyében, így 

javaslatot sem tettek rá. A konfliktust végül a járási grémium oldotta fel, javaslatot téve egy 

konszenzusos személy jelölésére. Csenger Tiborra (MKP-platform), Nyitra megye alelnökére 

esett a választás, akit mindhárom platform volt és a járási konferencia is egyhangúlag 

támogatott. Csenger csak az őszi választásokig vállalta a tisztséget azzal, hogy utána újra 

megnyitják a kérdést. 

 

A Kutak Adrienn alkotta holokauszt-emlékművek átadása Árvában 
2022. június 21. – felvidek.ma  

Észak-Szlovákiában, az Árva-völgyében két holokauszt-emlékművet adtak át ünnepélyes 

keretek között június 20-án. Mindkét mementó az Ipolyságon élő és alkotó Kutak Adrienn 

munkája.  Az ismert és elismert keramikusművész által megálmodott holokauszt-emlékművek 

Felvidék-szerte több településen is megtalálhatóak. Az Árva-völgy központjának számító 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/erdely-legnagyobb-magyar-fesztivalja-akar-lenni-a-vibe
https://ma7.sk/tajaink/gomor-elore-megy-nem-hatra
https://ma7.sk/tajaink/a-szovetseg-levai-jarasi-konferenciaja-csenger-tibort-jelolte-megyeelnokjeloltnek
https://felvidek.ma/2022/06/a-kutak-adrienn-alkotta-holokauszt-emlekmuvek-atadasa-arvaban/
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Alsókubín zsidó temetője az Aktív Relax civil szervezet önkénteseinek hathatós munkája 

eredményeként újult meg. 

 

Czimbalmosné Molnár Éva Rimaszombatban járt 
2022. június 21. – felvidek.ma  

Czimbalmosné Molnár Éva, a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidékért 

felelős főosztályvezetője június 20-án Rimaszombatban tett látogatást Cziprusz Zoltán városi 

és megyei képviselő meghívására. Délelőtt meglátogatta a Tompa Mihály Központot, ahol Mag 

Fodor Enikő és munkatársai fogadták. Közös ebéden vett részt a Gömör-Nógrád Ifjúsági 

Csoporthoz tartozó ifjúsági és roma szervezetek vezetőivel a Halász Attila vezette Palazzo 

étteremben. Czimbalmosné Molnár Éva kiemelte, „hogy páratlan ez a szervezeteken és 

korosztályokon való átnyúló együttműködés, ami a mi régiónkban működik már hosszú évek 

óta” – írta Facebook-bejegyzésében Cziprusz Zoltán, köszönetet mondva a látogatásért. 

 

Zenei kiválóságokkal és nagyszerű borászatokkal jelentkezik idén is a Komáromi 

Jazzpiknik 
2022. június 21. – felvidek.ma  

A tavalyi nagy siker után idén is nagyszerű zenei felhozatallal, ízletes borokkal és 

borítékolhatóan fergeteges hangulattal várja Önöket a II. Komáromi Jazzpiknik! Felejtse el a 

gondjait, pihenjen és kapcsolódjon ki egy varázslatos miliőben, a komáromi Tiszti pavilon 

patinás falai között június 24-én és 25-én! Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei 

csendülnek fel Sárik Péter és csapata, valamint a csodálatos és megismételhetetlen Falusi 

Mariann tálalásában a II. Komáromi Jazzpikniken! Falusi Mariann szinte minden stílusban 

otthonosan mozog, énekelt már klasszikus zenét, jazzt, musicalt, és természetesen popzenét is. 

Nem túlzás, ha azt állítjuk: igazán páratlan zenei élményben lesz része annak, aki egy pohár 

kiváló borocska mellett a Tiszti pavilon udvarának gesztenyefái alatt átadja magát a 

világszínvonalúnak ígérkező produkciónak. Találkozzunk! 

 

320 éves a párkányi Szent Imre-templom 
2022. június 21. – felvidek.ma  

A párkányi katolikus plébánia és a Pro Culture Parkan civil egyesület által 2021-re tervezett 

évfordulós megemlékezés az elmúlt két év korlátozásai miatt nem valósulhatott meg. Ezért 

ebben az évben kezdődtek meg az ünnepi megemlékezések, rendezvények. Gerstner Ákos, az 

egyesület elnöke jóvoltából egy szerény kiadvány is megjelent a templom történetéről. A Szent 

Imre-templom 1701-2021 című kétnyelvű, 15 oldalas összefoglaló a templom történetét, 

papjait, rendezvényeit és Fóthy Zoltán esperesplébános gondolatait tartalmazza. 
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https://felvidek.ma/2022/06/czimbalmosne-molnar-eva-rimaszombatban-jart/
https://felvidek.ma/2022/06/zenei-kivalosagokkal-es-nagyszeru-boraszatokkal-jelentkezik-iden-is-a-komaromi-jazzpiknik/
https://felvidek.ma/2022/06/zenei-kivalosagokkal-es-nagyszeru-boraszatokkal-jelentkezik-iden-is-a-komaromi-jazzpiknik/
https://felvidek.ma/2022/06/320-eves-a-parkanyi-szent-imre-templom/
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Somorja egykori zsidó közösségének állítottak emléket 
2022. június 21. – Új Szó  

Sokan gyűltek össze a város Fő utcáján, a valamikori zeneiskola épületével szemben, ahol az 

ünnepi beszédek elhangzása után leleplezték a holokauszt áldozatainak állított emlékművet. A 

program a somorjai zsidó temetőben lévő, felújított siratóház ünnepélyes átadásával kezdődött 

(Csölösztői út), ahol Veres Gábor alpolgármester mondott beszédet, majd Ján Hevera történész 

mutatta be a zsidó temető történetét. A résztvevők innen átvonultak a Fő utcán lévő 

emlékoszlophoz. Az árnyékot adó fák alatt megható és fontos megemlékezés vette kezdetét. 

Voltak, aki a közeli városkból érkeztek, de volt vendég Pozsonyból és Izraelből is. A Madách 

Imre Gimnázium és a M.R. Štefánik gimnázium tanulói, magyar és szlovák nyelven olvastak fel 

részleteket Livia Bitton-Jackson: Ezer évet éltem című könyvéből. Megrendítő tanúvallomások 

ezek egy kamaszlány szemszögéből. Az írónő, holokauszt-túlélő, az ötvenes években vándorolt 

ki családjával Somorjáról az Egyesült Államokba. Majd következett a polgármester, Orosz 

Csaba beszéde, aki megemlítette, Somorján számos olyan kezdeményzés kelt életre a 

közelmúltban, amely a múlt megőrzését szolgálja. 

 

A tanév legjobb komáromi diákjait díjazták 
2022. június 21. – Új Szó, felvidek.ma  

14 komáromi alap- és középiskola 40 diákja kapott elismerést az önkormányzattól, valamint 

13-an a Harsányi Alapítvány ösztöndíjában is részesültek. A Tiszti Pavilon dísztermében 

gyűltek össze azok a diákok, akiket iskoláik a tanulmányi előremenetelük, tehetségük 

kibontakoztatása vagy a versenyeredményeik miatt terjesztettek fel az önkormányzati 

elismerésre. Bajkai János, a Városi Hivatal főosztályvezetője emlékeztette a jelenlevőket, 

három éves kihagyást követően valósult meg újra valós térben, emberek között a város díjainak 

átadása. 

     
Pásztor és Vučević megtekintette az újvidéki Petőfi Sándor MMK felújítási 

munkálatait 
2022. június 21. – Vajma.info 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke és Miloš Vučević újvidéki polgármester ma 

megtekintette Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ átalakításának és felújításának 

munkálatait, valamint az Európa Kollégiumot. A Petőfi Sándor MMK több mint fél évszázada 

az Újvidéken élő magyarság kulturális életének központja, Újvidék városa pedig 110 millió 

dinárt fektetett be ennek a létesítménynek a teljes felújításába. Pásztor és Vučević értékelése 

szerint, a magyar nemzeti identitás megőrzése szempontjából kiemelten fontos, hogy a Petőfi 

MMK-t az újvidéki képviselő-testület beemelte a városi kulturális intézmények hálózatába. 
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https://ujszo.com/regio/emlekmu-a-holokauszt-aldozatainak
https://ujszo.com/regio/a-tanev-legjobb-komaromi-diakjait-dijaztak
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27603/Pasztor-es-Vucevic-megtekintette-az-ujvideki-Petofi-Sandor-MMK-felujitasi-munkalatait.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27603/Pasztor-es-Vucevic-megtekintette-az-ujvideki-Petofi-Sandor-MMK-felujitasi-munkalatait.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27602/Lehetoseg-a-munkanelkuli-vajdasagiaknak-Jelentkezhetnek-az-Oktatasi-Kozpont-ingyenes-szakmai-kepzeseire.html
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Lehetőség a munkanélküli vajdaságiaknak: Jelentkezhetnek az Oktatási Központ 

ingyenes szakmai képzéseire 
2022. június 21. – Vajma.info 

Az Országos Foglalkoztatási Szolgálat (NSZ) nyilvántartásában szereplő vajdasági 

munkanélküliek jelentkezhetnek az Oktatási Központ szakmai és munkakészség-továbbképző 

programjaira. Az Oktatási Központ a tartományi kormány támogatásával működik, és a 

szakmai képzés elvégzése után a résztvevők érvényes bizonyítványt, ismereteket és 

munkatapasztalatot szerezhetnek. Összesen 10 jelenléti, illetve 9 online képzésre lehet 

jelentkezni. A képzések július, augusztus és szeptember folyamán zajlanak, a képzés típusától 

függően. Emellett folyamatban van a jelentkezés a kezdő szintű német, az A2-es szintű angol 

és az A2-es szintű jelnyelvi képzésre, továbbá az üzleti kommunikációs tanfolyamra, a 

gyermekek személyes kísérőinek képzésér és a könyvelői képzésre. 

 

Tanévzáró istentisztelet 
2022. június 21. – Magyarszo.rs 

Vasárnap délelőtt a bácsfeketehegyi református templomban ünnepi tanévzáró istentiszteletet 

tartottak. Ez alkalommal a helyi általános iskola mintegy száz diákja vett rajta részt, valamint 

jelen volt Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár is, aki köszöntötte a református 

gyülekezetet az istentisztelet során. A tanévzáró istentisztelet egy újabb kori gyülekezeti 

alkalom Bácsfeketehegyen – mondta el lapunknak Orosz Attila bácsfeketehegyi református 

lelkész és bácskai esperes. 

    
Bocskor Andrea: Magyarország álláspontja a háború kapcsán világos 
2022. június 21. – karpatalja.ma 

„Magyarország álláspontja az orosz–ukrán háború kapcsán világos. A mi célunk a béke 

mielőbbi helyreállítása, nem pedig a háború folytatása!” – írta Bocskor Andrea, európai 

parlamenti képviselő a közösségi oldalán. A képviselőasszony közölte: az Európai Tanács ezen 

a héten fog dönteni Ukrajna uniós tagjelölti státuszáról. Aláhúzta: a magyar állam érdeke a 

béke és a nemzeti kisebbségek jogainak szavatolása Ukrajnában. Bocskor Andrea reményét 

fejezte ki afelől, hogy az EU pozitívan bírálja el Ukrajna tagjelöltségét, ami előrébb mozdíthatná 

az országban a béke felé irányuló törekvéseket, illetve a státusz kritériumainak megvalósítását. 

Az elvárások között kiemelte a koppenhágai kritériumokat, amelyekben többek között az 

szerepel, hogy a többség mellett a nemzeti és nyelvi kisebbségi jogoknak is érvényesülniük kell. 

 

Eltörlik a külföldi rendszámú autók vámmentességét 
2022. június 21. – karpat.in.ua, kiszo.net 

Az Ukrán Legfelső Tanács július 1-jétől visszaállította az importárukra kivetett adókat, 

valamint a személygépkocsik vámkezelésének illetékét. Az információt Jaroszlav Zseleznyak 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27602/Lehetoseg-a-munkanelkuli-vajdasagiaknak-Jelentkezhetnek-az-Oktatasi-Kozpont-ingyenes-szakmai-kepzeseire.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27602/Lehetoseg-a-munkanelkuli-vajdasagiaknak-Jelentkezhetnek-az-Oktatasi-Kozpont-ingyenes-szakmai-kepzeseire.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4959/vajdasag_kishegyes/267082/Tan%C3%A9vz%C3%A1r%C3%B3-istentisztelet-b%C3%A1csfeketehegy-Szak%C3%A1llas-Zsolt-reform%C3%A1tus-templom.htm
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/bocskor-andrea-magyarorszag-allaspontja-a-haboru-kapcsan-vilagos/
https://kiszo.net/2022/06/21/a-legfelso-tanacs-visszaallitotta-a-vamokat-es-az-afat/
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parlamenti képviselő közölte. A 7418. számú törvénytervezetet egyszerre két olvasatban 

fogadták el 234 igen szavazattal. A parlament március 24-én fogadta el az „Ukrajna 

adótörvénykönyvének és Ukrajna egyéb jogszabályainak módosításáról” szóló törvényt a 

hadiállapot alatti jogszabályok javítása érdekében. Ekkor a magánszemélyek mentesültek a 

járművek behozatalakor a vámfizetés alól. 

 

Az egészségügyi tárca szerint a lakosság csaknem 60%-a szorul pszichológiai 

segítségre 
2022. június 21. – kiszo.net 

A háború, annak minden megnyilvánulásával együtt, erős stressz, amely még néhány évvel a 

háború befejezése után is hatással lehet az emberek mentális állapotára. Azok az ukrajnai 

lakosok, akik valamilyen mértékben megszenvedték az orosz agressziót, az új Nemzeti Mentális 

Egészségügyi és Pszichoszociális Támogatási Program keretében minősített segítséget 

kaphatnak, közölte a tárca. A kezdeményezést azzal magyarázták, hogy az állandó fizikai 

fenyegetettség mellett a lakosság folyamatosan stresszben él, emiatt pszichológiai segítségre 

szorul. Megjegyzik, az ilyen jellegű segítségkérést nem szabad halogatni, nehogy „túl késő” 

legyen. 

 

Gyorsabban elvégezhetik a szakképzést Ukrajnában 
2022. június 21. – kiszo.net 

A Legfelső Tanács olyan törvényjavaslatot fogadott el, amely lehetővé teszi a szakképzés 

gyorsabb megszerzését – tudatta az Osvita a parlament oktatási, tudományos és innovációs 

bizottságának elnökére hivatkozva. Szerhij Babak tájékoztatása szerint a törvény lehetőséget 

ad arra, hogy megszerezzék a szakképzést igazoló oklevelet a középiskolai tanulmányok 

elvégzése nélkül is. Hiszen az illető az élete során bármikor megszerezheti az érettségit az 

állami költségvetés terhére, tette hozzá. 

 

Francia miniszter: teljes az egyetértés a tagországok között Ukrajna tagjelölti 

státusáról 
2022. június 21. – MTI, karpatalja.ma 

Az Európai Unió tagországai egybehangzóan támogatják az uniós tagságra jelentkezett három 

ország, Ukrajna, Moldova és a Georgia csatlakozási dossziéinak előmozdítását, különösen a 

háború sújtotta Ukrajna uniós tagjelölt státusának megadását - közölte Clément Beaune, az 

Európai Unió Tanácsának soros elnökségét június 31-ig betöltő Franciaország európai ügyekért 

felelős külügyi államtitkára Luxembourgban kedden. Beaune, az uniós tagállamok általános 

ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását lezáró sajtótájékoztatóján azt mondta, a 

tanácsülésen "teljes konszenzus" alakult ki a "történelmi lépés" megtételét, Ukrajna tagjelölti 

státusának megadását illetően. A kérdés most az állam-, illetve kormányfők elé kerül, a 

tagállamok vezetői a hét második felében tartandó csúcstalálkozójukon várhatóan hivatalosan 

is jóváhagyják a vonatkozó ajánlásokat - mondta. 
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Közmunkára fogják kötelezni minimálbérért a munkanélkülieket Ukrajnában – 

miniszterelnök 
2022. június 21. – karpat.in.ua 

Társadalmilag hasznos munka végzésére – romeltakarításra, védelmi létesítmények 

építésében való részvételre – kötelezik minimálbér fejében a nyilvántartásba vett 

munkanélkülieket, ha 30 napon belül nem helyezkednek el – jelentette be Denisz Smihal 

miniszterelnök a keddi kormányülésen, számolt be az rbc.ua hírportál. A kormányfő 

megjegyezte, hogy a helyi hatóságok határozzák meg, hogy pontosan milyen munkákat kell 

végezniük a munkanélkülieknek az adott megyében. Hozzátette: az állam minimálbért fizet 

majd mindenkinek, aki társadalmilag hasznos munkát végez. 

 

Hálakoncert a beregszászi főiskolán 
2022. június 21. – karpat.in.ua 

A menekülni kényszerülő ukrán egyetemek oktatóit és hozzátartozóit a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola a háború kitörése óta folyamatosan fogadta és segítette. Így került 

az intézménybe a Dnyipropetrovszki Zeneakadémia docense, Anton Henkin zongoraművész, 

aki hálája jeléül gyönyörű koncerttel kápráztatta el az érdeklődőket. A június 16-án megtartott 

eseményen a művész egyórás zongorakoncerttel köszönte meg a főiskola vezetőségének a 

szívélyes fogadtatást és segítségnyújtást. 

 

Megfosztja a munkanélküli segélytől a háború elől külföldre menekült ukránokat 

a kormány  
2022. június 21. – karpat.in.ua 

A kormány új feltételeket határozott meg a munkanélküli segéllyel kapcsolatban az Ukrajnát a 

hadiállapot idején elhagyó menekültek számára, 30 nap után megvonják tőlük a 

pénztámogatást - jelentette be Denisz Smihal miniszterelnök a keddi kormányülésen, számolt 

be az rbc.ua hírportál. A jelentés szerint Smihal közölte, hogy az ukrán állampolgárok elveszítik 

a munkanélküli státuszukat, és megvonják tőlük a munkanélküli segélyt, ha 30 napot 

meghaladó ideig tartózkodnak külföldön az országban érvényes hadiállapot alatt. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 21. – Kossuth Rádió 

 

Megalakult a Szövetség párt galántai járási szervezete. 18 tagú elnökséget és elnököt is 

választottak Berényi József személyében, egyben őt jelöli a párt Nagyszombat megye elnöki 

posztjára.  

 

 

Hétfőn nyílt meg a Szent László Napok rendezvénysorozat Nagyváradon. A térség egyik 

legnagyobb kulturális és szórakoztató eseménysorozatát 10. alkalommal rendezik meg.  

A Szent László Napokon több mint 100 kulturális és szórakoztató esemény közül választhatnak 

az érdeklődők, hiszen a szervezők célja az értékfelmutatás és a közösségépítés, és nem utolsó 

sorban a városalapító Szent László király személyének köztudatba kerülése.   

 

 

Együtt a város! - ez a jelmondata az idei, 25. Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozatának. 

A június 23. és 26. között zajló városünnep célja, hogy változatos programok révén lehetőséget 

nyújtson minden korosztálynak a jó hangulatú kikapcsolódásra  - nyilatkozta Soós Zoltán, a 

város polgármestere. 

 

 

A marosvásárhelyi Várban kap helyet Hunyadi János mellszobra, amelyet a Professzorok 

Batthyány Köre adományozott a városnak. 

A felajánlást Visy Zsolt  professzor (a szoboradományozás kezdeményezője) jelentette be még 

tavaly júliusban "A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban" című tanulmánykötete 

marosvásárhelyi bemutatóján. A szobor felavatására - a tervek szerint - idén júliusban kerülhet 

sor. Ismét Soós Zoltánt, Marosvásárhely polgármesterét halljuk. 

 

 

Honfoglaló őseinkre emlékeztek a tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban vasárnap. Ezúttal 

csendes koszorúzást tartottak,  a háború miatt a nagyszabású rendezvény elmaradt. A Bereg 

vidéki magyar község határában még 1980-ban bukkantak a kutatók honfoglalás kori magyar 

temető és település maradványaira. 

 

 

Vasárnap este, csaknem 280 kilométer megtétele után, a Temesvár melletti Újszentesre 

érkeztek meg az első Bartók Kerékpártúra résztvevői. A Szegedig tartó túra két szakaszán 

időmérés is volt, de az amatőrök számára a táv teljesítése volt a legnagyobb kihívás. Az érkezés 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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után először a fő szervező Tamás Pétert, a Várbástya Egyesület elnökét, Magyarország 

temesvári tiszteletbeli konzulját kértük mikrofon elé. 

 

 

Dél-Bácskában, a Tisza és a Bega folyók találkozásánál Titelen tartották meg a Magyar Konyha 

Napját. A maroknyi magyar közösség kis jubileumának is nevezhető rendezvényt az idén ötödik 

alkalommal tartották meg. Ezúttal 22 csapat nevezett be, és főzött különféle magyaros ételeket.  

 

 

Szokatlan és érdekes, ugyanakkor rendkívül eredményes kezdeményezéssel ünnepelte 

fennállásának 10. évfordulóját a Magyarság Háza. Ezúttal az intézmény munkatársai a 

diaszpóra felé fordultak, és egy megkötések nélküli képzőművészeti pályázatot hirdettek. A 

beérkezett művekből egy válogatást nyílt a közelmúltban Budapesten.  Itt találkoztunk a prágai 

magyar művésszel.  

 

 

Idén június 22-26. között lesz Rómában a Családok X. Világtalálkozója, amelyen minden 

romániai római katolikus egyházmegyét egy-egy család képviseli. A temesvári egyházmegye 

képviseletében a helyi családpasztorációs iroda önkéntesei, Dotterer-Kiszely Anikó és Szilárd 

fiaikkal együtt csütörtökön délután utaztak Rómába.  

 


