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Nyomtatott és online sajtó 
 

    

Orbán Viktor: nem sodródhatunk bele a háborúba 
2022. június 29. – MTI, Ma.hu, Hirado.hu, Demokrata, MagyarNemzet 

Orbán Viktor miniszterelnök a NATO-csúcstalálkozó hivatalos kezdete előtt, szerda reggel 

tárgyalást folytatott Andres Pastranával, a világ kereszténydemokrata, konzervatív pártjait 

tömörítő CDI elnökével Madridban - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök 

sajtófőnöke. A megbeszélésen, melyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter is, egyetértettek abban, hogy az ukrajnai háború továbbterjedését meg kell 

akadályozni, az ukrán embereket támogatni kell, a menekülteket pedig be kell fogadni. Orbán 

Viktor a NATO-csúcs kapcsán kifejtette: nem támogatunk egyetlen olyan javaslatot sem, amely 

belesodorhatja a NATO-t és Magyarországot ebbe a konfliktusba, hiszen ez egy orosz-ukrán 

háború, a NATO pedig egy védelmi szövetség. 

 

Orbán Viktor is előad az idei Tusványoson, ahol kiemelt téma lesz az ukrajnai 

háború 
2022. június 28. – Krónika, Nepszava.hu, Hang.hu 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is jelen lesz és előadást tart az idei tusnádfürdői 

szabadegyetemen. A rendezvényt kétéves szünet után rendezik meg ismét; a szervezők 

számítanak a meghívott román résztvevőkre is. Július 19–24. között zajlik idén a 

Tusványosként emlegetett, több mint három évtizedes múlttal rendelkező Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor. Popa Ilona erdélyi főszervező megkeresésünkre megerősítette, 

hogy a tervek szerint a tábor utolsó előtti napján, július 23-án, szombaton Orbán Viktor 

miniszterelnök is előadást tart. A magyar kormányfő rendszeres résztvevője a 

szabadegyetemnek, beszédét általában nagy érdeklődés övezi; legnagyobb visszhangot kiváltó 

kijelentését 2014-ben tette az illiberális politika meghirdetésével. 

 

Orbán Viktor a NATO-csúcsra utazott; a magyar álláspont szerint gyors 

fegyverszünet és béketárgyalások kellenek 
2022. június 28. – MTI, hirado.hu, Origo, Mandiner, Demokrata, MagyarNemzet, Index.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök Madridba érkezett, ahol szerdán kezdődik a NATO állam- és 

kormányfők kétnapos csúcstalálkozója - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

miniszterelnök sajtófőnöke. Kedden este VI. Fülöp spanyol király gálavacsora keretében látta 

vendégül a Madridba érkezett vezetőket a Királyi Palotában. A NATO-csúcson Orbán Viktor 

által képviselendő álláspont szerint Magyarország az ukrajnai háború eszkalációja helyett a 

béke érdekében tett erőfeszítéseket támogatja. Gyors fegyverszünet és béketárgyalások: ez a 
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recept az Európát sújtó háborús infláció és a küszöbön álló háborús gazdasági válság ellen - 

ismertette Havasi Bertalan. 

 

Szijjártó: Magyarország érdeke az, hogy a konfliktus ne eszkalálódjon 
2022. június 28. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Nemzet 

Magyarország érdeke az, hogy az ukrajnai háború ne eszkalálódjon - jelentette ki a 

külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán kedd este. Szijjártó Péter Madridból 

nyilatkozott, ahol csütörtökig csúcstalálkozót tart az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

(NATO). Azt mondta, hogy súlyos kérdések vannak napirenden; alapvetően minden az 

Ukrajnában zajló háború körül forog. A konfliktus egyre éleződik, egyre komolyabb 

kihívásokkal kell szembenéznie Európának - jelentette ki a miniszter, hangsúlyozva, hogy az 

energiaellátás és a gazdaság tekintetében is rendkívül súlyosak a kihívások. Minél tovább tart 

a háború, annál nehezebb lesz kezelni ezeket a kihívásokat, ezért Magyarországnak az az 

érdeke, hogy minél előbb béke legyen - hangoztatta Szijjártó Péter. Ha béke lesz, akkor "túl 

tudunk lenni az energetikai kihívásokon, (...) a háborús infláció okozta rendkívüli 

nehézségeken, és (...) nem kell meghalnia értelmetlenül embereknek" - fogalmazott. Szijjártó 

Péter szerint ehhez arra van szükség, hogy ne fordulhasson elő közvetlen konfrontáció a NATO 

és az oroszok között. 

    
Magyar ünnep Nagyszebenben: a román közönséget is megszólítja a 13. 

Hungarikum Napok  
2022. június 28. – Krónika 

Magyar gasztronómiai és kulturális értékeket ismertet meg a nagyközönséggel a július 1. és 3. 

közt szervezendő nagyszebeni Hungarikum Napok. A különleges „mikóújfalusi rakottas ág” 

nevű süteménnyel, de karcagi birkapörkölttel és halászlével is várják a közönséget a 

falumúzeumban. A 13. Hungarikum Napokról Serfőző Levente főszervező beszélt a 

Krónikának. 

 

Jelentős szervezésbeli változtatásokkal tartják meg az idei Ezer Székely Leány 

Napját 
2022. június 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A szervezést érintő fontosabb változásokkal, de a régi hagyományokhoz ragaszkodva tartják 

meg az idei, 91. Ezer Székely Leány Napját a csíksomlyói hegynyeregben július 2-án, 

szombaton. Az idei rendezvénynek is Csíkpálfava község, azon belül Csíkcsomortán a 

házigazdája. A szervezők mintegy 6000 székelyruhás résztvevőre számítanak. 
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Hargita megyében az idei érettségi eredmények magasan túlszárnyalták a 

tavalyiakat 
2022. június 28. – maszol.ro 

Az óvások előtti eredmények alapján a Hargita megyében érettségiző diákok 62,26 százaléka 

vizsgázott sikeresen a múlt héten. Ez az eredmény a tavalyi 47 százaléknál lényegesen jobb, de 

elmarad az idei országos 73,3 százalékos átlagtól. A Hargita Megyei Főtanfelügyelőség 

adataiból kiderül, hogy idén 2050 diák iratkozott be az érettségire, akik közül 1242-en vették 

sikerrel az akadályt, azaz elérték legalább a 6-os átlagot. 55 korábban beiratkozott diák nem 

jelent meg a vizsgákon. Az idén érettségiző Hargita megyei diákok az egy évvel idősebb 

korosztályhoz viszonyítva jóval sikeresebbek voltak az érettségin, tavaly ugyanis mindössze 47 

százalékos volt az átmenési arány. 

 

Könnyítették a 12 romániai turisztikai-kulturális útvonalról szóló pályázat 

feltételeit 
2022. június 28. – maszol.ro 

Egyszerűsíti a 12 turisztikai-kulturális útvonalról szóló pályázati kiírást és a leadási határidőt 

is kitolták két héttel az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának határozata 

értelmében, derült ki az RMDSZ keddi közleményéből. A kiválasztott 255 műemlék és a 9 

emlékmúzeum esetében a tulajdonosoknak nem június 30-ig kell leadniuk a támogatási kérést, 

hanem július 15-ig, a műemlékes engedélyt pedig csak a szerződéskötéskor kell bemutatni – 

tájékoztatott Hegedüs Csilla, az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának 

államtitkára. „Mindig prioritás volt az RMDSZ számára a helyi értékek védelme, épített 

örökségünk felújítása és hasznosítása, ezért is foglaltuk bele az Országos Helyreállítási Tervbe 

225 műemlék felújítását és 9 emlékmúzeum létrehozását. A célunk az, hogy ez a pályázati kiírás 

sikeres legyen, ezért egyszerűsítettünk a pályázási feltételeken is” – mondta az RMDSZ-es 

államtitkár. 

 

Autóbusszal gazdagodott a gyimesbükki közösség  
2022. június 28. – szekelyhon.ro 

Nagy segítségét kaptak az anyaországtól a gyimesbükkiek. Az 1950-es években Bákó megyéhez 

csatolt erdélyi településen működő Határok Nélküli Csángó Gyermekek Egyesülete autóbusz 

vásárlására pályázott a Bethlen Gábor Alapnál, a nyertes pályázaton kapott 10 millió forintból 

pedig egy 30 férőhelyes buszt vásároltak – tudtuk meg Tankó Előd kántortanítótól, az egyesület 

elnökétől.  
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A meghitt, családias hangulatú fesztiválok sorát erősíti idén is a Vásárhelyi 

Forgatag 
2022. június 28. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Kilencedik alkalommal szervezik meg a Vásárhelyi Forgatagot augusztus 23. és 28. között. A fő 

helyszín a marosvásárhelyi várban lesz, a zárókoncertet azonban a főtéren tartják. A szervezők 

sajtótájékoztatón ismertették a programtervet. Fontos lépés, hogy tíz év után végre sikerül a 

várban ünnepelni – hangsúlyozta a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke, Szente Katalin, aki a 

Vásárhelyi Forgatag fennmaradásának jelentőségéről beszélt, arról, hogy a járványhelyzet után 

– ami miatt egy évben kimaradt, majd csak a korlátozások betartásával sikerült megszervezni 

– idén teljes programmal várja a közönségét. A forgatag idei főszervezője Jakab Orsolya, aki 

már tíz éve tagja a szervezőcsapatnak, tapasztalatát igyekszik arra fordítani, hogy a magas 

színvonal megmaradjon, vagy éppenséggel tovább emelkedjen.  

 

Megbicsaklott a népszámlálás lendülete Háromszéken  
2022. június 28. – szekelyhon.ro 

Nem halad megfelelő ütemben Kovászna megyében a népszámlálás második szakasza, amikor 

a számlálóbiztosok személyesen keresik fel otthonaikban a lakókat. Ráduly István prefektus 

sajtótájékoztatón ismertette, hogy miközben az első, önkitöltős szakaszban Kovászna megye az 

országos második helyezett volt, most lecsúszott a hatodik helyre. Eddig a becsült lakosság 

mindössze 73,9 százalékát sikerült megszámlálni a két szakasz során. A második szakaszban a 

becslések szerint 51 620 személyt kellene megszámlálni, eddig 22 402-t sikerült, és július 17-

én lezárul a folyamat.  

 

GernyeFest: zenei világok találkoznak az egynapos Maros megyei fesztiválon 
2022. június 28. – MTI, Krónika 

Egynapos zenei fesztivál lesz az erdélyi gernyeszegi Teleki Kastélyban, ahova a szervezők a 

klasszikus zene, a népzene, a jazz és a romantikus helyszínek szerelmeseit várják – közölte 

kedden a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi központja. A július 10-i, GernyeFest elnevezésű 

rendezvényt a Liszt Intézet sespsiszentgyörgyi központja a Fejes Művészeti Akadémiával együtt 

szervezi. Rendhagyó népművészeti programok, kamaraest, az akadémia mentoráltjainak 

koncertje és izgalmas, a zenei határokat átlépő produkció várja az érdeklődőket. A 2020-ban 

alapított Fejes Művészeti Akadémia Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a magyarországi, és 

a határon túli fiatal zenei tehetségek képzését támogassa. 

 

Lemondott az országos kataszteri hivatal „távmunkával” vádolt RMDSZ-es 

vezetője 
2022. június 28. – Krónika 

Váltás történt az RMDSZ által irányított Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal 

élén néhány hónappal azt követően, hogy a román sajtóban az intézmény működésének 

rendellenességeiről szóló vádak láttak napvilágot. Rákosi-Seiwarth Ildikó vezérigazgató 
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lemondása nyomán hétfőtől Víg Hajnalka Ildikó vette át az intézmény irányítását, ami 

államtitkári rangnak felel meg. Rákosi-Seiwarth Ildikó még június 21-én nyújtotta be a 

lemondását, amit Nicolae Ciucă miniszterelnök hat nappal később fogadott el. Az ügy 

előzménye, hogy a Presshub.ro portál az év elején arról írt: az intézmény élére 2021 áprilisában 

kinevezett Rákosit megvádolták, hogy havonta legfeljebb egyszer megy be bukaresti 

munkahelyére. 

 

Népszámlálás: Nagyváradon telefonon kérnek személyes adatokat 

kérdezőbiztosként bemutatkozók 
2022. június 28. – maszol.ro 

Nagyváradon telefonon keresztül próbálnak a népszámlálásra hivatkozva személyes adatokat 

kérni a lakosságtól a számlálóbiztosok, vagy valakik, akik annak adják ki magukat, 

figyelmeztetett Botházy Nándor Bihar megyei alprefektus, a megyei magyar népszámlálási 

bizottság vezetője. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy senki se adja meg telefonon keresztül a 

személyi számát. A népszámlálás személyesen történik a számlálóbiztos jelenlétében. Azon 

kérdőívekre, amely azon családtagokról szól, akik nem tartózkodnak otthon a megszámoltatás 

pillanatában, a család otthon lévő tagjai válaszolhatnak a számlálóbiztosnak” – hangsúlyozta a 

Bihar megyei népszámlálási munkacsoport vezetője. „Fontos még kiemelnem, hogy amikor 

házhoz jön a számlálóbiztos, győződjünk meg a kitöltés során arról, hogy mindenkinek 

helyesen legyen beírva az etnikuma, az anyanyelve és a felekezeti hovatartozása is” – mondta 

Botházy Nándor. 

    
Merjünk közösségben gondolkodni! 
2022. június 28. – ma7.sk  

Közösségi összefogásnak köszönhetően újult meg az Alistálon található kőkereszt, amelyet az 

utolsó órában mentettek meg az alistáli és a környező falvak polgárai. A helyi ECOri Polgári 

Társulás tagjaitól indult a kezdeményezés. Pár évvel ezelőtt már sikerült kezdetlegesen 

renoválni a keresztet, de mostanra ért be a gyümölcs, hogy a kegyhely régi-új pompájában 

tündökölhessen az odazarándoklók nagy örömére. Az alistáli Ecori Polgári Társulás egyik régen 

dédelgetett vágya volt a padányi úton található kőkereszt megmentése, valamint teljeskörű 

felújítása. Még a húsvéti ünnepek alkalmával hívták fel a közösség figyelmét a nemes célhoz 

való csatlakozásra. 

 

Neszméri Tünde lett a Szövetség szenci járási elnöke 
2022. június 28. – ma7.sk, felvidek.ma  

Június 27-én Dunasápújfalun tartotta járási konferenciáját a Szövetség párt, amelyen 

megválasztotta a párt új járási elnökét, Neszméri Tünde személyében. A járási konferencia 

tagjai megválasztották a járási elnökség tagjait is 6:4:2 arányban (Szövetség–Híd–Összefogás) 

az alábbi összetételben: Bárdos Gyula, Csuka Attila,  Gujber László, Heringes Tibor, Kiss Pál, 
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Klenovics Gábor, Németh Gabriella, Németh Tibor, Pomichal István, Polák Zoltán és Szabó 

Imre. „A konferencia tagjait tájékoztattuk arról, hogy a Szenci járásban a Szövetségnek 13 helyi 

szervezete alakult meg: Boldogfa, Dunasápújfalu, Egyházfa, Éberhard, Fél, Gútor, Hegysúr, 

Magyarbél, Nagyborsa, Réte, Szemet, Vők, Zonctorony településeken, ahol a Szervezeti és 

működési szabályzat értelmében a helyi MKP platform tagsága alkotja a párt helyi szervezetét. 

A Szenci járásban a Szövetségnek 14 helyi szervezete van 313 taggal” – nyilatkozta 

portálunknak Neszméri Tünde, a Szövetség újonnan megválasztott járási elnöke. 

 

A fiatalok Sajószentkirályon újrakovácsolják a közösségi életet 
2022. június 28. – felvidek.ma  

Mint ahogyan azt a képriportunkban láthatták, Sajószentkirályon első alkalommal rendeztek 

szabadtéri főzőversenyt a fiatalok. Mindenkiért Ifjúsági Csoport elnökét, Bolacsek Józsefet 

kérdeztük. „Tulajdonképpen azért, hogy felhívjuk magunkra ismét a figyelmet, mivel ez volt a 

harmadik komoly szervezésű akciónk. Fő célunk ugyanakkor az volt, hogy újrakovácsoljuk a 

közösségi életet a faluban, ugyanis idén nem fog sor kerülni falunap megrendezésére, így hát 

csapatunk megragadta az alkalmat, hogy pótolni tudja valamivel a közösségi civil élet 

felélesztését." – mondta Bolacsek az újságíró kérdésére, hogy miért került megrendezésre az 

esemény. 

 

Nyitra megyében a választási körzetek változatlanok maradnak 
2022. június 28. – felvidek.ma  

Hétfőn zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 38. képviselő-testületi ülése. Tekintettel arra, 

hogy 2022. október 29-én megyei választásokra kerül sor, Nyitra megyében a testületi ülésen 

eldőlt, hogy változatlanok lesznek a megyei választási körzetek. Ami annyit jelent, hogy a 

komáromi választási körzet továbbra is 8 mandátumos lesz, az érsekújvári körzet 8, a párkányi 

körzet 3, a lévai körzet 9, a vágsellyei körzet 4, míg a nyitrai körzet 13 mandátumos lesz. Mindez 

a körzetekben élő lakosság számától függ. Az öt évvel ezelőtti választásokhoz képest tehát nem 

lesz változás. 

 

Szülőfalujában fogadták Pónya Józsefet 
2022. június 28. – Új Szó  

A paksi atomerőmű egykori vezérigazgatóját, Pónya Józsefet köszöntötték 90. születésnapja 

alkalmából szülőfalujában. Tiszteletére az élete fontos mozzanatairól szóló könyvet is kiadtak. 

Pónya József márciusban töltötte be 90. életévét. Szülőfalujában, Felsőszeliben tiszteletére 

életrajzi könyvet adott ki Oros László helytörténész a Pannónia Polgári Társulás 

támogatásával. A szervezet elnöke, Lanz Roland és Oros László a község és az alapiskola 

bevonásával egész napos programsorozatot szervezett a hazalátogató ünnepeltnek. Fogadta a 

polgármester, Dobosy Pál, majd látogatást tett a Széchenyi István Alapiskolában. Délután a 

kultúrházban Szalai Gyöngyi, az alapiskola pedagógusa, Pónya József rokona köszöntötte az 

egybegyűlteket. Elmondta, hogy rendkívül meghatározóak voltak számára a kislányként Jóska 
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bácsiéknál töltött nyaralások, számára ő jelenti az embert, köszönettel tartozik mindazért, amit 

tőle kapott, a legmélyebb tisztelettel és szeretettel gondol rá.  

 

Pénteken indulnak a „hashtagKN” koncertjei a Klapka téren 
2022. június 28. – Új Szó  

Júliusban és augusztusban összesen 13 zenekar ad majd ingyen koncertet Komárom szívében. 

A „hashtagKN” kezdeményezést áprilisban indította útjára az Egressy Béni Városi Művelődési 

Központ (VMK). Lakatos Róbert igazgató lapunknak akkoriban kifejtette, elsődleges céljuk, 

hogy még több életet hozzanak a Klapka térre nyáron, s hogy ezt a fiatalok bevonásával tegyék 

meg. Eredetileg a szlovákiai amatőr- és félprofi zenekaroknak szerettek volna fellépési 

lehetőséget biztosítani Komárom belvárosában, viszont nagy meglepetésükre több 

élmezőnybeli zenekar is reagált a felhívásra. A fogadtatás végül minden előzetes várakozást 

felülmúlt, s 13 együttes vállalta azt, hogy honorárium nélkül, díjmentesen ad koncertet július 

és augusztus folyamán a Klapka téren. A VMK vállalta a szervezőmunkát, illetve a műszaki 

háttér biztosítását. 

          
Állami kitüntetéseket adtak át Vidovdan alkalmából 
2022. június 28. – PannonRTV 

A többi között a Szabadkai Gyermekszínház is elismerésben részesült Belgrádban. Az 

ünnepséget Vidovdan mellett Aleksandar Vučić államfői hivatalba lépésének alkalmából 

tartották. Az esemény a szerb himnusszal kezdődött. Vidovdan az egyik legfontosabb 

szimbóluma a szerb népnek - mondta beszédében a szerb elnök. Aleksandar Vučić hozzátette, 

ez egy olyan nap, amely képes egy nemzetet stabillá tenni. Az államfő a második mandátuma 

kapcsán kiemelte, nincs nagyobb megtiszteltetés annál, mint hogy a polgárok ekkora bizalmat 

szavaztak neki. Hangsúlyozta azonban, hogy ennél nagyobb kötelezettség sincs, főként ilyen 

nehéz időkben. A köztársasági elnök az európai integrációról is beszélt. 

 

Bérmálkozás Kúlán 
2022. június 28. – Magyarszo.rs 

A Szentlélek ajándékát nem elég csak magunkhoz venni, hanem élni kell vele. A kúlai és a 

községhez tartozó római katolikus hívők részére különösen szép és ünnepélyes volt a június 

végi szentmise a Szent György római katolikus templomban: 30 fiatal bérmálkozott meg. A 

bérmálás szentségét msgr. Miocs József, a szabadkai Paulinum rektora osztotta ki Juhász 

György esperesplébános segédletével a fiataloknak, akik egyben megerősítették hitüket felnőtt 

korukban is. Juhász György atya elmondta, a bérmálkozók, szüleik és bérmaszüleik előző nap 

elvégezték a szentgyónást, vasárnap reggel pedig, betartva a tisztességes távolságot, a 

templomudvarban gyülekeztek, majd helyet foglaltak templomban, a számukra kijelölt 

padokban. 
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Tudásgyarapítás és barátkozás 
2022. június 28. – Magyarszo.rs 

A bajmoki Önkéntes Tűzoltó Testület és a bezdáni Önkéntes Tűzoltó Testület utánpótlása a 

bezdáni DUNAV Kajak Klub és a bezdáni CUNAMI Sárkányhajó Egyesület csapatának 

közreműködésével a tudásfelmérő mellett tartalmas, félnapos programon vett részt. A program 

támogatói: Báló pékség, P Market, Kiss Paprika. 

 

Elfogadták a zárszámadást 
2022. június 28. – Magyarszo.rs 

Kishegyes község képviselő-testülete jelenlegi összetételében pénteken délután tartotta 23. 

rendes ülését. A képviselők ez alkalommal 24 napirendi pontot vitattak meg, köztük a tavalyi 

községi költségvetés zárszámadását is. Sárközi István, a képviselő-testület elnöke elmondta 

lapunknak, hogy az ülés összehívásának apropója épp a zárszámadás elfogadása volt. – A 

pénzügyi osztály vezetője terjedelmesen beszámolt arról, hogy az előző évben milyen 

kiadásokkal és bevételekkel számolt az önkormányzat. Ez mindig egy nagy áttekintés arról, 

hogy milyen munkát végeztünk el, és alap arra vonatkozóan, hogy az azt követő évre milyen 

költségvetést terjesszünk be – mondta a testület elnöke, majd arról is szólt, hogy több olyan 

határozatot is elfogadtak, amely csak jogi keretek közé helyezett bizonyos tevékenységeket. 

    
Vallásos zsidó menekülteknek nyílt menekülttábor a Balatonnál 
2022. június 28. – MTI, karpatalja.ma 

Ukrajnai vallásos zsidóknak nyitott menekülttábort Balatonőszödön az EMIH - Magyar Zsidó 

Szövetség és az Ukrán Zsidó Hitközségek Szövetsége. Az EMIH keddi, az MTI-hez eljuttatott 

közleménye szerint az ukrajnai és a magyar zsidó szervezet áprilisban fordult a magyar 

kormányhoz segítségért, hogy több száz ukrajnai menekült speciális, kóser ellátására alkalmas 

táborhelyet nyithasson a több éve használaton kívüli, mintegy 180 ezer négyzetméteres 

balatonőszödi kormányüdülőben. A két szervezet az üdülőt felújította, alkalmassá tette a 

menekültek befogadására, a további felújításra és átmeneti bővítésre pedig adománygyűjtő 

kampányt szervezett. A tábor a felújítás-bővítés végeztével 644 ember elszállásolására lesz 

alkalmas, kiegészülve közösségi terekkel, kóser konyhával, valamint a gyermekek tanulását 

biztosító osztálytermekkel - írták. Hozzátették: a tábor kialakítására azért volt szükség, mert a 

speciális vallási és étkezési előírások szerint élő menekültek elhelyezése nem volt megoldott 

Európában. 
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Nemzetben gondolkodva – Szakköri kiállítás nyílt a Nemzeti Művelődési 

Intézetben 
2022. június 28. – karpatalja.ma 

Az elszakított nemzetrészekről érkező szakköri résztvevők munkáiból nyílt kiállítás 

Lakiteleken, a Nemzeti Művelődési Intézetben június 27-én. Felvidéken, Kárpátalján, 

Erdélyben, Vajdaságban és Muravidéken működő hat szakkör zárásaként számos alkotás 

bizonyítja a résztvevők tehetségét, rátermettségét és közösségben való munkáját. A Nemzeti 

Művelődési Intézet és a Népművészeti Szervezetek Egyesülete kezdeményezésére Kárpát-

medence-szerte szakkörök indultak, melyek célja a közösségi tevékenységek megújítása, 

közösségek formálása, valamint őseink művészetének felidézése volt. 

 

Egyre többen próbálkoznak illegális határátlépéssel – sikertelenül 
2022. június 28. – kiszo.net 

Egy nap alatt két hadköteles férfiakból álló csoport tagjait tartóztatták fel a határőrség 

munkatársai, akik a zöldhatáron próbáltak meg átjutni Románia irányába, olvasható az Ukrán 

Állami Határőrszolgálat közösségi oldalán. Az egyik eset Jablonyivka település határában 

történt. A két doneck megyei férfi mellett sikerült őrizetbe venni 36 éves segítőjüket is, aki saját 

gépkocsijával szállította a határszakasz közelébe a határsértőket. A másik eset Nagybocskó 

közelében történt. Rutin ellenőrzés során a hatóságok félreállítottak egy Lada Kalina gépjármű 

vezetőjét és három utasát. Dokumentumaik átvizsgálása folyamán a kocsi három utasa 

megpróbált elszökni a helyszínről, de nem jártak sikerrel 

 

Kezdetét vette a XXVI. Kárpátaljai Népzenei, Néptánc- és Kézművestábor 
2022. június 28. – karpataljalap.net 

Közel 400 kárpátaljai fiatallal vette kezdetét az idén rendhagyó módon megtartott Kárpátaljai 

Népzenei, Néptánc- és Kézművestábor. A program június 26. és július 3. között kerül 

megrendezésre Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi-táborban. Az országban kialakult háborús 

helyzetből adódóan a szervezők úgy gondolták, hogy egy biztonságos, szirénák zajától távol levő 

helyszínen tartják meg idén a programot. 

 

Magyarországi orvosok taktikai elsősegélynyújtásból tartottak mesterkurzust 

Ungváron 
2022. június 28. – karpataljalap.net, karpat.in.ua, kiszo.net 

Hétfőn a Center of Tactical Medicine – Hungary Kft. szervezésében és közreműködésével 

tartottak taktikai terepi (harctéri) elsősegély-oktatást polgári és katonai egészségügyi 

szakemberek számára Ungváron. Az egynapos intenzív elméleti és gyakorlati képzés során a 

tanfolyam résztvevői a szimulációs gyakorlatokon elsajátíthatták azt, hogy vészhelyzet esetén 

– beleértve a harctéri körülményeket is – hogyan nyújtsanak megfelelő segítséget a 

sebesülteknek. 
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Továbbra is tevékenyek az ukrán embercsempészek… 
2022. június 28. – kiszo.net 

A háború mellett az ukrán embercsempészek aktív ténykedése is kiemelt téma a szomszédos 

országokban. Az elmúlt napokban több, illegális tevékenységet végző delikvens került 

rendőrkézre. Szlovákiában az egyik őrjárat 15 magára hagyott migránsra bukkant. Az illetékes 

sajtószolgálat szerint 6 illegális átutazó Szíriából, 9 Tunéziából érkezett. Az ellenük indult 

eljárás befejezése után a migránsokat kitoloncolják. 

  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 28. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpát medencei Családok Szövetsége Nyíregyházán, a Múzeumfaluban tartotta találkozóját 

a hétvégén ezer család résztvételével. Márton Zsuzsanna a szervezet vezetője elmondta, lehet 

érezni az erőt, ami bennük van, lehet érezni az összetartozást és azt, hogy az elszakított 

országrészből érkezők is ragaszkodnak szülőföldjükhöz.  

 

Nyárádszeredában, a katolikus egyház tulajdonában lévő ingatlanban új napközi épült a 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében. A létesítményt a múlt hét végén avatták 

fel Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Kovács Gergely gyulafehérvári 

érsek jelenlétében. A Nyárád menti kisvárosnak nagy szüksége volt erre az új intézményre - 

fogalmazott Tóth Sándor, a település polgármestere. 

 

Szabadka turizmusa szempontjából rendkívül fontos a Palicsi tó. A probléma csak az, hogy 

hiába gyönyörű a fürdőhely, a tó vize egyelőre még mindig alkalmatlan a fürdőzésre. Ezért is 

kezdték el építeni 2018-ban az Aqua-parkot, aminek a munkálatai azonban időközben pénz 

hiányában megszakadtak. Pásztor István, a VMSZ elnöke a helyszínen tartott 

sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy megszületett a megegyezés a kormánnyal, folytatódhat 

az építkezés.  

 

A helyi értékek felkutatása, megőrzése és bemutatása - ezzel a hármas céllal kezdődött meg 

még valamikor tavasszal az a tevékenység Torontáltordán, amelynek eredményeként a 

hétvégén tájházat avattak, valamint ugyanott és ugyanakkor megrendezték a Fejes István 

emlékét őrző festőtábort is.  
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Csodakertté alakul át a nagyváradi római katolikus püspökség kertje szeptember 17-e és 

október 15-e között. Interaktív multimédiás művészeti installációk segítségével mesevilágot 

alakít ki a palota kertjében egy kolozsvári-bukaresti civil egyesület. A helyszínen színészek 

történelmi személyiségeket jelenítenek meg, például Szent László királyt. 

A püspökség vezetősége nyitott a Romániában egyedül álló kezdeményezésre, hiszen ők is 

szeretnék minél több látogatót vonzani a palota kertjébe.  

 

Két év kihagyás után ismét bemutathatták portékáikat a székelyföldi kézművesek és termelők. 

A három nap alatt a három székelyföldi megye vállalkozásaiból, de népművészetéből is 

kaphatott ízelítőt a látogató, hiszen a finomságokat népráncosok, népzenészek előadása 

közepette lehetett kóstolni. Összeállításunkkal a nyitónapra tekintünk vissza.  

 


