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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: mi a béke pártján állunk 
2022. június 29.- MTI, Magyar Nemzet, PaestiSrácok, HírTV, ma7.sk, pannonrtv.com 

Ha lesz béke, nem lesz háborús infláció; mi a béke pártján állunk - közölte Orbán 

Viktor miniszterelnök szerdán a hivatalos közösségi oldalán közzétett videóban. A kormányfő 

a kétnapos madridi NATO-csúcsról azt mondta: súlyos kérdések vannak napirenden, köztük 

az egyre romló ukrán háborús helyzet, az élelmiszerválság, a háborús infláció és a fenyegető 

gazdasági válság. A NATO egy védelmi szervezet - rögzítette a miniszterelnök, aki ezért 

fontosnak nevezte, hogy a szövetség se sodródjon bele a háborúba. Szavai szerint mindent 

meg kell tenni annak érdekében, hogy a béke beköszöntsön. A háborús inflációnak és a 

fenyegető háborús gazdasági válságnak csak a béke vethet véget - emelte ki. Ezért 

szorgalmazták, hogy minél hamarabb legyen tűzszünet és kezdődjenek meg a 

béketárgyalások. Orbán Viktor jelezte: "azt javasoltuk, hogy a NATO erőfeszítéseinek 

középpontjába most már a béke megteremtését helyezzük". Ugyanakkor a békéhez erő is kell 

- jelentette ki. Orbán Viktor közölte: ezért azt is bejelentették, hogy Magyarország a katonai 

célú kiadásokat a tervezett 2024-es évnél egy esztendővel hamarabb, 2023-ban felemeli a 

nemzeti össztermék két százalékának szintjére. 

 

Szijjártó: mindent el kell követni, hogy elkerüljük a NATO és Oroszország közötti 

közvetlen összecsapást 
2022. június 29.- MTI, karpatalja.ma, kiszo.net 

Mindent el kell követni, hogy elkerüljük a közvetlen összecsapást a NATO és Oroszország 

között, miután továbbra is jelentős a kockázata annak, hogy hosszan el fog tartani az ukrajnai 

háború - jelentette ki a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szerdán Madridban. A tárcavezető a NATO csúcstalálkozójáról jelentkezett, s 

kiemelte, hogy a konfliktus elhúzódása "azzal a következménnyel jár, hogy emberek ezrei 

halnak meg teljesen értelmetlenül, hogy tartósan fennmarad a háborús inflációs környezet, 

aminek nyomán globális gazdasági válság alakulhat ki, és az energiaellátás biztonsága is 

komolyan sérül a következő időszakban". Rámutatott, hogy ezért minden eddiginél fontosabb 

a béke mielőbbi megteremtése. Szijjártó Péter közölte, hogy a nap folyamán elfogadják a 

szövetség új stratégiai koncepcióját, amire már nagy szükség volt, ugyanis 2010 óta jelentős 

mértékben átalakult a világ biztonsági környezete. A dokumentum "360 fokos védelmet" 

fogalmaz meg, azaz gyakorlatilag azt jelenti, hogy a keletről és a délről érkező fenyegetésekkel 

egyaránt foglalkozni kívánnak, így a NATO-nak a terrorizmussal és az annak nyomán 

kialakuló migrációs hullámokkal szembeni fellépés is feladata lesz. 
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https://pestisracok.hu/orban-viktor-mi-a-beke-partjan-allunk-video/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-peter-nemzetbiztonsagi-erdek-hogy-a-nato-es-oroszorszag-ne-keveredjen-konfliktusba-egymassal/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-peter-nemzetbiztonsagi-erdek-hogy-a-nato-es-oroszorszag-ne-keveredjen-konfliktusba-egymassal/
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Indulhat a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf megyei kórház új tüdőgyógyászati 

részlegének építése 
2022. június 29. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Indulhat a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf megyei kórház új tüdőgyógyászati részlegének 

építése, az erről szóló szerződést szerda reggel írták alá. Az RMDSZ közleménye aláhúzza: a 

szövetség és a Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztérium egyik fontos kormányzati 

eredménye, hogy hosszú kihagyás után, 2020 decemberétől újra építenek kórházakat 

Romániában. A sepsiszentgyörgyi új, kétemeletes épület 34 beutalt beteg egyidejű kezelésére 

lesz alkalmas, és járóbeteg-rendelővel, röntgen központtal és laboratóriummal fog 

rendelkezni. „Ezzel a beruházással az orvosi ellátás sokkal hatékonyabb lesz, a 

tüdőbetegeknek nem kell majd két külön épületbe járniuk kezelésre. Gratulálok Tamás 

Sándornak, a Kovászna Megyei Tanács elnökének, és kitartást kívánok a felújítás 

megvalósításához” – idézi a közlemény Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettesnek a 

szerződés aláírását követően tett nyilatkozatát. 

 

Üvegplafon a kisebbségi jogok elfogadása terén: független erdélyi szakértők 

tájékoztatták az Európa Tanács illetékeseit 
2022. június 29. – Krónika 

Adatokkal és konkrét jogesetekkel alátámasztva tájékoztatták független szakértők és jogvédők 

az erdélyi magyar közösség helyzetéről, a romániai magyarellenességről az Európa Tanács 

nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye tanácsadó bizottságának tagjait. A 

strasbourgi nemzetközi szervezet képviselői ötödik alkalommal vizsgálják a helyszínen is 

Románia kisebbségvédelmi vállalásainak teljesülését, látogatásuk keretében pedig szerdán 

Nagyváradon találkoztak a Bálványos Intézet és az Advocacy Group for Freedom of Identity 

(AGFI) szakmai szervezetek képviselőivel, mely szervezetek árnyékjelentést nyújtottak be 

Románia államjelentéséhez. Románia 1995-ben ratifikálta az Európa Tanács 

keretegyezményét és a legutóbbi államlátogatás után, 2018-ban a tanácsadó bizottság éles 

kritikájában részesültek a bukaresti hatóságok a magyarok kisebbségi helyzete kapcsán. A 

Bálványos Intézet és az AGFI legutóbbi alkalomhoz hasonlóan idén is árnyékjelentés 

benyújtásával segítette a tanácsadó bizottság munkáját, hogy az minél valósághűbb képet 

szerezhessen a romániai magyarok kisebbségjogi helyzetéről. 

 

Udvarhelyszéken is lassan haladnak a népszámlálás második szakaszában 
2022. június 29. – maszol.ro 

Az idei népszámlálás második, személyes lekérdezéses szakasza lassú tempóban halad 

Székelyudvarhelyen is, ezért az RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezete felhívást intéz a 

lakossághoz, hogy, támogassák a számlálóbiztosok munkáját, fogadják otthonukban őket 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/indulhat-a-sepsiszentgyorgyi-fogolyan-kristof-megyei-korhaz-uj-tudogyogyaszati-reszlegenek-epitese
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/indulhat-a-sepsiszentgyorgyi-fogolyan-kristof-megyei-korhaz-uj-tudogyogyaszati-reszlegenek-epitese
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uvegplafon-a-kisebbsegi-jogok-elfogadasa-teren-fuggetlen-erdelyi-szakertok-tajekoztattak-az-europa-tanacs-illetekeseit
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uvegplafon-a-kisebbsegi-jogok-elfogadasa-teren-fuggetlen-erdelyi-szakertok-tajekoztattak-az-europa-tanacs-illetekeseit
https://maszol.ro/belfold/Udvarhelyszeken-is-lassan-haladnak-a-nepszamlalas-masodik-szakaszaval
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bizalommal. Mint emlékeztetnek, a népszámlálás első, önkitöltéses fázisában országos 

szinten mintegy 8,9 millió személyt írtak össze érvényesen, a becsült lakosság 47 százalékát. 

Közöttük mintegy 700 ezer magyar válaszadó lehetett, abszolút értékben jó eredmény az 

etnikai arányok tekintetében. A lakosság több mint felének rögzítése azonban a második 

szakaszra maradt. Az elmúlt négy hétben a számlálóbiztosok csupán 3,3 millió személyt 

számoltak meg országszinten, ez a becsült lakosság további 17 százalék. Tehát a maradék két-

három hétben, július 17-ig kell összeírniuk a teljes lakosság egyharmadát. 
 

Tizennyolc millió eurót fektet be Erdélyben a magyar energiaital-gyártó 
2022. június 29. – maszol.ro 

Új székhelyet épít a Maros megyei Nyárádtőn a piacvezető magyar energiaital-gyártó, a Hell 

Energy. Az épületben 3800 négyzetméteren irodák lesznek, 10 ezer négyzetméteren pedig 

raktár. Ez utóbbiban 12 500 raklapnyi áru tárolására lesz lehetőség. A beruházás becsült 

értéke 18 millió euró. A munkálatok az év elején kezdődtek, s a tervek szerint 2022 végéig be 

kell fejeződjenek. A beruházás eredményeként a Hell Energy romániai dolgozóinak száma 20 

fővel nő majd.  
 

Augusztusban visszatér az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció  
2022. június 29. – szekelyhon.ro 

Visszatér Sepsiszentgyörgy népszerű rendezvénye, a szervezők megerősítették: 2022-ben újra 

látható lesz a Sepsi Arénában az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció, amelyet öt 

alkalommal játszanak augusztusban. Nem kétség, hogy ez az előadás mind a szervezők, mind 

az előadók, mind a közönség számára a tavalyi év kitüntetett produkciója volt. Az augusztusi, 

csak erdélyi és székelyföldi közreműködőkkel megvalósult bemutatók után egyfajta 

követelmény lett, hogy 2022-ben újra látható legyen, így a szervezők nagy büszkeséggel 

közölték, hogy idén is az a 405 fő áll majd színpadra vagy dolgozik a kulisszák mögött, akikkel 

tavaly sikerre vitték a rockoperát.  
 

Székelyudvarhelyi középiskolában a legmagasabb az átmenési arány Hargita 

megyében  
2022. június 29. – szekelyhon.ro 

A Benedek Elek Pedagógiai Líceum bizonyult az erdélyi teljesen magyar tannyelvű, valamint 

a Hargita megyei középiskolák közül legjobbnak az átmenési arányt tekintve, ugyanis a 

vizsgára iratkozók 98,31 százalékának sikerült minden tárgyból átmenőt szereznie. Székely 

Gyula, a középiskola igazgatója elmondta, hogy az idei 55 végzős közül mindenki sikeresen 

leérettségizett, és a négy, előző évekből visszairatkozott vizsgázó közül csupán egynek nem 

sikerült román nyelvből megszereznie az átmenő jegyet. Megjegyezte, az iskola diákjai eddig 

is jól teljesítettek, az elmúlt években a középiskola város- és megyeszinten is az elsők között 

volt az átmenési arány tekintetében.  
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https://maszol.ro/gazdasag/Tizennyolc-millio-eurot-fektet-be-Erdelyben-a-magyar-energiaital-gyarto
https://szekelyhon.ro/aktualis/augusztusban-visszater-az-istvan-a-kiraly-szekelyfoldi-nagyprodukcio
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyudvarhelyi-kozepiskolaban-lett-a-legmagasabb-az-atmenesi-arany-hargita-megyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyudvarhelyi-kozepiskolaban-lett-a-legmagasabb-az-atmenesi-arany-hargita-megyeben
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Hetvenegy százalékos az összeírás aránya Bihar megyében 
2022. június 29. – Bihari Napló 

A Bihar Megyei Statisztikai Hivatal közleményben tudatja, hogy június 26-ig a megye 

lakosságának körülbelül hetvenegy százalékát sikerült megszámlálni. Sokan azonban nem 

működnek együtt a kérdezőbiztosokkal.  
 

Kisgyermeknevelő szak indul a Pedában  
2022. június 29. – szekelyhon.ro 

A székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógia Líceumban egy új, a nulla és három év közötti 

gyermekek szakszerű nevelésére és fejlesztésére fókuszáló, kisgyermeknevelő szak is indul 

ősztől, ugyanis a szakképzett, hároméves kor alatti gyerekeket oktató pedagógusokból hiány 

van. A létszámbővítés miatt új tantermek kialakítását is tervezik.  
 

    
 

Emléktöredékek Kassán 
2022. június 29. – ma7.sk  

Emléktöredékek címmel megnyílt Megyeri-Horváth Gábor békéscsabai festőművész kiállítása 

Kassán, a MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában. Megyeri-Horváth Gábor is szerepelt 

azon pályázók között, akik jelentkeztek az aradi vértanúk portréinak megfestésére, melyek 

aztán Margonyán találtak otthonra. A Rovás úgy döntött, hogy 2022-ben kiállítási alkalmat 

biztosít azon kiváló alkotók számára, akik nem kerültek be a nyertes pályázók közé. Így 

kerültek Kassára Megyeri-Horváth Gábor alkotásai is. 
 

A magyarságot gyalázni "szabad véleménynyilvánítás" - megint elutasították az 

Arpád Soltész elleni feljelentést 
2022. június 29. – ma7.sk  

Portálunk a hazai magyar sajtóban elsőként foglalkozott Arpád (sic!) Soltész szlovmagy 

publicista rendkívül felháborító és legalább annyira veszélyes írásával, amelyben a bucsai 

gyilkosságok után a szerző arról delirált, ha Orbán Viktort és Magyarországot (!) nem 

szigetelik el Európában, hamarosan a magyar hadsereg Rozsnyón fog majd a bucsaihoz 

hasonló vérengzésbe.  Soltész "művészetének" egyetlen sarokpontja az ostoba és öncélű 

provokáció, így tulajdonképpen szót sem érdemelne az áprilisban megjelent cikk, két okból 

azonban mégis érdemes volt foglalkoznunk vele. Egyrészt egészen elképesztő, már-már 

tudományos érdeklődéssel szemlélhető az a gyűlölet, amellyel egy magyar származású ember 

képes viseltetni Magyarország és a magyarság iránt.  
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https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/hetvenegy-szazalekos-az-osszeiras-aranya-bihar-megyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/kisgyermeknevelo-szak-indul-a-pedaban
https://ma7.sk/tajaink/emlektoredekek-kassan
http://ma7.sk/
https://ma7.sk/tajaink/megnyilt-az-aradi-vertanuk-portreinak-allando-kiallitasa-a-margonyai-dessewffy-kastelyban
https://ma7.sk/aktualis/a-magyarsagot-gyalazni-szabad-velemenynyilvanitas-elutasitottak-az-arpad-soltesz-elleni
https://ma7.sk/aktualis/a-magyarsagot-gyalazni-szabad-velemenynyilvanitas-elutasitottak-az-arpad-soltesz-elleni
http://ma7.sk/
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Közös gondolkodás az egységes érdekek és értékek mentén 
2022. június 29. – felvidek.ma  

A festői szépségű Hollókő adott otthont a Besztercebánya Megyei Önkormányzat és a Nógrád 

Megyei Közgyűlés vezetői találkozójának. A június 28-ai szakmai napon a két megye 

turisztikai és közlekedési fejlesztésben jártas szakemberei is részt vettek. „A koronavírus-

járvány idején a nemzetközi kapcsolatokat erősítő találkozók is elmaradtak. Nagyon sok 

dologban várt már ránk egyeztetés, közös megbeszélés. Több szakmai témát is érintettünk a 

találkozó során” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Csúsz Péter, a Besztercebánya 

Megyei Önkormányzat képviselője. Mint hozzátette: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei 

Közgyűlés elnöke hívta meg Ján Lunter, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat elnökét és 

delegációját Hollókőre. A megyei képviselőkön kívül a régiófejlesztés területén dolgozó 

szakemberek, valamint Becsó Zsolt országgyűlési képviselő is jelent volt. 
 

Felvidéki élménybeszámoló a Szakkör program Kárpát-medencei kiállításáról 
2022. június 29. – felvidek.ma  

Az elmúlt évben a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében mintaprogramok indultak 

kézműves szakkörökkel a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban és Muravidéken a 

magyar kisközösségek megerősítésért. A közel 120 külhoni szakkör hímzés, nemezelés, 

vesszőfonás, mézeskalács-készítés, gyöngyfűzés és csipkeverés témakörökben szerveződött. A 

most befejezett mintaprogram legszebb termékeiből június 27-én Kárpát-medencei szintű 

kiállítás nyílt a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székházában. A felvidéki csoport a 

további elszakított területek képviselőivel közösen rendezte a kiállítást június 26-án, a 

Nemzeti Művelődési Intézet székházában. A közös munka jó alkalmat adott arra, hogy a 

szakkörök tagjai megismerjék egymást, tapasztalatokat gyűjtsenek egy-egy földrajzi terület 

szakköri jellegzetességeiről, ötleteket és erőt merítsenek egymás munkáiból és lelkesedéséből. 

 

  

 

A kombinált teszttel zárult a kisérettségi Szerbiában 
2022. június 29. – pannonrtv.com, magyarszo.rs 

A kombinált kisérettségi a történelem, a földrajz, a fizika, a kémia és a biológia tantárgyak 

kérdéseit foglalta össze. A palicsi Miroslav Antić Általános Iskolában 60 végzős diák írta a 

felmérőt. A szerbiai nyolcadikosok hétfőn anyanyelvből, kedden matematikából írták a 

kisérettségi vizsgákat. Szerdán került sor a kombinált tesztre. A diákok izgatottan várták, 

hogy túl legyenek ezen a feladatsoron is. 
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https://felvidek.ma/2022/06/kozos-gondolkodas-az-egyseges-erdekek-es-ertekek-menten/
http://felvidek.ma/
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http://felvidek.ma/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kombinalt-teszttel-zarult-kiserettsegi-szerbiaban-0
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Több mint tíz film a palicsi szemle főprogramjában 
2022. június 29. – pannonrtv.com 

Több mint tíz film, köztük egy magyarországi alkotás is szerepel az idei Palicsi Filmfesztivál 

főprogramjában. A szemlét július 16-a és 22-e között tartják meg. A fesztiválhoz tartozó Lifka 

Sándor-díjat idén a szerbiai alkotók kategóriájában Dušan Kovačević forgatókönyvírónak, a 

külföldi alkotók kategóriájában pedig Michel Hazanavicius francia rendezőnek ítélték oda. 

Mindketten a fesztivál keretében veszik majd át a díjakat. 
 

Ismét nyári napközi Palicson 
2022. június 29. – magyarszo.rs 

A Palics Magyar Művelődési Egyesület és a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola nyári 

napközit szervez a palicsi iskolában 5-től 15 éves korú gyermekek számára. A résztvevőket jó 

társaság, kézműves foglalkozások, társas- és szabadtéri játékok várják. A programok az alábbi 

napokon délelőtt 9-től 13 óráig tartanak, és a gyermekek uzsonnát is kapnak. A gyermekek az 

elkészült alkotásaikat hazavihetik. 
 

Új harang a kispiaci temetőben 
2022. június 29. – vajma.info 

Pétep-Pál-napi templombúcsút tartottak ma délután Kispiacon. Ez alkalomból felszentelték a 

nemrégiben elkészült harangot a temetőben, valamint sor került a III. Gyermek néptánc és 

népzene találkozóra is. A templombúcsú részeként átadták rendeltetésének a temetői 

lélekharangot, amelyet ezentúl a kispiaci hívőket szolgálja majd. Kovács Mária helyi hívő 

elmondta, hogy a harang akkor kondul meg, amikor a halottat utolsó útjára kíséri a 

gyászmenet. 

   
 

Folytatódik az óvodák beindítása a Beregszászi kistérségben 
2022. június 29. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Folytatják az óvodai oktatás beindítását a Beregszászi kistérségben – közölte Babják 

Zoltán polgármester június 29-én. Mint írta, július 4-től a 6., 7., 8., 10., 12. és 14. számú 

óvodákban tervezik a bölcsődés csoportok megnyitását, ezen kívül Badalóban, Gecsében, 

Muzsalyban és Jánosiban is megnyílnak a bölcsődék. Továbbá, ugyancsak jövő héttől, a 

benei, a csomai és a beregszászi 7. számú óvoda is újra üzemel. 

 

Ismét segít a Rákóczi-főiskola a menekülteknek 
2022. június 29. – karpatalja.ma 

A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus hívei a 

közelmúltban adományt gyűjtöttek az ukrajnai háború elől menekülők részére, mely 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/tobb-mint-tiz-film-palicsi-szemle-foprogramjaban
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ismet-segit-a-rakoczi-foiskola-a-menekulteknek/
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ruhaneműt, gyógyszereket, lábbelit, tartós élelmiszert tartalmazott. A teherautónyi adományt 

a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának közreműködésével a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára szállították. Az intézmény ugyanis ebben a nehéz 

helyzetben azonnal felajánlotta segítségét, és igyekszik erejéhez mérten mindent megtenni 

annak érdekében, hogy segítsen a háború elől menekülni kényszerülő családokon. 

 

Megyevezetés: Kárpátalján van elegendő üzemanyag 
2022. június 29. – kiszo.net 

Vidékünk minden járásában van elegendő benzin, gázolaj és cseppfolyós gáz, így szó sincs 

sorban állásról vagy a jármű tankolásának lehetetlenségéről – mondta Vaszil Ivancso, a 

Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás helyettes vezetője. Elmondása szerint egyes kutakon 

úgy tűnhet, nincs üzemanyag, ugyanis az adott hálózat kizárólag talonok ellenében értékesít 

üzemanyagot céges ügyfeleinek. Tehát vannak kőolajtermékek, ám ez kritikus készlet, 

amelyet kizárólag bizonyos részlegeknél használnak. 

 

Nyelviskola a Nagydobronyi Líceumban 
2022. június 29. – karpat.in.ua 

Határtalanul néven szerveztek nyelviskolát az alsó tagozatos iskolások számára a 

Nagydobronyi Líceumban. A kezdeményezés a helyi önkormányzat és a KMPSZ összefogása 

révén valósult meg. A foglalkozások középpontjában a nyelvtanulás, kiemelten a gyerekek 

ukrán nyelvtudásának tökéletesítése, egyik célja – a közösségépítés. 

 

Ukrajna EU-s tagjelölti státusza a kárpátaljai magyarok szempontjából is fontos 
2022. június 29. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

A FIDESZ Európai Parlamenti képviselői fontosnak tartották, hogy támogassák Ukrajna 

Európai Uniós tagjelölti státuszának megadását, mondja Bocskor Andrea. A kárpátaljai 

származású politikus kiemelte: Ukrajnának további EU-s közeledésének egyik feltételeként 

megnyugtatóan kell rendeznie az országban élő nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználati és 

oktatási jogait. Bocskor Andrea hangsúlyozza: Magyarország támogatja Ukrajnát, fontos 

lenne, hogy minél hamarabb béke legyen, hogy az ország újjáépítése és megerősödése 

elkezdődhessen. 

 

Idén 7 ezer gyerek üdül Kárpátalján 
2022. június 29. – karpat.in.ua 

Idén legalább 7 ezer gyermek egészségügyi üdülését szervezik meg Kárpátalján. A táborok 

szervezésével külön koordinációs stáb foglalkozik. A hírt Petro Dobromiljszkij, a megyei 

katonai adminisztráció helyettes vezetője közölte. Elmondása szerint közel 5 ezer 

kedvezményes kategóriába tartozó gyerek nappali táborokon vesz majd részt 82 iskola 

területén, s közel kétezer kisgyerek számára pedig ottalvós táborokat szerveznek. Elsősorban 

árva gyerekekről, belső menekült gyerekekről és olyan gyerekekről van szó, akik szülei 

eltűntek vagy életüket vesztették a háborúban. 
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Korrupt narkológiai szakorvost buktattak le Ungváron 
2022. június 29. – karpat.in.ua 

Zsaroláson érték a Kárpátaljai Megyei Narkológiai Gondozó egyik szakorvosát. A nyomozás 

során kiderült, hogy az egészségügyi intézmény egyik narkológusa 5000 hrivnya kenőpénzt 

követelt egy állampolgártól, cserében megígérte, hogy a szükséges orvosi vizsgálat elvégzése 

nélkül kiad a nőnek egy igazolást arról, hogy nem kábítószer vagy alkohol hatása alatt 

vezetett. 

 

 
Gyertyánosi tornaterem: kiírták a közbeszerzést 
2022. június 29. – Népújság 

Lendva Község a napokban megjelentette a közbeszerzési kiírást a gyertyánosi tornateremre, 

a kivitelezők július 15-ig pályázhatnak. A kiírás értéke áfa nélkül 900 ezer euró, a magyar 

kormány által biztosított közel 962 ezer euró mellett tehát várhatóan a községnek is némi 

összeget hozzá kell majd tennie a beruházáshoz. Az építés bejelentése közel egy évvel ezelőtt 

történt meg, amikor Potápi Árpád János államtitkár új tornaterem építéséről írt alá 

együttműködési megállapodást Horváth Ferenccel, az MMÖNK elnökével és Magyar 

Jánossal, Lendva Község akkori polgármesterével. Az építkezés kezdetének jeléül akkor 

időkapszulát is elhelyeztek a gyertyánosi helyszínen. 

 

Muravidéki értéktárkönyvek gyerekeknek 
2022. június 29. – Népújság 

A muravidéki magyar értékek most már gyerekeknek készült feladatgyűjteményekben is 

szerepelnek. Megjelent az Értéktárkönyv feladatgyűjtemény a felső tagozatosok, valamint a 

Kis értéktárkönyv című játékos munkafüzet az alsó tagozatos korosztály részére. A köteteket a 

Bánffy Központban mutatták be. A játékos feladatgyűjtemények gyermeklapunk, a Kelepelő 

„Bölcs Bagoly a muravidéki értéktárról” című rovatának továbbgondolásaként születtek meg. 

A feladatok szerzője és a kötetek szerkesztője Balaskó Enikő, a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) munkatársa. Az illusztrációkat Orbán Péter és 

Abraham Klaudia készítette, illetve a feladatokat a „Muravidéki nemzeti értékek 

gyermekszemmel” című képzőművészeti pályázatra beérkezett 34 kiválasztott alkotás is 

kiegészíti. 

 

Ünnepel a 700 éves falu  
2022. június 29. – Népújság 

A muravidéki térség több településén idén ünneplik első írásos említésük 700. évfordulóját. 

Völgyifaluban, a nemzetiségileg vegyesen lakott terület egyik legaktívabb közösségében úgy 

döntöttek, a faluban az összes rendezvényt a 700. évforduló égisze alatt bonyolítják le: ennek 
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szentelték a falunapot, megünnepelték a művelődési egylet fennállásának 40. és a népdalkör 

25. évfordulóját, s a jubilálók köréhez csatlakozott az idén 10 éves Pünkösdi Rózsa 

citerazenekar is. Völgyifaluban a hagyományos falunapi rendezvény visszatért a 

„Zasuerdüre”, a vén tölgyfák árnyékába, ahol egész nap színes program várta a látogatókat. A 

rendezvényen megünnepelték a falu első írásos említésének 700. évfordulóját. 

 

Újra az akkori egységre lehet szükségünk 
2022. június 29. – Népújság 

31 évvel ezelőtt Szlovénia érettséggel, bölcsességgel és szívvel harcolta ki önállóságát. Az 

Államiság Napja alkalmából Lendva Község a Színház- és Hangversenyterem nyári színpadán 

tartotta megemlékezését. Az egybegyűlteket Koncut Ivan megbízott polgármester 

köszöntötte, ünnepi beszédet pedig Bratkovič Branko nyugalmazott őrnagy mondott. „Az 

évfordulók és ünnepek célja, hogy fennmaradjon a történelmi emlékezet mindazokról a 

lépésekről, amelyeket együtt tettünk az önállósulás felé vezető úton” – hangsúlyozta Koncut 

Ivan, a polgármesteri tisztséget ideiglenesen betöltő alpolgármester, majd egyben kifejtette: a 

történelmi pillanatokban sokkal nagyobb lelkesedést mutatunk saját államunk iránt. 

 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. május 29.  

Elkészült a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a gömörpéterfali magyar közösségi 

ház felújítása, gyönyörű faragott kapuját közösségi munkában készítették. Ma délután az  

 

Először arról, hogy a FIDESZ Európai Parlamenti képviselői is támogatták Ukrajna Európai 

Uniós tagjelölti státuszának megadását, - mondja Bocskor Andrea. Ukrajnának azonban, a 

további EU-s közeledése egyik feltételeként, megnyugtatóan kell rendeznie az országban élő 

nemzetiségek, kisebbségek nyelvhasználati és oktatási jogait- tette hozzá a kárpátaljai 

származású politikus.. 

  

A Marosvásárhelyi Napok múlt heti rendezvénysorozatának egyik kiemelkedő eseménye volt 

a testvértelepülések küldöttségeinek ünnepi fogadása a városháza dísztermében. A találkozón 
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a küldöttségek vezetői hangsúlyozták: élő, sokrétű és fejlődő együttműködés jellemzi a 

testvérvárosi kapcsolatokat. 

  

Februárban hirdetett jótékonysági gyűjtést az oroszhegyi Tamási György Szeretetház 

árváinak a  Mátyusföldi Magyar Összefogás Polgári Társulás. Néhány hét múlva már több 

mint 1 tonna adomány meg is érkezett a gyerekekhez. EZ a legutóbbi akciója a nádszegi 

polgári társulásnak, amelynek elnöke, Juhos Norbert elmondta, hogy csaknem 10 éves 

kapcsolat fűzi őket az oroszhegyiekhez.  

  

Jól sikerült tanulmányúttal zárta a tanévet a Siófoki Szakképzési Centrum. Muravidéken, a 

Lendvai Szlovén - Magyar Kétnyelvű Középiskolában járt a centrum küldöttsége, amelyben a 

Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium, valamint a Baross Gábor Technikum és Szakképző 

Iskola diákjai és tanárai voltak. Az utazás céljáról és a további terveikről Szamosi Lóránttal, a 

Siófoki SZC kancellárjával beszélgettünk. 

  

Egy messziről érkezett ember mindig rácsodálkozik egy vidék értékeire, különlegességeire. A 

felvidéki Haáz Rezső ezért tudta ilyen élethűen visszaadni a székelység viseletét, szokásait. A 

Múzeumok éjszakáján hagyatékából nyílt kiállítás Budapesten, a Mezőgazdasági 

Múzeumban. Munkatársunk Haáz Rezső egyik unokájával beszélgetett a helyszínen. 

  

A hétvégén zajlott le a 14. Líra Popfesztivál, amelyet a muzslyai Zenészek és Énekesek 

Egyesülete szervezett. A rendezvény célja, hogy fiatal tehetségeket, előadókat, énekeseket 

fedezzenek fel. Munkatársunk először az egyesület elnökét, Molnár Gábort kérdezte arról, 

hogy vajon mennyire volt eredményes az idei fesztivál. 

  

A temesvári Bartók Béla Líceumban már a legkisebb diákok is megismerkedhetnek a néptánc, 

a népi kultúra varázsával. Az Eszterlánc Kulturális Egyesületben működő Aprókák 

néptánccsoport a múlt héten tartotta napközis táborát. A csoport egyik vezetőjét, Palkó 

Margit tanítónőt kérdeztük a tábori életről. 

 

 


