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Nyomtatott és online sajtó 
 

Novák Katalin: az ország vezetői azon dolgoznak, hogy Magyarország 

kimaradjon a háborúból 
2022. június 22. – MTI, hirado.hu, HírTV 

Magyarország vezetői azon dolgoznak, hogy az ország maradjon ki az Ukrajnában folyó 

háborúból - jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök, a Magyar Honvédség 

főparancsnoka szerdán Fehérgyarmaton, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvodában tett 

látogatásán. Az orosz-ukrán háború miatt az iskola tornatermét a Magyar Honvédség 

rendelkezésére bocsátották. Március elseje óta ott két zászlóalj váltja egymást és a tornaterem 

hálóteremként szolgál, az iskola konyhája pedig a katonák étkeztetését is megoldja. A katonák 

a határátkelőhelyek biztonságát szavatolják, ezen túl pedig járőröznek is az ukrán-magyar, 

valamint a román-magyar és szlovák-magyar határ közelében. Novák Katalin megtekintette a 

katonák szálláshelyét és találkozott a szolgálatban lévő zászlóalj tagjaival is. Novák Katalin 

elmondta: a szolgálat nehézségeit szeretnék a lehetőségekhez mérten leginkább csökkenteni. 

Támogató lesz abban, hogy legyen meg az a háttér, ami lehetővé teszi majd azt, hogy 

gyakrabban tudjanak hazamenni, találkozhassanak a családjukkal. A köztársasági elnök a 

magyar emberek nevében köszönetet mondott azért, hogy garantálják a magyar emberek 

biztonságát. 

 

Szijjártó: Görögországnak kulcsszerepe van a magyarországi földgázellátás 

diverzifikációjában 

2022. június 22. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Origo 

Magyarország és Görögország együttműködése fontos lesz az ukrajnai háború okozta globális 

válságok kezelésében, Görögországnak kulcsszerepe van a magyarországi földgázellátás 

diverzifikációjában is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán 

Athénban. A tárcavezető görög kollégájával, Níkosz Déndiasszal közös sajtótájékoztatóján 

hangsúlyozta, hogy a fegyveres konfliktus hatásai globális válságokat eredményezhetnek az 

élelmiszer- és az energiaellátás terén, és Görögországnak mindkét krízis kezelésében fontos 

szerepe van. Rámutatott, hogy a magyar kormány az energiaellátást "racionális, fizikai és 

matematikai", nem pedig "ideológiai vagy filozófiai" kérdésnek tekinti, ezért sem támogat 

egyetlen olyan javaslatot sem, amely veszélybe sodorná hazánk ellátását. Szijjártó Péter 

hozzátette, Magyarország számára két reális forgatókönyv létezik a diverzifikációra, a kelet-

mediterrán medencéből vagy az Azerbajdzsánból származó földgáz, és mindkét irányból 

kizárólag Görögországon keresztül történhet a szállítás, azonban ehhez is infrastrukturális 

fejlesztésekre van szükség. Ennek kapcsán üdvözölte, hogy kibővítették a Görögország és 

Bulgária közötti szállítási kapacitást, de szerinte ez még nem elégséges, ugyanis a közvetlen 

görög-magyar fizikai kapcsolat megteremtéséhez, a déli szállítási folyosó eléréséhez más 

országoknak is el kell végezniük a "házi feladatukat". 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/22/novak-katalin-az-orszag-vezetoi-azon-dolgoznak-hogy-magyarorszag-kimaradjon-a-haborubol
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/22/novak-katalin-az-orszag-vezetoi-azon-dolgoznak-hogy-magyarorszag-kimaradjon-a-haborubol
https://www.origo.hu/gazdasag/20220622-gorogorszag-szerepe-a-magyarorszagi-folggazellatas-diverzifikaciojaban.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20220622-gorogorszag-szerepe-a-magyarorszagi-folggazellatas-diverzifikaciojaban.html
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Varga Judit: Magyarország támogatja Georgia és Bosznia-Hercegovina tagjelölti 

státuszának megadását is 
2022. június 22. – MTI, Mandiner, Magyar Hírlap, Demokrata 

Magyarország támogatja, hogy Ukrajna és Moldova mellett Georgia és Bosznia-Hercegovina 

is európai uniós tagjelölti státuszt kapjon - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter 

Brüsszelben szerdán. Varga Judit az EU-tagállamok vezetőinek csütörtökön kezdődő, 

kétnaposra tervezett csúcstalálkozóját megelőzően nemzetközi újságíróknak nyilatkozva 

hangsúlyozta, Bosznia-Hercegovina kihagyhatatlan az uniós csatlakozásra váró nyugat-

balkáni országcsoportból. Közölte, Georgia esetében nem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy Ukrajna és Moldova esetében olyan geopolitikai döntés született, ami a korábbi bővítési 

logikát felülírja, ugyanis közvetlen biztonsági fenyegetettség áll fent az unió 

szomszédságában. Annak ellenére, hogy az uniós döntés egy ilyen politikai helyzetben 

született, nem lehet különbséget tenni az országok között - szögezte le Varga Judit. Az 

igazságügyi miniszter közölte, a várhatóan hosszan elhúzódó orosz-ukrán háború miatt a 

magyar kormány olyan költségvetést állított össze, ami kezelni tudja a konfliktus hatásait. A 

magyar költségvetés egyebek mellett a rezsicsökkentésre és a honvédelemre összpontosít - 

emlékeztetett. Magyarország úgy gondolja, az Európai Bizottságnak is ezt a logiákát kellene 

követnie, céljának nem az egyes országok versenyképességének csökkentése és a különbségek 

növelése kellene, hogy legyen - mondta. 

   
Négy új, versenyek szervezésére is alkalmas tanuszoda épül Erdélyben 
2022. június 22. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Magyarországon ezekben a hetekben zajlik a 19. vizes világbajnokság, ahol Románia már 

szerzett aranyérmet. Büszkék vagyunk David Popovicira, aki junior világcsúcsot úszott, és 

mindenkire, aki képviseli országunkat a világbajnokságon. Az ilyen eredményekhez azonban 

kell a jó infrastruktúra. Mi ilyen tanuszodákat építünk ezúttal újabb négy erdélyi településen, 

Borson, Nagygalambfalván, Szovátán és Nagyenyeden, amelyeket délelőtt a diákok, délután a 

felnőttek töltenek meg élettel. Azt vállaltuk, hogy minden kisrégióban sportlétesítményt, 

uszodát építünk. Jó úton haladunk ennek megvalósításában” – fogalmazott Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes.  

 

Ismét megszavazta a parlament a veszélyes medvék eltávolításáról szóló 

tervezetet 
2022. június 22. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A szerdai újratárgyalást követően döntőházként szavazta meg a képviselőház a 

törvénytervezetet, miszerint a települések határain kívül is lehetőség lesz az azonnali 

közbelépésre medvetámadás esetén – tájékoztat közleményében az RMDSZ. Könczei Csaba 

háromszéki parlamenti képviselő a törvénytervezet vitáját követően azt nyilatkozta, hogy a 
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https://mandiner.hu/cikk/20220622_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_eu_georgia_bosznia_hercegovina_tagjelolti_statusz
https://mandiner.hu/cikk/20220622_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_eu_georgia_bosznia_hercegovina_tagjelolti_statusz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negy-uj-tanuszoda-epul-erdelyben
https://maszol.ro/belfold/Ismet-megszavazta-a-parlament-a-veszelyes-medvek-eltavolitasarol-szolo-tervezetet
https://maszol.ro/belfold/Ismet-megszavazta-a-parlament-a-veszelyes-medvek-eltavolitasarol-szolo-tervezetet
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több éve tartó, nem megfelelő medvepopuláció menedzsmentjének eredményeként a 

túlszaporodott faj veszélyt jelent az emberi életre és javaikra, valamint azonnali, törvényes 

közbelépésre van szükség. „Éppen ezért tavaly nyáron Tánczos Barna környezetvédelmi 

miniszter javaslatára egy olyan sürgősségi kormányrendeletet fogadott el a kormány, amely 

lehetővé tette az azonnali közbelépést a település határain belül medvetámadás esetén. A 

parlamenti eljárásban az RMDSZ frakciója úgy módosította a törvényt, hogy az a település 

határain kívülre is érvényes legyen, azonban a képviselőházi szavazást követően az 

államelnök a törvénytervezet újratárgyalását kérte” – jelezte a politikus a közlemény szerint. 

 

A magyar kormány segítségével zajlik a béli templom renoválása 
2022. június 22. – Bihari Napló 

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó Bél plébániatemploma 1813-ban 

épült, Árpád-házi Szent Erzsébetnek a tiszteletére lett emelve. Egykoron 25 plébánia tartozott 

a béli alesperességhez. Az 1910-es népszámlálás adatai szerint 555 római katolikus élt a 

településen. Azóta jó sok víz lefolyt a közelben levő Fehér-Körösön és mindössze 25–30 híve 

maradt a római katolikus egyháznak, mondhatni „a szórványok szórványa” lett ez a település, 

nyilatkozta Egeli József plébános. A templom ezért elég rossz állapotban volt, amikor átvette. 

Két évvel ezelőtt a tetőzetet kellett megjavítani, és már akkor észlelték, hogy nagyon aktuális 

volna a külső renoválás. A magyar kormány egy jelentős összeggel támogatta a templom 

rendbetételét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül. Ugyanakkor természetesen helyi 

erőforrással is rendelkeztek, hiszen bizonyos tartaléka volt a plébániának, valamint a román 

kormány is hozzájárult a finanszírozáshoz. 

 

Befejezik a Kárpát-medence legnagyobb református épületegyüttesét 

Temesváron  
2022. június 22. – szekelyhon.ro 

Két évtizede épül, és a befejezéséhez közeledik Temesváron az Új Ezredév Református 

Központ. A temesvári magyarság már Trianon előtt szeretett volna egy harangokkal ellátott 

tornyos református templomot. Amennyiben nem kerül sor az impériumváltásra, a mai 

Opera téren felépített hatalmas ortodox katedrális helyére került volna az új református 

templom. Az utóbbi száz évben többször is megfogalmazódott templomépítés az 1989-es 

rendszerváltás után vált valóra Tőkés László királyhágómelléki református püspök, volt 

temesvári lelkipásztor kezdeményezésére. A munkálatok elkezdéséhez azonban hosszú út 

vezetett.  

 

Szoboravatással kezdődnek a városnapok Marosvásárhelyen  
2022. június 22. – szekelyhon.ro 

Együtt a város mottóval szervezik meg idén Marosvásárhelyen a városnapokat, amelyeken 

helyen kapnak a kulturális és szórakoztató programok, bemutatkoznak a helyi énekesek, 

együttesek, művészek is, ugyanakkor külön helyszínt biztosítanak a gyermekprogramoknak. 

A rendezvénysorozat nulladik napján, szerdán felavatják az Erdélyi iskola szoborcsoportot és 
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https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/a-magyar-kormany-segitsegevel-zajlik-a-beli-templom-renovalasa
https://szekelyhon.ro/aktualis/befejezik-a-karpat-medence-legnagyobb-reformatus-epuletegyutteset-temesvaron
https://szekelyhon.ro/aktualis/befejezik-a-karpat-medence-legnagyobb-reformatus-epuletegyutteset-temesvaron
https://szekelyhon.ro/aktualis/szoboravatassal-kezdodnek-a-varosnapok-marosvasarhelyen
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tudományos előadássorozatot is tartanak, amelyen ismertetik a megörökített személyiségek 

életét, munkáját.  

    
Szövetség: A hatékony segélycsomag gyors, célirányos és nem kellenek hozzá 

fasiszták 
2022. június 22. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó  

Az ilyen nehéz időkben a családok, a rászorulók megsegítése nem opció, hanem kötelesség, a 

központi kormány kötelessége. A pénzügyminiszter feladata ebben a folyamatban nem más, 

mint az inflációellenes intézkedésekhez szükséges források biztosítása - írja a Szövetség 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményében. A kormánykoalíciónak ezt a feladatot 

sem sikerült megoldania - véli a párt.  A hatékony családpolitika a Szövetség prioritásai közé 

tartozik, így negatívan értékelik, hogy a pozsonyi központi kormány ismét csődöt mondott, 

hogy a koalíció miniszterei az orvosok, az ápolók, a pedagógusok után a családokat is túszul 

ejtették.   

 

Čaputová: A kisebbségek problémái mindannyiunk életére hatással vannak 
2022. június 22. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk 

A kisebbségek problémáinak kezelése mindannyiunk életére hatással van - mondta a 

Szlovákiában élő kisebbségek képviselőivel folytatott keddi megbeszélés után Zuzana 

Čaputová köztársasági elnök. Čaputová elmondta, szó volt a marginalizálódott közösségek 

szociális visszaeséséről, a hátrányos helyzetű régiók infrastrukturális fejlesztési programjaira 

szánt uniós források alacsony összegéről, valamint a háború elől menekülő ukrán gyerekek 

iskolai integrációjáról is. „Meggyőződésem, hogy foglalkozni kell ezekkel a problémákkal. Fel 

fogom vetni ezeket a kérdéseket, amikor a kormány tagjaival találkozom, és a régiókban tett 

látogatásaim során is" – fogalmazott az államfő a közösségi hálón. 

 

Egy hét időutazás az Ipolyszalkai Tájházban 
2022. június 22. – felvidek.ma  

Huszonkettedik alkalommal évről évre szervezi a tábort az Ipolymenti Kulturális és 

Turisztikai Társaság. Ma már több turnusban, külön ifjúsági, felnőtt és gyermektáborokat is 

kínálnak a nyári szünetben.  Az élő tájház ma már sokféle ismeretet, foglalkozást nyújt 

bármely korosztálynak. Fő profiljuk a kézműveskedés, mely által megismerhetik a 

szőnyegszövés, tarisznyaszövés, kosárfonás, korongozás, fafaragás, agyagozás, batikolás, 

nemezelés, üvegfestés, gravírozás, népi motívumok festése falapokra, szalvétatechnika, 

bőrművesség, kötélverés, csuhézás, gyöngyfűzés szép és hasznos technikáit. 
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https://ma7.sk/aktualis/szovetseg-a-hatekony-segelycsomag-gyors-celiranyos-es-nem-kellenek-hozza-fasisztak
https://ma7.sk/aktualis/szovetseg-a-hatekony-segelycsomag-gyors-celiranyos-es-nem-kellenek-hozza-fasisztak
http://ma7.sk/
http://felvidek.ma/
http://bumm.sk/
https://ma7.sk/aktualis/caputova-a-kisebbsegek-problemai-mindannyiunk-eletere-hatassal-vannak
http://ma7.sk/
http://felvidek.ma/
http://bumm.sk/
https://felvidek.ma/2022/06/egy-het-idoutazas-az-ipolyszalkai-tajhazban/
http://felvidek.ma/
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Hagyományőrző kézműves nap Dunamocson 
2022. június 22. – felvidek.ma  

A Csemadok helyi szervezete hagyományteremtési céllal, első alkalommal rendezett 

hagyományőrző kézműves napot a falumúzeum udvarán. A rendezvényt a helyi Mákvirág 

citerazenekar fellépése nyitotta meg. A hetvenes években meghonosodott dunamocsi 

hagyományt élesztették újra, ismét citerazenekar működik újra a faluban. Az 

önkormányzattól erre a célra megkapták a tűzoltószertár emeleti részén lévő irodát. A 

Mákvirág nevet viszik tovább, ezen a néven Szabó pedagógus vezetésével már zenéltek a 

gyerekek.        

 
Átadták a dr. Bodrogvári Ferenc-díjat 
2022. június 22. – Vajdasag.ma 

Herczeg Zsolt rendező, a Pannon RTV munkatársa és Kucor Tamara művészettörténész, a 

Szabadkai Kortárs Galéria kurátora vehette át az idei dr. Bodrogvári Ferenc-díjat, a szabadkai 

Városháza dísztermében. Az elismerések odaítélésről május elején döntöttek egyhangúlag 

Szabadka Város Képviselő-testületének ülésén. 
 

Megkezdődik az 1944–45-ös ártatlan áldozatoknak szentelt emlékhely 

kialakítása Újvidéken 
2022. június 22. – Pannon RTV 

Ezt Pásztor István, a VMSZ és a Tartományi Képviselőház elnöke közölte, miközben több 

intézményt meglátogatott a város polgármesterével együtt. A politikus emlékeztetett, a döntés 

még 2018-ban megszületett, 1 évre rá a minisztérium is jóváhagyta azt. Pásztor István szerint 

megszülettek a fontos döntések, már megvan a tervdokumentáció is, a kivitelező is, kezdetét 

veheti az emlékmű létrehozása az 1300 káplár és az Ivo Andrić utcák kereszteződésénél, a 

Horgászsziget bejáratánál. 
 

Nagy szükség van Szerbiában a magyar anyanyelvű jogászokra 
2022. június 22. – Pannon RTV 

Ügyes-bajos bírósági ügyeink intézése közben az átlagember gyakran megtorpan a 

kifejezések, rendeletek és törvények útvesztőjében, ilyenkor pedig bizony jól jön, ha a jogász 

anyanyelvünkön tud szakmai segítséget nyújtani. A fiatal magyar jogászképzés támogatására 

hozta létre a Magyar Nemzeti Tanács a jogászösztöndíjat. 
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https://felvidek.ma/2022/06/hagyomanyorzo-kezmuves-nap-dunamocson/
http://felvidek.ma/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27606/Atadtak-a-dr_-Bodrogvari-Ferenc-dijat.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megkezdodik-az-1944-45-os-artatlan-aldozatoknak-szentelt-emlekhely-kialakitasa
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megkezdodik-az-1944-45-os-artatlan-aldozatoknak-szentelt-emlekhely-kialakitasa
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nagy-szukseg-van-szerbiaban-magyar-anyanyelvu-jogaszokra
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Speciális képzési és tanácsadói központ nyílik Beregszászban 
2022. június 22. – karpatalja.ma 

Speciális képzési és tanácsadói központ megnyitását jelentette be a Vérke-parti városban 

Roman Bohdan, a megyei Polgárvédelmi és életbiztonsági oktatási-módszertani központ 

vezetője június 22-én – írta Babják Zoltán, Beregszász polgármestere. Babják Zoltán 

közleményében kifejtette, hogy a központ alkalmazottjai a lakosság körében elsősorban 

tájékoztató jellegű munkát fognak végezni, aminek során a szélsőséges helyzetekre készítik fel 

az állampolgárokat. 
 

Felvételi kvótákat biztosít a Rákóczi-főiskola a menekült diákoknak 
2022. június 22. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a háború kitörése óta támogatja és segíti a 

Belső-Ukrajnából érkező menekülteket. A főiskola ingyenes lakhatást, étkezést, 

nyelvtanfolyamot is biztosít az ide érkezőknek. Az intézmény nemrég csatlakozott az Ukrajna 

Felsőoktatási Intézmények Szövetsége nem állami tulajdonú szervezetének 

kezdeményezéséhez, melynek célja az ideiglenesen megszállt területekről érkezők 

oktatásának és lakhatásának biztosítása. 
 

Kárpátalján járt a Corvallis–Ungvár Testvérvárosok Szövetségének képviselője 
2022. június 22. – karpatalja.ma 

A Corvallis–Ungvár Testvérvárosok Szövetségének képviselőjével, Peter Bobberrel és az 

Ungvári Nemzeti Egyetem képviselőivel találkozott Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője a napokban. Bobber azért látogatott Kárpátalja 

megyeközpontjába, hogy megvizsgálja a hosszú távú együttműködés eredményeit, megvitassa 

a térség jelenlegi helyzetét és a közös projektek megvalósítását. Különösen arról az anyagi 

támogatásról volt szó, amelyet korábban Corvallis nyújtott a belső menekültek megsegítésére 

Ungvárnak. Továbbá megvitatták az Ungvári Nemzeti Egyetemmel együttműködő katonai 

invázió áldozatait támogató Jogi Iroda funkcionálásátnak kérdését. 
 

Felújítják a Szent Márton Kórház sebészeti osztályát 
2022. június 22. – karpatalja.ma 

Javítási munkálatok kezdődtek a munkácsi Szent Márton Kóház 2. számú sebészeti osztályán 

– tudatta a városi tanács a hivatalos Facebook-oldalán. A tervek szerint sor kerül a folyosók 

falainak kozmetikai javítására, a kórtermekben a vízvezetékek cseréjére, valamint a 

fürdőszobák teljes felújítására. A betegek kényelme érdekében minden ágy mellé 

hívógombokat szereltek fel. A jövőben a 1. számú sebészeti osztály és az ortopédiai-

traumatológiai osztály felújítását tervezik. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/specialis-kepzesi-es-tanacsadoi-kozpont-nyilik-beregszaszban/
https://www.facebook.com/PublicPageBabjak/posts/593485625475864
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/felveteli-kvotakat-rakoczi-foiskola-menekult-diakok/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljan-jart-a-corvallis-ungvar-testvervarosok-szovetsegenek-kepviseloje/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/felujitjak-a-szent-marton-korhaz-sebeszeti-osztalyat/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=394047099420303&set=pcb.394047202753626
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Közel 10 ezer végzős fejezte be idén a középiskolát Kárpátalján 
2022. június 22. – karpatalja.ma 

A legtöbb kárpátaljai iskola már befejezte a tanévet. Mintegy 25 000 diák kap hamarosan 

általános, illetve középiskolai végzettséget tanusító bizonyítványt. A megyében idén 9 763 

tanuló végezte el a tizenegyedik osztályt, közülük 87 belső menekült. Erről nyilatkozott 

Marjana Maruszinec, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás Oktatási és Tudományos 

főosztályának igazgatója. 
 

Közel 100 munkaadó kap kártérítést a menekültek foglalkoztatásáért 

Kárpátalján 
2022. június 22. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Regionális Foglalkoztató Központ 84 munkaadónak ítélt kártérítést a belső 

Ukrajnából érkező menekültek foglalkoztatása miatt – olvasható 

a zakarpattya.net.ua oldalon. A támogatás által a központ arra ösztönzi a munkaadókat, hogy 

minél nagyobb számban alkalmazzanak menekülteket a munkahelyeken. A vonatkozó 

pályázati dokumentumokat a Gyija alkalmazáson keresztül lehet benyújtani a hivatal felé. 

 

27 ifjú szakember végzett a péterfalvai szakképzési központban 
2022. június 22. – karpat.in.ua 

27-en végeztek idén az Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési 

Központjában. 11 villanyszerelő, 12 autószerelő és 4 divatszabó kapott diplomát. Az 

intézmény már a háború első napjaitól fogadott kollégiumában belső-ukrajnai menekülteket, 

ezért február 24.-e után a jelenléti oktatás a magyarországi partnerintézményekben 

folytatódott. 
 

Sárrétudvariról érkezett 800 kilogramm élelmiszeradomány Beregszászba 
2022. június 22. – karpatalja.ma 

Mintegy 800 kilogramm élelmiszeradományt kapott Beregszász június 22-én 

Magyarországról, a Hajdú-Bihar megyei Sárrétudvariról. Az adományról Babják Zoltán, 

Beregszász polgármestere adott hírt Facebook-oldalán. Mint írta, a humanitárius segélyt 

Sárrétudvari polgármestere, Kiss Tibor adta át. Az élelmiszert a belső-ukrajnai 

menekülteknek szánta a magyarországi település. 
 

Az ukrajnai háború áldozatainak gyásznapját méltatják június 22-én 
2022. június 22. – karpatalja.ma 

Országszerte június 22-én méltatják az ukrajnai háború áldozatainak gyásznapját és 

emléknapját – közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA). Mint írták, ma 

azokra emlékeznek Ukrajnában, akik meghaltak a szabadságért vívott harcban, nagy árat 

fizetve a győzelemért. Az OVA kegyelettel emlékezik meg az elesettekről. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kozel-10-ezer-vegzos-fejezte-be-iden-a-kozepiskolat-karpataljan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/munkaado-karterites-menekultek-foglalkoztatasaert-karpataljan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/munkaado-karterites-menekultek-foglalkoztatasaert-karpataljan/
https://zakarpattya.net.ua/News/221275-84-robotodavtsi-na-Zakarpatti-otrymaiut-kompensatsiiu-vytrat-za-pratsevlashtuvannia-pereselentsiv
https://life.karpat.in.ua/?p=107788&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/sarretudvarirol-erkezett-800-kilogramm-elelmiszeradomany-beregszaszba/
https://www.facebook.com/PublicPageBabjak/posts/593475902143503
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukrajnai-haboru-aldozatainak-gyasznapjat-meltatjak-junius-22-en/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=335002942137596&set=a.229262952711596
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Megbízott igazgatót neveznek ki 
2022. június 22. – Népújság 

Lendva Község legnagyobb kulturális intézménye, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ 

(LKKK) az intézetigazgató, Halász Albert felmentésével (a határozatot május 26-án fogadta el 

az intézet tanácsa), majd távozásával más munkahelyre (június 15-től az MMÖNK 

munkatársa lett) vezetés nélkül maradt. 

 

Nyári programok és újdonságok Lendván 
2022. június 22. – Népújság 

Gazdag nyári programokkal készült fel Lendva Község a turisták fogadására. A látogatókat a 

felújított Turisztikai Informatikai Központ (TIC) a helyi emléktárgyak egyre bővülő 

kínálatával várja, új turisztikai produktum lesz a Zip-wine, valamint a borút mellett újra 

kinyitnak a borozók. Koncut Ivan, a polgármesteri teendőket ellátó alpolgármester az 

újdonságokat ismertető sajtókonferencián kiemelte: Lendva Község az eddiginél is több 

energiát fektet a turizmusba azzal a céllal, hogy ezzel minőségi elmozdulást hozzon. 

 

Mert találkozni jó… 
2022. június 22. – Népújság 

A Felsőlakosi Turisztikai Egyesület (TE) a többi helybeli egyesülettel közösen két év kihagyás 

után ismét falunapot szervezett Felsőlakosban. A szombati egésznapos program azt hozta, 

amit a szervezők ígértek: sok szórakozást, jókedvet, finom falatokat. A gazdag és változatos 

program, amely délelőtt futással, illetve gyaloglással vette kezdetét a lakosi mezők között, a 

faluotthon udvarán folytatódott. 

 

Műkedvelők fellépése muraközi ízek kíséretében 
2022. június 22. – Népújság 

A Zrínyi Kulturális Központ nyári színpada volt péntek délután a színhelye a Lendvai 

Kultúregyesületek Községi Szövetsége (ZKD) által szervezett eseménynek, amelyen a 

szövetségbe tömörülő egyesületek mutatkoztak be. A már 12. alkalommal megrendezett 

találkozón, amely idén „A nemzedékek közti együttélés az egyesületekben” címet viselte és a 

műkedvelés hetének zárórendezvényeként jött létre, 13 egyesület lépett színpadra, köztük a 

Lendvai Nyugdíjas Egyesület Nimam časa énekkara, a völgyifalui és a radamosi népdalkör, 

valamit a Gaberski mantraši zenekar. 
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https://nepujsag.net/muravidek/12528-megb%C3%ADzott-igazgat%C3%B3t-neveznek-ki%20.html
https://nepujsag.net/muravidek/12529-ny%C3%A1ri-programok-%C3%A9s-%C3%BAjdons%C3%A1gok-lendv%C3%A1n.html
https://nepujsag.net/muravidek/12537-mert-tal%C3%A1lkozni-j%C3%B3%E2%80%A6.html
https://nepujsag.net/muravidek/12536-m%C5%B1kedvel%C5%91k-fell%C3%A9p%C3%A9se-murak%C3%B6zi-%C3%ADzek-k%C3%ADs%C3%A9ret%C3%A9ben.html
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III. Muravidéki Rétesnap 
2022. június 22. – Népújság 

Csentében a III. Muravidéki Rétesnap öttagú zsűrije az idei legjobb rétest 28 beérkezett 

mintából választotta ki, melyeknek a kinézetét, ízét és illatát osztályozta. A rendezvény 

keretében a köténykiállításra beérkezett kötényeket is díjazták, a legszebb alkotójának járó 

díjat a petesházi Antolašič Darinka nyerte el. Szombaton számos muravidéki településről, 

Pincétől egészen Hodosig különböző fajta réteseket hoztak minősítésre a csentei 

faluotthonba. 

 

A kitűnő végzősök fogadása Marácon 
2022. június 22. – Népújság 

A Marác községi általános iskolák mindvégig kitűnő végzős tanulóit fogadta Glavač Alojz 

polgármester kedden az Oaza vendéglőben Mlajtincin. Összesen 12 tanuló büszkélkedhet 

kitűnő bizonyítvánnyal, közöttük a Pártosfalvi KÁI egy tanulója. A község a kitűnő tanulókat 

könyvjutalomban, valamint elismerésben részesítette. 

 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 

2022. június 22. – Kossuth Rádió 

 

Újvidéken egykor a Telep városrészben lakott  a magyarok többsége. Az elmúlt évtizedekben 

ez jelentősen megváltozott, azonban továbbra is több fontos magyar intézmény működik a 

Telepen, ahol a város finanszírozásával most újítják fel a magyar művelődési egyesület 

székházát. Összeállításunkban elsőként Pásztor Istvánt, a Vajdasági Képviselőház, és 

a  Vajdasági Magyar Szövetség elnökét halljuk.  

 

Örülök annak, hogy az egyház hagyományos szerepei mellett új feladatokat vállal, mint 

például ennek a gazdasági létesítménynek a működtetése, hiszen a bevételből 

gyermekotthonaik, idősotthonaik és egyéb diakóniai tevékenységeik működését segítik – 

fogalmazott Cseke Attila miniszter a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által 

működtetett hegyközszentmiklósi strand és gyógyfürdő átadó ünnepségén.   

  

Szlovákiában egyre népszerűbb a zarándoklás. Az országon keresztül halad az észak-déli, 

Czestochowa és Medjugorie, illetve a nyugat-keleti, Mariazellből Csíksomylóba vezető közép-

európai Via Mariae, van tehát választás. Ám most egy újabb, 200 kilométeres szakasz 

kiépítésén dolgoznak, amely felvidéki magyar falvakon keresztül vezetne a Pozsony melletti 
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https://nepujsag.net/muravidek/12535-iii-muravid%C3%A9ki-r%C3%A9tesnap.html
https://nepujsag.net/muravidek/12518-a-kit%C5%B1n%C5%91-v%C3%A9gz%C5%91s%C3%B6k-fogad%C3%A1sa-mar%C3%A1con.html
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Máriavölgyből a magyarországi Márianosztrára - mondta Török András, a Via Mariae 

szlovákiai koordinátora. 

  

A muzslyai Emmausz Fiúkollégiumba július derekán iratkozhatnak be a Nagybecskereken 

tovább tanuló középiskolás és egyetemista fiúk. Tavaly húsz elsős költözött be, az idén pedig 

nyolcan ballagtak, búcsúztak a második otthonuktól. Az egyik nevelőtanárral, Gabona 

Ferenccel beszélgettünk a beiratkozás részleteiről. 

  

Öt nap alatt a föld körül! A temesvári Bartók Béla líceum e heti táborának résztvevői – III-IV. 

osztályosok – a földrészek jellegzetességeivel ismerkednek, és a város néhány érdekes helyére 

látogatnak el Milos Edit és Sztán Orsolya tanítónők vezetésével. Ma egy képzőművészeti 

műhely vendégei voltak. 

 

Székelyudvarhelyen a város összes közintézménye részt vállal a változatos programokból az 

Udvarhely Napokon. Idén először új időponthoz, az 1633. június 26-hoz igazították az 

eseményt: ez a városi katolikus-református egyezség időpontja, vagyis a vallásilag 

kettészakadt lakosság kiegyezése, és a közös együttélés szabályainak lefektetése volt, erről 

szól a pénteki konferencia. Székelyudvarhely márkaépítése lesz az inkubátorház 

konferenciájának témája, készülnek a Szent Iván-éjre a múzeumban, buszelőadást hirdetett a 

Tomcsa Sándor Színház - hogy csak néhány programot emeljünk ki azok közül, amelyeket 

szerdai sajtótájékoztatóján jelentett be a polgármester.  

  

Egy majális, amely inkább már juniális! Idén is a hagyományostól eltérő időpontban tartja 

meg ifjúsági majálisát az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet, az AMISZ. A „Kaszojálist” ezen a 

hétvégén, június 24–26. között szervezik meg a Zarándi-hegységben, kies környezetben 

megbúvó ifjúsági táborban, Kaszoján. A kényszerű időpontváltozásról, a hétvégi fesztivál 

programjáról kérdeztük a főszervezőt, az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet elnökét, Bold 

Barbarát. 

 


