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Nyomtatott és online sajtó 
 

  

Orbán Viktor George Friedman nemzetközi geopolitikai elemzőt fogadta 
2022. június 27. – MTI, Origo, Demokrata, 444.hu, 168óra, Hirado.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta George Friedman 

magyar származású, nemzetközileg elismert amerikai geopolitikai stratégát - tájékoztatta az 

MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A beszélgetésen, melyen részt vett Csák 

János kulturális és innovációs miniszter, valamint Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai 

igazgatója is, George Friedman bemutatta Vihar a csönd előtt című új könyvét, amely 

Magyarországon az MCC Press gondozásában jelent meg. A hétfői találkozón megvitatták az 

elhúzódó ukrajnai háború, valamint a nyomában járó súlyos gazdasági válság legújabb 

fejleményeit. George Friedman Budapesten született zsidó szülők gyermekeként. Családja a 

kommunista hatalom elől menekülve először Ausztriába, majd az Egyesült Államokba 

vándorolt ki. Friedman világszerte számos katonai és kormányzati szerv munkáját támogatta 

tanácsadóként.  

 

Szijjártó: ördögi körhöz vezetett az energiaárak emelkedése és a szállított 

mennyiségek visszaesése 
2022. június 27. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az ukrajnai háború és az annak nyomán kivetett szankciók az energiahordozók rendkívüli 

drágulásához vezettek, ezt követte a szállított mennyiség visszaesése, ami egyfajta ördögi 

körként az árak további emelkedésével járt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter hétfőn Luxembourgban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye 

szerint a tárcavezető az energiaügyekkel foglalkozó európai uniós tagállami miniszterek 

ülését követő sajtótájékoztatóján kiemelte: a találkozón érezhető volt, hogy óriási az 

aggodalom, hiszen Európa rendkívül komoly kihívásokkal és nehézségekkel néz szembe az 

energiaellátás biztonságát illetően. "Láthatjuk, hogy immáron Nyugat-Európa erős 

országaiban is nemzeti veszélyhelyzetek kihirdetésére került sor az energiaellátás 

bizonytalanságai miatt" - mondta, hozzátéve, hogy az elmúlt hetekben "drámaian" visszaesett 

a kontinensre szállított orosz földgáz mennyisége. Mint tudatta, ezzel kapcsolatban felkérte az 

Európai Bizottságot annak kivizsgálására, hogy igaz-e az orosz fél azon érvelése, miszerint a 

mennyiségcsökkenés oka az, hogy a szankciók miatt nem érkeztek vissza Kanadából a 

vezetékrendszer üzemeltetéséhez szükséges, korábban karbantartásra odaküldött német 

eszközök. 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://www.origo.hu/itthon/20220627-orban-viktor-george-friedman-talalkozo.html
https://www.origo.hu/itthon/20220627-komoly-energiaellatasi-kihivasokkal-nez-szembe-az-unio.html
https://www.origo.hu/itthon/20220627-komoly-energiaellatasi-kihivasokkal-nez-szembe-az-unio.html
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Szilágyi: a Nemzetpolitikai államtitkárság támogatja az értékteremtő és 

értékmegőrző munkát 
2022. június 27. – MTI, Hirado.hu, Demokrata 

A Nemzetpolitikai államtitkárság elkötelezetten támogatja az értékteremtő és értékmegőrző 

munkát - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn 

telefonon az MTI-nek a bécsi Collegium Hungaricumban bemutatott Dobronyi rózsát 

Zsazsának című előadás előtt.  Szilágyi Péter azt közölte, az előadást a Kárpátalja Kincsei 

elnevezésű programsorozat részeként mutatják be, melyet a Kárpátaljai Népfőiskolai 

Egyesület vezetője, Molnár Eleonóra talált ki. A programsorozat elsődleges célja az volt, hogy 

a kárpátaljai hagyományok, értékek ne vesszenek el az idő múlásával. A felkutatásukat 

követően ezért számtalan előadást, kiállítást, gyermek és felnőtt programot rendeztek már 

szerte a Kárpát-medencén kívül, egészen az amerikai diaszpóra magyarsága számára - 

részletezte. 

   
A védelmi miniszter Csíkszeredában: a román trikolórnak egységet kellene 

teremtenie 
2022. június 27. – maszol.ro 

Vasile Dîncu védelmi miniszter szerint a román trikolór nem sért és nem választ el senkit, 

annak inkább egységessé kellene tennie az embereket, a többség és a kisebbség között pedig 

kölcsönös tiszteletre van szükség. A védelmi miniszter vasárnap Hargita megyében ünnepelte 

a román zászló napját. Galócási, gyergyóhollói és gyergyótölgyesi látogatása után részt vett a 

csíkszeredai katonai parádén. A miniszter ünnepi beszédében kifejtette, nem azért érkezett 

Csíkszeredába, hogy bárkit is felidegesítsen, hanem azért, hogy egy lelkiekben is gazdag 

ünnepségen vegyen részt, mert meglátása szerint a térségben élő románok ezt még erősebben 

érzik, és mert időnként a közvélemény megfeledkezik arról, hogy „az ország területén élnek 

emberek, akik azért harcolnak, hogy románok lehessenek”. 

 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök idén is részt vesz és beszédet mond 

Tusványoson 
2022. június 27. – maszol.ro 

Idén július 19–24. között rendezik meg a 31. Tusványost – nyilatkozta Németh Zsolt, a 

parlament külügyi bizottságának az elnöke az Atv.hu-nak. Hagyományosan Orbán Viktor 

miniszterelnök lesz a fő szónok, várhatóan július 23-án mond beszédet Tusnádfürdőn. A 

Utoljára a 30. tábort rendezték meg 2019-ben, a koronavírus-járvány miatt azonban a 2020-

as és ‘21-es tusnádfürdői tábor elmaradt. A mostani rendezvény mottója a „Van, ami örök” 

lesz, közölte a 24.hu. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/27/szilagyi-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-tamogatja-az-ertekteremto-es-ertekmegorzo-munkat
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/27/szilagyi-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-tamogatja-az-ertekteremto-es-ertekmegorzo-munkat
https://maszol.ro/belfold/A-vedelmi-miniszter-Csikszeredaban-a-roman-trikolornak-egyseget-kellene-teremtenie
https://maszol.ro/belfold/A-vedelmi-miniszter-Csikszeredaban-a-roman-trikolornak-egyseget-kellene-teremtenie
https://maszol.ro/belfold/Orban-Viktor-magyar-miniszterelnok-iden-is-reszt-vesz-es-beszedet-mond-Tusvanyoson
https://maszol.ro/belfold/Orban-Viktor-magyar-miniszterelnok-iden-is-reszt-vesz-es-beszedet-mond-Tusvanyoson
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Csíkszeredában sokan bizalmatlanok a számlálóbiztosokkal szemben 
2022. június 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bizalmatlanok a csíkszeredaiak, nem akarják otthonaikba beengedni a 

népszámlálóbiztosokat, holott kulcsfontosságú, nemzetiségi és vallási hovatartozásukra 

vonatkozó kérdésekre is választ kellene adniuk. A helyzet jobbítása érdekében a 

polgármesteri hivatal #NépszámOtthon elnevezéssel kampányt indít.  Csupán három hét van 

hátra a népszámlálás élő lekérdezéses szakaszából, amikor a számlálóbiztosok otthonukban 

keresik fel azokat, akik egyáltalán nem vagy helytelenül válaszoltak a kérdésekre az online 

önkitöltéses szakaszban. Csíkszeredában az első fázisban 28 202 személy töltötte ki online a 

kérdőíveket, ezek közül pedig 23 306, vagyis 63,42 százalék volt érvényes – tájékoztatta a 

sajtót hétfőn Korodi Attila polgármester. Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 

Csíkszeredának 36 751 lakója van, akik közül a számlálóbiztosoknak még 13 445 személyt 

kellene megszámolniuk. 

 

Az aradi magyar középiskola végzősei a megyei átlag felett teljesítettek az 

érettségin 
2022. június 27. – maszol.ro 

Arad megyében közel 70 százalékos a sikeresen érettségizők aránya, a Csiky Gergely 

Főgimnázium végzőseinek pedig 84 százaléka diplomázott le. Arad megyében 2537 

vizsgázóból 1759-en szerezték meg a legalább 6-os átlagot, ami 69,33 százalékos arány (tavaly 

nyáron 65,5 százalék volt az eredmény). A sikeresen diplomázók közül 1645-en végeztek 

ebben a tanévben, 114-en pedig korábbi évfolyamok végzősei – közölte hétfő délben az Arad 

Megyei Tanfelügyelőség. 

 

A háromszéki szakközépiskolások háromnegyedének nem sikerült az érettségije 
2022. június 27. – maszol.ro 

Kovászna megyében az érettségiző diákok közel 70 százalékának sikerült a záróvizsgája, az 

érettségi diplomát szerző tanulók aránya 7,62 százalékkal magasabb a tavalyinál. Kovászna 

megyében egy bodzafordulói diáknak sikerült tízesre vizsgáznia, derült ki a tanfelügyelőség 

adataiból. A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség közleménye szerint az idei érettségi első 

szessziójában 69,34 százalékos volt az átmenési arány, míg tavaly az első vizsgaszesszióban a 

diákok 61,72 százalék volt sikeres. Az idei érettségire 1076 háromszéki diák iratkozott be és 

1060-an jelentek meg minden vizsgán és közülük 735 végzős tanuló szerzett diplomát, 325-

nek nem sikerült az érettségije. 

 

Felújítják az oltszemi Mikó-kastélyt  
2022. június 27. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Székelyföldi Lovasközpont létrehozását tervezi Kovászna Megye Tanácsa az oltszemi Mikó-

kastélyban, amelyet uniós forrásból újítanak fel. Az erre vonatkozó pályázatról döntött hétfői 

tanácsülésen a megyei önkormányzat. „A héten nyújtjuk be a Mikó-kastély felújítását célzó 
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https://maszol.ro/belfold/Csikszeredaban-sokan-bizalmatlanok-a-szamlalobiztosokkal-szemben
https://maszol.ro/belfold/Az-aradi-magyar-kozepiskola-vegzosei-a-megyei-atlag-felett-teljesitettek-az-erettsegin
https://maszol.ro/belfold/Az-aradi-magyar-kozepiskola-vegzosei-a-megyei-atlag-felett-teljesitettek-az-erettsegin
https://maszol.ro/belfold/A-haromszeki-szakkozepiskolasok-haromnegyedenek-nem-sikerult-az-erettsegije
https://szekelyhon.ro/aktualis/felujitjak-az-oltszemi-miko-kastelyt
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pályázatot, amelyre az Európai Unió helyreállítási alapjából igénylünk finanszírozást. A 

kormány tizenkét turisztikai-kulturális útvonal létrehozását tervezi, köztük az erdélyi kúriák 

útját, amelynek egyik állomása lesz a Mikó-kastély” – részletezte a Kovászna megyei 

önkormányzat elnöke. Tamás Sándor felidézte, az A-kategóriás műemléket a megyei tanács 

2014-ben Bodok község önkormányzatával közösen vásárolta meg. A pályázat összértéke 18,3 

millió lej, amelyből az uniós támogatás hozzávetőleg 7 millió lej. A projekt tartalmazza a 600 

négyzetméteres épület és a mellette lévő medence felújítását. A munkálatokat követően az 

épületben a Székely Nemzeti Múzeum külső kirendeltségeként hozzák létre a székelyföldi 

lovaskiállítást. 

 

Hatvan és hetven százalék közötti az átmenési arány az érettségin a székelyföldi 

megyékben  
2022. június 27. – szekelyhon.ro 

Akárcsak a nyolcadikosok képességvizsgáján, az érettségin is az elmúlt tíz év legjobb 

eredményei születtek: az országos átmenési arány 73,3 százalék; utoljára 2009-ben jegyeztek 

ennél magasabb átlagot. Hargita megyében a vizsgázók 62 százalékának sikerült az 

érettségije, Maros megyében pedig 69,54 százalék vette sikeresen ezt az akadályt; Kovászna 

megyében az érettségizők 69,3 százaléka teljesített vonal felett.  

 

Jobban ment a románvizsga az erdélyi magyar érettségizőknek, csökkent a 

többségi diákokkal szembeni hátrány 
2022. június 27. – Krónika 

Az elmúlt 13 év legjobb országos eredményét szállították az idei érettségizők az óvások 

elbírálása előtt jegyzett adatok szerint. Előreléptek az erdélyi magyar vizsgázók is, akiknek 

románvizsga-jegyei javulást mutatnak, így csökkent a többségi diákokkal szembeni hátrányuk 

– közölte a Krónikával Kallós Zoltán oktatási államtitkár. Az erdélyi magyar középiskolák 

közül a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium „vezet” 99,5 százalékos átmenési 

aránnyal. Magyar tagozaton egyetlen érettségiző vizsgázott hibátlanul az előzetes adatok 

szerint: a színtízes diák a zilahi Silvania Főgimnáziumban tanult. 

 

Megújult a Kolozs megyei Bágyon unitárius temploma 
2022. június 27. – Krónika 

Gyönyörűen megújult a Kolozs megyei Bágyon unitárius temploma, a restaurált épületet 

vasárnap avatták fel ünnepélyes keretek között. A Tordától 10 kilométerre délre fekvő falu 

320 lelkes unitárius gyülekezetének lelkésze, Fekete Béla a Krónika megkeresésére elmondta, 

tulajdonképpen 2007-ben kezdődött meg a felújítás a dokumentációval, most pedig egy 

tizenöt évig tartó restaurálási folyamat zárult le.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/hatvan-es-hetven-szazalek-kozotti-az-atmenesi-arany-az-erettsegin-a-szekelyfoldi-megyekben
https://szekelyhon.ro/aktualis/hatvan-es-hetven-szazalek-kozotti-az-atmenesi-arany-az-erettsegin-a-szekelyfoldi-megyekben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jobban-ment-a-romanvizsga-az-erdelyi-magyar-erettsegizoknek-csokkent-a-tobbsegi-diakokkal-szembeni-hatrany
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jobban-ment-a-romanvizsga-az-erdelyi-magyar-erettsegizoknek-csokkent-a-tobbsegi-diakokkal-szembeni-hatrany
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megujult-a-kolozs-megyei-bagyon-unitarius-temploma
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Budapesten és Manchesterben mutatkozott be Háromszék  
2022. június 27. – szekelyhon.ro 

A hétvégén a Manchesterben szervezett Góbéfesten, illetve Budapesten, a Székely Fesztiválon 

népszerűsítették Háromszék kulturális és turisztikai értékeit. Kovászna Megye Tanácsa, a 

Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület közösen 

szervezte meg a bemutatkozást. Manchesterben a Százlábú Néptáncegyüttes és az őket kísérő 

Finom zenekar lépett fel mindhárom nap, a közönségnek is tanítottak táncokat. A Visit 

Covasna sátorban Háromszéket mint idegenforgalmi desztinációt ismertették. A turisztikai 

egyesület képviselői Andreea Berechettel, Románia manchesteri főkonzuljával egyeztettek, 

annak a lehetőségét mérlegelve, hogy az Egyesült Királyság utazásszervezői Háromszéket is 

bevonják a kínálatukba.  

 

Mindset-konferencia: Belefér-e a múlt Európa jövőjébe? 
2022. június 27. – maszol.ro 

Az európai kultúra válságáról, átörökítéséről, a hagyományos értékek fontosságáról, a 

kisebbségek jogairól és a legfontosabb európai témákról beszélgettek a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetemen szervezett Mindset-konferencián. François-Xavier Bellamy 

európai parlamenti képviselőt, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettest, az RMDSZ 

szövetségi elnökét, valamint Szenkovics Dezsőt, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának 

dékánját Vincze Loránt parlamenti képviselő kérdezte. 

   
Körforgalmak, ingatlanok sorsáról is döntöttek a Nyitra megyei képviselők 
2022. június 27. – ma7.sk  

A Nyitra Megyei Önkormányzat június 27-én tartotta 38. ülését, amelynek legfontosabb 

döntéseiről Farkas Iván, a Szövetség párt megyei frakcióvezetője tájékoztatta portálunkat. „A 

mai ülésünkön másodízben módosítottuk az idei megyei költségvetést. Az egyik fontos tétel 

módosítása azzal függ össze, hogy korábban jóváhagytuk a Bajcs és Párkány közti útszakasz 

felújítását, ami már folyamatban van. Annak kapcsán Köbölkút központjában körforgalom 

létesítését tervezik – nem az útfelújításra kapott uniós támogatásból, hanem a megyei 

önkormányzat által másfél évvel ezelőtt megszavazott 750 ezer euróból. Csakhogy a jelentős 

mértékű áremelkedés miatt ez a pénz erre a célra már kevésnek bizonyulna. Ezért a frakciónk 

javaslatára, ma jóváhagytuk a korábbi keret 526 ezer euróval való növelését. Ha gyorsan 

lezárulna a közbeszerzés, akkor már az ősz elején kezdődhetne a körforgalom kialakítása, de 

vélhetően arra csak később kerül sor” – tudatta a Ma7-tel Farkas Iván. 

 

Az elveszett alkotmány - és egy visszavett autó 
2022. június 27. – ma7.sk  

Arany János szatirikus eposzának címe szinte tökéletesen kifejezi azt a helyzetet, amelybe a 

két éve bejelentett, ám ez idáig be nem mutatott  kisebbségi törvény került. Magát a törvényt 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/budapesten-es-manchesterben-mutatkozott-be-haromszek
https://maszol.ro/belfold/Mindset-konferencia-Belefer-e-a-mult-Europa-jovojebe
https://ma7.sk/tajaink/korforgalmak-ingatlanok-sorsarol-dontottek-a-nyitra-megyei-kepviselok
https://ma7.sk/aktualis/az-elveszett-alkotmany-es-egy-visszavett-auto
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nyugodt szívvel nevezhetjük alkotmánynak a szó jogi értelmében is. Ennek oka, hogy a 

kisebbségi törvény eredeti célja szerint olyan széles körű jogszabálygyűjtemény, amely 

magasabb szintre emeli a nem szlovák nemzeti közösségek alkotmányos jogainainak 

gyakorlását, illetve a kisebbségek asszimilációjának a megállítását vagy lassítását. Bukovszky 

László, a pozsonyi kormány kisebbségi biztosa ez év elején még bizakodóan nyilatkozott a 

Magyar7-nek arról, hogy a 2020-as választásokból győztesen kikerülő koalíció történelmi 

helyzetet teremtett azzal, hogy a kormányprogram részévé tette az átfogó kisebbségi törvény 

elfogadását.  

 

Mulatós Romale Királyhelmecen 
2022. június 27. – bumm.sk  

A hálás résztvevők szinte ünnepi eseményként élték meg a Roma Kulturális fesztivált. Kitörő 

örömmel fogadták Bódi Csabit, az esemény sztárvendégét. Június 26-án hetedik alkalommal 

rendezték meg a Mulatos Romale – Kerületi Roma Kulturális Fesztivált Királyhelmecen. A 

rendezvény fővédnöke Rastislav Trnka megyeelnök, főszervezői a Bodrogközi és Ung-vidéki 

Közművelődési Intézet, Királyhelmec városa, valamint a helyi roma szervezet volt. A Mulató 

Romale kora délután Pataky Károly polgármester, megyei alelnök szavaival vette kezdetét. 

Ezután a krasznahorkaváraljai Čajori Romani tánccsoport műsorát láthatta a közönség. A 

roma népzenét játszó csoltói Rozmaring zenekar előadását követően a Magyarbődről érkezett 

Luna néptáncegyüttes, valamint a helyi Terno Save tánccsoport lépett színpadra. 

 

Ünnepelt a nánai kisiskola 
2022. június 27. – felvidek.ma  

Harmincéves kényszerházasság után 1989-ben jött el az ideje, hogy Nána község leváljon 

Párkány városáról. Forradalmi cselekedet volt ez, hiszen a város vesztett (a lakosság 

létszámának csökkenésével biztosan), Nána pedig nyert. Igaz, teljesen nulláról kezdte 

működését (vagyonelosztás nélkül), de pár év alatt több mindent behozott a község. A 

legnagyobb esemény volt, hogy az 1991/1992-es iskolaévet már az önálló 1-4 évfolyamos 

kisiskolában kezdték a nánai nebulók. Ez sem volt egyszerű: elfogadtatni a fiatal szülőkkel, 

hogy van létjogosultsága egy kisiskolának, még ha összevont osztályokban is tanulnak. A régi 

százéves épületet korszerűbbé tette az akkori (első) polgármester, Drubits László. A tapasztalt 

és jó hírnévnek örvendő igazgatónő, Drubits Ilona is garancia volt a jó kezdethez, amikor 34 

kisdiák kezdte tanulmányait az öreg iskola falai között. 

        
Pásztor István: Folytatódhat a Palicsi Aquapark építése 
2022. június 27. – Vajma.info 

Elhárult az összes akadálya annak, hogy folytatni lehessen a Palicsi Aquapark építési 

munkálatait, jelentette be hétfő délelőtt a helyszínen megtartott sajtótájékoztatóján Pásztor 

István, a tartományi képviselőház elnöke, aki egyben a Palics Park Kft. közgyűlésének elnöke 
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is. Az aquapark és a wellness központ építkezési munkálatai 2018. december 15-én kezdődtek 

az ünnepélyes alapkőletétellel. A beruházás értékét akkor 1,1 milliárd dinárra tervezték, de 

pénz hiányában a munkálatok többször is megszakadtak. Most remény van arra, hogy még az 

idén befejeződhessen az építkezés. 

 

Ismét fellobbant Szent Iván tüze 
2022. június 27. – Magyarszo.rs 

Topolya község Művelődési Házának szervezésében az idén is megtartották a hagyományos 

Szent Iván-napi ünnepséget a topolyai tájházban. A rendezvényre a Szent Györgytől Márton-

napig elnevezésű rendezvénysorozat második állomásaként került sor, melynek 

megvalósulását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. Június 24-én 17 órakor vette 

kezdetét a hagyományőrző program, mely ezúttal is koszorúfonással kezdődött. A Szent Iván 

napján elkészült, virágos gyógynövényekből font koszorúk a néphagyomány szerint megvédik 

a házat a villámcsapástól. Ebben a munkában a Művelődési Ház munkatársai mellett a 

Nefelejcs Kézimunka Csoport tagjai voltak a gyerekek és szülők segítségére. A koszorúfonást 

követően fellobbant Szent Iván tüze, melyet hajdanán a házak udvarán és a szántóföldek 

mellett egyaránt meggyújtottak, hogy ezzel elűzzék a betegséget, a kártevőket és minden 

rosszat, ártalmasat. 

 

Családi napot tartottak Óbecsén 
2022. június 27. – Magyarszo.rs 

Malac- és bárányforgatás, csirkepaprikás, élő zene és különféle színes gyermekprogramok 

várták vasárnap késő délután az óbecsei polgárokat a helyi radarállomáson. A Családi nap 

elnevezésű ingyenes rendezvényt a Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei helyi szervezete 

rendezte meg idén először. – Nagyon örülünk, hogy egy ilyen rendezvényt szerveztek 

Óbecsén, hiszen nagyon sok esetben vidékre utaztunk, például Zentára a Mosolytengerre. Az 

óbecseieknek, főleg a gyerekeknek szükségük van ilyen jellegű eseményre. Az én két 

kislányom is örömmel fogadta és várta ezt a rendezvényt, már napok óta kérdezték, hogy mi 

is történik vasárnap – mondta Csonka Róbert. 

    
Az EU eszközöket juttat Ukrajnának a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris 

fenyegetések esetére 
2022. június 27. – MTI, Mandiner, karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Az Európai Unió orvosi felszereléseket, védőeszközöket és speciális felszereléseket juttat 

Ukrajnának egyebek között a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetésekkel 

kapcsolatos népegészségügyi kockázatok kezelésére - közölte az Európai Bizottság hétfőn. Az 

Európai Bizottság közleménye Janez Lenarcic válságkezelésért felelős biztost idézte, aki 

közölte: már úton vannak Ukrajna felé az orvosi felszerelések, valamint a vegyi, biológiai vagy 

nukleáris vészhelyzetek kezelésére szolgáló felszerelések. Az összesen 11,3 millió euró 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4964/vajdasag_topolya/267402/Ism%C3%A9t-fellobbant-Szent-Iv%C3%A1n-t%C3%BCze-topolya.htm
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(mintegy 4,5 milliárd forint) összegű támogatást a Romániában, Magyarországon, 

Svédországban, Németországban, Görögországban és Dániában tárolt uniós biztonsági 

készletekből juttatják el Ukrajnának - tette hozzá közleményében a brüsszeli testület. 

 

Az EU elfogadta a gáztározók stratégiai feltöltésére vonatkozó rendeletet 
2022. június 27. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az Európai Unió energiabiztonságának javítása érdekében az Európai Unió tagállamainak 

energiaügyekért felelős miniszterei elfogadták az európai földgáztartalék biztosítását célzó 

rendeletet az ukrajnai háborúval összefüggésben. A Luxembourgban hétfőn tartott 

tanácskozásról kiadott tanácsi közlemény szerint a rendelet annak biztosítását célozza, hogy a 

gázpiacon megfigyelhető zavarok ellenére az uniós gáztárolási kapacitások feltöltött 

készletekkel várják a téli időszakot, valamint, hogy a készleteket a tagállamok szükség esetén 

meg tudják osztani egymással. 

 

A Beregszászi Szakképzési Központ várja a jelentkezőket 
2022. június 27. – karpatalja.ma 

A jó szakma felér egy diplomával. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede 

Szakképzési Centrum Beregszázi Szakképzési Központja a 2022–23-as tanévben is várja 

azokat a tanulókat, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek. A tanintézményben az 

oktatási folyamat duális képzési rendszerben történik, amely két helyszínen zajlik, 

Beregszászban és a Mátészalkai Szakképzési Centrum iskoláiban. A felvételivel kapcsolatos 

tudnivalókról Nagy Istvánt, az intézet igazgatóját kérdeztük. 

 

Audiovizuális és médiatechnikai szakirány indul Kárpátalján 
2022. június 27. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Először válik elérhetővé Kárpátalján az Audiovizuális és médiatechnikai szakirány a 

jelentkezők számára. A témában tartott sajtótájékoztatót Natalija Setelja, az Ungvári 

Kulturális és Művészeti Intézet igazgatója, valamint Ihor Sinkarjuk, a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Adminisztráció (OVA) helyettes vezetője június 27-én. A leendő operatőröket, film- 

és televizíós műsorrendezőket az Ungvári Kulturális és Művészeti Intézetben képezik majd. 

Idén 6 megyeileg támogatott helyet tudnak biztosítani a szakirányra jelentkezőknek. 

 

ORFK: 10 243-an érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. június 28. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5912 ember lépett be hétfőn Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül 4331-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 513 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 

napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - írták. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-beregszaszi-szakkepzesi-kozpont-varja-a-jelentkezoket/
https://karpatalja.ma/kultura/audiovizualis-es-mediatechnikai-szakirany-indul-karpataljan/
https://karpatalja.ma/haboru/haboru-102-ezren-menekultek-ukrajnabol-magyarorszagra-hetfon/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. június 28. 

. 

 

Vonattal 165 ember, köztük 78 gyerek érkezett az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre 

hétfőn - tudatta az ORFK. 

 

Nehéz helyzetben a kárpátaljai borászok 
2022. június 27. – karpat.in.ua 

Az elmúlt 2 és fél év történései jelentősen befolyásolták a kárpátaljai borászok helyzetét. 

Előbb a koronavírus világjárvány, ezt követően a februárban kezdődött orosz invázió miatt 

szinte teljesen leállt a turistaforgalom, eltörölték a megyei fesztiválokat és turisztikai 

rendezvényeket, amelyek a kárpátaljai borászok számára értékesítési lehetőséget 

biztosítottak. A szárazság miatt az idei termés is veszélyben van. 

 

Ötös fokozatú tűzveszélyt hirdettek Kárpátalján 
2022. június 27. – karpat.in.ua 

Június 27–29. között fokozott tűzveszélyt hirdettek Kárpátalján. A hidrometeorológiai 

központ közleménye szerint megyénkben az említett napokon rendkívüli (5-ös fokozatú), 

egyes helyeken pedig magas (4-es fokozatú) tűzveszély van érvényben. A Rendkívüli 

Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) arra kéri a lakosságot, hogy tartsák be a tűzvédelmi 

előírásokat és fokozottan figyeljenek környezetükre! 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 27. – Kossuth Rádió 

 

A Rákóczi Szövetség idén első alkalommal szervezte meg a Szabadság, Közösség, Cselekvés 

című közéleti táborát, a Rákóczi Szabadegyetemet Sátoraljaújhely fölött, a Várhegy 

nyergében, a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban. A programban szerepelt A 

kárpátaljai magyarság jelene és jövője című fórumbeszélgetés is, amelyen a többi között 

Ukrajna Európai Uniós tagjelöltségéről és a kárpátaljai magyar oktatási hálózat helyzetéről is 

szó volt. 

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem központi tanévzáróját és ballagási ünnepét a 

múlt hét végén tartották Marosvásárhelyen. A végzős hallgatókat Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár is köszöntötte, aki beszédében úgy fogalmazott: a 

Sapientia egyetemnek, mint tudásközpontnak az a legnagyobb sikere, hogy a szülőföldön való 

megmaradást szolgálja. A Marosvásárhelyi Kar ballagó diákjai elmondták: hálásak az 

egyetemnek a minőségi képzésért és a közösségi élményekért egyaránt.  
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Az erdélyi egyetemisták után most délvidéki óvodások ballagásáról szólunk. 

A muzslyai Hófehérke óvodában, a tanév végére normalizálódott a helyzet. Az utolsó 

hetekben már mindannyian együtt lehettek és gondtalanul játszhattak egymással a kicsik. A 

nyári szünidő előtti két hétben pedig az iskolába induló gyermekek szép ünnepségen vehettek 

részt. Helyi szokás szerint rózsaszirmokon ballaghattak az óvodától a templomig az ovisok és 

áldásban részesültek idén is. 

 

Az uszodába, az utcára, a motorkerékpárok nyergébe vitték ki a templomok falai közül az 

istenhitet, amely három napon keresztül egy szabadtéri színpadon kapott leginkább központi 

szerepet Gyergyószentmiklóson. A városban, az elmúlt hétvégén főként modern, egyházi 

zenével, csaknem félszáz programmal és több mint tízezer résztvevővel rendezték meg idén az 

Ökumenikus Feltöltő Keresztény Zenei Fesztivált. 

 

Fontos, hogy a kétéves szünet után ismét találkozzanak egymással az emberek, közösségek. 

Ez különösen fontos a szórványban élők számára. A Pozsony vonzáskörzetében fekvő 

Hegysúron ismét megrendezték a Kis-Duna Pikniket, de már nemcsak a hegysúri 41 

százaléknyi magyar találkozott és nézte meg az óvodások és iskolások műsorait, hanem 

meghívták a környező falvakat, illetve a szencieket is.  

 

A hétvégén, szombaton rendezte meg a muzslyai RÉMUSZ hagyományápoló egyesület a 

Szent Iván-napi sokadalmat. Ezúttal is a helyi közösség épülete melletti park volt a 

rendezvény helyszíne. Az összeállításban elsőként Bacsó Mihályt, a RÉMUSZ 

hagyományápoló egyesület elnöke mesél a programdús napról. 


