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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Novák: a magyarságot, a biztonságot és a barátságot jelentik az Erzsébet-táborok 
2022. augusztus 15. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, karpat.in.ua 

A magyarságot, a biztonságot és a barátságot jelentik az egyházi alapítású Erzsébet-táborok - 

mondta a köztársasági elnök hétfőn az Erzsébet-táborok tízéves jubileumi ünnepségén Zánkán. 

Az Erzsébet-táborban az ezeréves nemzethez való tartozást lehet megtanulni, azt, hogy mit 

jelent magyarnak lenni az Alföldön, Zalában, Tolnában, a Dunántúlon vagy éppen Borsodban, 

Kárpát-medence-szerte, a Felvidéken, a Délvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a diaszpórában 

- hangsúlyozta Novák Katalin. Kitért arra is, hogy az Erzsébet-táborokban, a megújult zánkai 

és fonyódligeti, valamint az erdélyi táborban, továbbá a különféle típusú napközis és ottalvós 

táborokban az elmúlt tíz évben egymillió gyermek táborozott. Hornyák Tibor, az alapítvány 

kuratóriumi elnöke emlékeztetett: az Erzsébet-táborok tíz éve indultak, a táboroztatási 

program azóta szolgálja a kormány segítségével a magyarországi és a határon túli magyar 

gyermekeket. Kiemelte: a 10. születésnapon nem a táboroztatást, a táborhelyet kell ünnepelni, 

hanem arra érdemes fókuszálni, hogy az Erzsébet-táborok milyen ajándékot, lehetőségeket 

adtak és adnak a táborozó gyermekeknek. 

 

Potápi Árpád János: élményként él bennünk a nemzeti összetartozás  
2022. augusztus 15. – MTI, Hirado.hu, Magyar Hírlap, MagyarNemzet, ma7.sk  

A nemzeti összetartozást megerősítettük az elmúlt években, most már a legfontosabb 

jellemzője az, hogy élményként él bennünk - mondta Potápi Árpád János hétfőn, a Rákóczi 

Szövetség által szervezett Összmagyar Egyetemista Tábor megnyitóján Sátoraljaújhelyen. A 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében rámutatott: az elmúlt 

években olyan programokat kínáltak elsősorban a fiatalok számára, amelyek élményszinten 

erősítették meg a résztvevőkben a magyarságot. A kárpát-medencei magyarok számára nem 

olyan átütő érzés az, hogy magyarok, mint azoknak a diaszpórában élőknek, akik csak otthon, 

legfeljebb a templomban beszélnek magyarul és el sem tudják képzelni, hogy elmennek egy 

országba, ahol mindenki a szüleik, nagyszüleik nyelvét beszéli. Ez utóbbi élmény alapvetően 

tudja megváltoztatni ezeknek a fiataloknak az életét - mondta, megköszönve a Rákóczi 

Szövetségnek, hogy ilyen élményeket nyújt.   Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy 

Ausztráliából, Brazíliából, Kolumbiából, Argentínából, az Egyesült Államokból, Kanadából, 

Macedóniából, a Felvidékről, a Vajdaságból és Erdélyből is érkeztek fiatalok a táborba. A 

helyszínválasztást és a tábor nevét is jelképesnek nevezte, utóbbival kapcsolatban azt mondta: 

Rákóczi neve ma is megszólítja a fiatalokat, gyerekeket és időseket egyaránt. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/08/15/novak-a-magyarsagot-a-biztonsagot-es-a-baratsagot-jelentik-az-erzsebet-taborok
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/08/15/potapi-arpad-janos-elmenykent-el-bennunk-a-nemzeti-osszetartozas
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Elnöki Hivatal: Ukrajna hálás Magyarországnak 
2022. augusztus 15. – kiszo.net 

Ihor Zsovkva, Ukrajna Elnöki Hivatalának helyettes vezetője hétfőn telefon tárgyalt Altusz 

Kristóffal, a magyar Köztársasági Elnöki Hivatal diplomáciai igazgatójával – írta a Kiszo.news 

az ukrán elnöki sajtószolgálatra hivatkozva. A közlemény szerint Zsovkva részletesen 

tájékoztatta a magyar tisztségviselőt a harctéri helyzetről. Kitért az oroszok civil célpontok 

elleni rakétatámadásira, amelyek – mint fogalmazott – Ukrajna teljes területén rendszeresek. 

Az Elnöki Hivatal helyettes vezetője hangsúlyozta, hogy az orosz katonák súlyos jogsértéseket 

követnek el az ideiglenesen megszállt területeket. Zsovkva aggodalmát fejezte ki az oroszok 

által megszállt zaporizzsjai erőmű körüli események miatt. 

     
Biztos pont a bizonytalan világban - hivatalosan is elkezdődtek a 13. Kolozsvári 

Magyar Napok 
2022. augusztus 15. – Krónika 

A Kolozsvári Magyar Napok minden, amire a bizonytalan, változó társadalomban, a háború 

tőszomszédságában szükség van: biztos pont, híd, békeajánlat, hangzott el vasárnap este a 

rendezvénysorozat nyitógáláján a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Az ünnepi eseményt 

ebben az évben is Vindis Andrea színművész és Szilágyi Szabolcs rádiós műsorvezető 

moderálta. Miközben kint lassan elült a nyitógála előtt Kolozsvárra zúduló zápor, a telefonokon 

minduntalan felharsanó Ro-Alert viharriasztás háttérzajával kiegészítve sorra elhangzottak az 

ünnepi köszöntők. 

 

Szent István-napi ünnepség Székelyudvarhelyen  
2022. augusztus 15. – szekelyhon.ro 

A magyar államalapítás és első keresztény királyunk tiszteletére idén is Szent István-napi 

ünnepséget tartanak Székelyudvarhelyen augusztus 19–20-án. Szombaton a Márton Áron 

téren 18 órától a Himnuszt énekli a Székely Dalegylet, ezt körösfői népdalcsokor követi, majd 

ünnepélyesen elhelyezik a felajánlott kenyereket, amelyeket a történelmi egyházak 

lelkipásztorai szentelnek meg. Utána Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes megzenésített 

verseit Faluvégi Chripkó Krisztina énekli, zongorán játszik Lókodi András, majd Ave Maria-

feldolgozást énekel Toró Árpád. A székely himnusz eléneklése után 20 órától Palya Bea ünnepi 

koncertje következik, végül tűzijáték zárja a napot.  

    
Gazdag programkínálattal vár az 56. Országos Népművészeti Fesztivál 
2022. augusztus 15. – ma7.sk, Új Szó  

A Csemadok Országos Tanácsa, a Csemadok zselízi helyi szervezete, valamint a zselízi Tiszta 

Forrás Alap idén is megszervezi Felvidék népművészetének ünnepét, a zselízi Országos 
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https://kiszo.net/2022/08/15/elnoki-hivatal-ukrajna-halas-magyarorszagnak/
https://maszol.ro/belfold/Biztos-pont-a-bizonytalan-vilagban-hivatalosan-is-elkezdodtek-a-13-Kolozsvari-Magyar-Napok
https://maszol.ro/belfold/Biztos-pont-a-bizonytalan-vilagban-hivatalosan-is-elkezdodtek-a-13-Kolozsvari-Magyar-Napok
https://szekelyhon.ro/aktualis/szent-istvan-napi-unnepseg-szekelyudvarhelyen
https://ma7.sk/tajaink/gazdag-programkinalattal-var-az-56-orszagos-nepmuveszeti-fesztival
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Népművészeti Fesztivált. 2022. augusztus 17-e és 21-e között a helyi városi parkban kialakított 

helyszíneken várják az érdeklődőket. Augusztus 17-én, szerdán és 18-án, csütörtökön 

Garamszentgyörgyön, illetve Érsekújvárban mutatkozik be a Muzichy Souvenir Ukraine 

népzenei együttes, a szerbiai ZORA néptáncegyüttes és az ukrajnai Radist Folk Dance 

Ensemble néptáncegyüttes. A Komáromi Jókai Színház művészei a parkban lépnek színpadra; 

A beszélő köntös című Mikszáth-regény Gál Tamás és Varga Emese általi színpadi adaptációja 

igazi színházi élményt tartogat. Az 56. Országos Népművészeti Fesztivál szombati nyitó 

ceremóniája után, amely során a Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László is ünnepi beszédet 

mond, sor kerül Nagy Csomor András és zenekara lemezbemutató koncertjére, s a Generáció 

Táncegyüttes és a besztercebányai Mladosť egyetemi folklórcsoport is műsort ad. 

 

Közösen az Ipolyért 
2022. augusztus 15. –  ma7.sk, felvidek.ma  

A Wichmann Tamás kenuvilágbajnok által 2013-ban alapított Duna–Ipoly Sportegyesület és a 

Pro Civitate Dei Egyesület közös szervezésében, Gaal Gergely miniszteri biztos irányításával 

2022. augusztus 11-e és 14-e között valósult meg A nagy Ipoly-takarítás elnevezésű rendezvény. 

A nagy Ipoly-takarítás célja az Ipoly folyó megtisztítása önkéntesek bevonásával az emberi 

hanyagság miatt felgyülemlett hulladéktól. A kezdeményezés továbbá lehetőséget adott az 

egyedülálló természeti és épített környezet, az Ipoly és a környező települések különleges 

világának megismerésére is. A környezetvédelmi megmozduláshoz a szervezők biztosították a 

szükséges eszközöket, hajókat, továbbá gondoskodtak az önkéntesek napközbeni élelméről, 

ellátásáról is. Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke Ipolyvisk polgármester asszonyával, Antal 

Nyustin Ágnessel és a Szövetség elnökével, Forró Krisztiánnal szállt hajóba, hogy megtisztítsák 

a folyó egy szakaszát. „Az alacsony vízállás miatt ugyan kevesebb a hordalék, de épp emiatt 

kerültek felszínre súlyosabb szemétdarabok: gumiabroncsok, gyerekülés, kannák, zsákok. A 

vízállás ugyanakkor korlátozta is kicsit az előrehaladást, de meggátolni nem tudott. A táj 

meseszép, az akció pedig tökéletes a közösségépítésre” – fogalmazta meg közösségi oldalán az 

alispán 

 

Európai Örökség cím a Gömör és Kishont templomaiban látható freskókért 
2022. augusztus 15. –  felvidek.ma  

A történelmi Gömör és Kishont 12 temploma Szlovákiában elsőként kapta meg az ott látható 

freskókért az Európai Örökség címet (European Heritgae Label). Ezt a címet olyan 

térségeknek, építményeknek, tárgyaknak, emlékeknek ítélik oda, amelyek méltóképpen 

képviselik az európai kultúrát. Zuzana Jóbová, a Besztercebánya Megye Turizmus elnevezésű 

idegenforgalmi szövetségének elnöke örömmel számolt be erről a TASR hírügynökségnek. 

Megemlítette, hogy ez a cím tükrözi a közös európai értékeket, illetve azok hatását a kultúra és 

a társadalom fejlődésére a térségben. Az evangélikus, a római katolikus és a református egyház 

képviselői nyilatkozataikban együtt emelték ki a szakrális örökség nagy jelentőségű szerepét 

Gömör és Kishont történelmi és szellemi fejlődésében. „Tulajdonképpen ez a cím számomra 

egyben az együttműködés jelképe is. Két megye együtt, az egyházak képviselőivel, a civil 
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https://ma7.sk/tajaink/kozosen-az-ipolyert
https://felvidek.ma/2022/08/europai-orokseg-cim-a-gomor-es-kishont-templomaiban-lathato-freskokert/
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szervezetekkel, az önkormányzatokkal sokat tettek azért, hogy elérjük célunkat” – jegyezte meg 

Janka Miháliková, a Rimaszombati járás községének, Rimabrezónak evangélikus lelkész 

asszonya. 

 

8. Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle: meghosszabbították a jelentkezési 

határidőt 
2022. augusztus 15. –  felvidek.ma  

Mint az már a felhívásunkból korábban kiderült, a 8. Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle 

helyszíne ezúttal is a Vásárúti Kulturális Központ, a felvidéki elődöntő időpontja pedig 2022. 

szeptember 1., csütörtök. A megmérettetés 14 órától kezdődik. A Szlovákiai Magyar 

Könnyűzenei Szemle a Kárpát-medencei Öröm a Zene tehetséggondozó program felvidéki 

állomása. A rendezvény szakmai partnere a tatabányai Peron Music Alapítvány, támogatója a 

Hangfoglaló Program. A számos értékes nyereményen túl a legjobb csapatot/szólistát a zsűri 

delegálja a 2022. évi Öröm a Zene Tehetségkutató döntőjébe. Ezúton jelentjük be, hogy a 

jelentkezési határidőt több mint egy héttel meghosszabbítottuk, azaz 2022. augusztus 26., este 

8 óráig várjuk a nevezéseket! Jelentkezési díj nincs. 

 

„Megbocsátunk és bocsánatot kérünk” – közös nyilatkozat a magyar-szlovák 

összetartozás jegyében 
2022. augusztus 15. –  felvidek.ma  

A szlovákiai Tunega, Púčik és Tesár Alapítvány (Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára) és a 

magyarországi Charta XXI. Egyesület augusztus 15-én közös nyilatkozatban áll ki a magyar-

szlovák összetartozás fontossága mellett. A „megbocsátunk és bocsánatot kérünk” gondolat 

szellemében lezártuk a múltbeli sebeinkből fakadó vitákat, és a kihívásokkal teli mai időkben 

az együttműködés fontosságát hangsúlyozzuk. A Szlovákia korábbi európai biztosa, Ján Figeľ 

és Surján László, az Európai Parlament korábbi alelnöke által jegyzett nyilatkozat 

kulcsfontosságúnak nevezi a kisebbségek jogainak törvényes védelmét. Rámutat, hogy nem 

elég, ha csak az egyházi vezetők és a kormányok között létezik jó (bár olykor akadozó) kapcsolat 

és együttműködés. Fontosnak tartják, hogy a polgárok is ismerjék egymás kultúráját és közös 

történelmünket. Szorgalmazzák a határon átnyúló társadalmi kapcsolatokat. Javasolják, hogy 

a két kormány hozzon létre egy közös kulturális alapítványt a két nemzet közötti összetartozás 

erősítésére. 
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https://felvidek.ma/2022/08/8-szlovakiai-magyar-konnyuzenei-szemle-meghosszabbitottak-a-jelentkezesi-hataridot/
https://felvidek.ma/2022/08/8-szlovakiai-magyar-konnyuzenei-szemle-meghosszabbitottak-a-jelentkezesi-hataridot/
https://felvidek.ma/2022/08/megbocsatunk-es-bocsanatot-kerunk-kozos-nyilatkozat-a-magyar-szlovak-osszetartozas-jegyeben/
https://felvidek.ma/2022/08/megbocsatunk-es-bocsanatot-kerunk-kozos-nyilatkozat-a-magyar-szlovak-osszetartozas-jegyeben/
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Csak magyarországi belépésre használható a rábé-kübekházi közúti 

határátkelőhely 
2022. augusztus 15. – vajma.info 

A forgalom gyorsítása érdekében hétfőn 12 órától 18 óráig csak a Magyarországra belépő utasok 

használhatják a rábé-kübekházi közúti határátkelőhelyet - közölte a magyar rendőrség 

honlapján. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint szerb társszerveinek 

célja, hogy a belépő forgalmi sávok számát tovább növelve csökkentse a várakozási időt 

Kübekházán. A kilépő utasok a tiszaszigeti közúti határátkelőhelyet, illetve a röszkei autópálya-

határátkelőhelyet használhatják. Az utazók a határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott 

várható várakozási időkről bővebben a rendőrség határinfó oldalán (www.police.hu/hu/hirek-

es-informaciok/hatarinfo), illetve a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) 

mobilapplikáció segítségével tájékozódhatnak.  
 

Tamburafesztiválra hangolódva 
2022. augusztus 16. – Magyarszo.rs 

A város Idegenforgalmi Szervezetének konferenciatermében a 15. alkalommal megrendezésre 

kerülő Tamburafesztivál beharangozójaként hétfőn fényképkiállítással egybekötött 

filmbemutatót tartottak Állítsák meg a Dunát és a régi mutatókat címmel. Az eseményen jelen 

volt többek között dr. Jovan Pejčić, a fesztivál igazgatója, Danilo Ninković, a fesztivál zenei 

rendezője és Sali Salini, az említett dokumentumfilm rendezője is. Az idei Tamburafesztivált 

augusztus 18-a és 21-e között tartják meg a Szabadság téren, a látogatóknak pedig lehetőségük 

lesz egyebek mellett a számos tamburazenekar muzsikáját, valamint az egyedülálló Tambura 

filharmonikusok fellépését is megcsodálni. Az utóbb említett zenekar mintegy kétszáz 

zenészből áll, akik tizenöt országból érkeznek majd Újvidékre. A fesztivál megnyitóján a 

Szabadság téren 20.30-tól lesz látható a már említett Állítsák meg a Dunát és a régi mutatókat 

című dokumentumfilm. 

 

Nagyboldogasszonyt ünnepelték Adán 
2022. augusztus 15. – Magyarszo.ro 

A katolikus legnagyobb Mária-ünnepét, Nagyboldogasszonyt, vagyis Mária mennybemenetelét 

ünnepelték ma Adán. A rendezvénysorozat a település Szentháromság-templomában 

megrendezett hálaadó szentmisével kezdődött, majd pedig ezt alkalmi ünnepi műsor követte a 

Tiszamenti kisváros központjában lévő sétányon, ahol kirakodóvásárt is rendeztek. Az 

ünnepség az esti órákban táncházzal ért véget. A rendezvényről napilapunk szerdai számában 

olvashatnak majd bővebben. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27768/Csak-magyarorszagi-belepesre-hasznalhato-a-rabe-kubekhazi-kozuti-hataratkelohely.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27768/Csak-magyarorszagi-belepesre-hasznalhato-a-rabe-kubekhazi-kozuti-hataratkelohely.html
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https://www.magyarszo.rs/hu/5006/vajdasag_ada/270276/Nagyboldogasszonyt-%C3%BCnnepelt%C3%A9k-Ad%C3%A1n-Ada-%C3%BCnneps%C3%A9g.htm
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ORFK: 15 343-an érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. augusztus 16. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6499-en léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 8844-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden az MTI-t. A beléptetettek közül 

a rendőrség 315 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig 

érvényes. Közölték azt is, hogy hétfőn 155 ember, köztük 56 gyermek érkezett Budapestre 

vonattal. 

 

Megszavazta az ukrán parlament a hadiállapot hosszabbítását 
2022. augusztus 15. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Az ukrán parlament megszavazta a hadiállapot hosszabbítását, és a mozgósítás folytatását is 

támogatta – közölte Jaroszlav Zseleznyak, a Nép Szolgája frakció parlamenti képviselője 

augusztus 15-én a Telegram-csatornáján. Mint írta, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 328 vokssal 

szavazta meg hétfőn, hogy a hadiállapotot újra 90 nappal, vagyis november 21-ig tolják az 

országban. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának 

meghosszabbítását is. 

 

Veszélyes baktériumokat találtak a Latorcában 
2022. augusztus 15. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua, 

karpataljalap.net 

Arra kérik a lakosságot, hogy ne fürödjenek, és ne halásszanak a Latorcában, mert veszélyes 

baktériumokat találtak a folyóban. A betegségek megelőzése és terjedése érdekében az Állami 

Termelési és Fogyasztói Szolgálat munkácsi főosztályának szakemberei azt javasolják, hogy 

tiltsák meg a lakosság számára a folyóban történő úszást és horgászatot. Javasolják továbbá, 

hogy az egészségügyi intézmények fokozott figyelmet fordítsanak a bélbetegségek 

beazonosítására, valamint biztosítsák a lakosság minőségi és biztonságos ivóvízellátását. 

 

Megkezdődött az II. Ugocsai Sporttábor Tiszapéterfalván 
2022. augusztus 15. – karpat.in.ua 

Megkezdődött a “Fókuszban a tehetség a sport terén” II. Ugocsai Sporttábor az II.RFKMF Egán 

Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjának bázisán. A „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány által szervezett egy hetes táborba több mint húsz fiatal érkezett. A 

foglalkozásokon a labdarúgás, a röplabda és a kosárlabda alapelemeinek elsajátítására helyezik 

a hangsúlyt. A csapat játékok mellett a gyerekek az egyéni sportágakkal is megismerkedhetnek. 

A tábor megfelelő lehetőséget jelent arra, hogy a fiatalok a sportélményeken kívül új barátokat 

szerezzenek. A II. Ugocsai Sporttábor megvalósulását a magyar kormány támogatta. 
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Felzárkóztató programot indít menekült gyerekeknek a Dorkász alapítvány 

Debrecenben 
2022. augusztus 15. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrajnai háború elől érkező, a debreceni Dorkász kempingben elhelyezett gyerekeknek 

szervez felzárkóztató programot a Dorkász Szolgálat Alapítvány - tájékoztatta a szervezet 

igazgatója hétfőn az MTI-t. Kiss Ábel Lukács közölte: a szolgálat által ellátott gyerekek a 

háború, a járvány és a szegénység következtében nagy mértékben lemaradtak 

tanulmányaikban, ezért komplex felzárkóztatásra van szükségük ahhoz, hogy integrálódni 

tudjanak a helyi tanintézményekbe. Ezt célozza az UNICEF támogatásával megvalósuló 

Dorkász School to Success - Iskola a sikerhez - pedagógiai program, amely szeptembertől indul 

- tette hozzá. A Dorkász kempingben öt osztálytermet alakítanak ki, ahol teljes állású tanítók, 

tanárok közreműködésével folyik majd az oktatás. A kiscsoportos foglalkozásokon írás és 

olvasás mellett más alternatív nevelési módszerekkel is próbálják majd fejleszteni a gyerekeket 

- írta az igazgató, megjegyezve, hogy a zenés és a táncos foglalkozásnak, valamint a 

sporttevékenységeknek köszönhetően a fiatalok komplex készségfejlesztésben részesülnek. 

 

Befejeződött a Nagyberegi Tulipán Népművészeti Tábor 
2022. augusztus 15. – karpatalja.ma 

Első alkalommal került megrendezésre a Nagyberegi Tulipán Népművészeti Tábor a Tulipán 

Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében augusztus 8-12 között, melynek a 

Nagyberegi Tulipán Tanoda épülete adott otthont. A tábor záróünnepségén Kepics Andzselika, 

a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója köszöntötte a jelenlévőket és a 

vendégeket: Urszta Jánost, a Nagyberegi kistérség polgármesterét és Kopor Zoltánt, a Szikura 

Botanikus Kert igazgatóját. 

 

Pénzbírsággal fenyegeti a pedagógusokat a nyelvtörvény megsértéséért az 

államnyelvvédelmi biztos 
2022. augusztus 15. – karpat.in.ua 

Tarasz Kreminy államnyelvvédelmi a tanévkezdet előtt emlékeztette a pedagógusokat, hogy a 

gyerekeket ukrán nyelven kell tanítani az oktatási és a nyelvtörvény előírásainak megfelelően, 

amit ha megsértenek 3 400-tól 11 900 hrivnyáig terjedő pénzbírsággal lesznek sújthatók – 

közölte hétfőn az Ukrajinszka Pravda hírportál a nyelvőri ombudsman Facebook-közlésére 

hivatkozva. A jelentés szerint Kreminy a hivatalos közösségi oldalán jelezte, hogy az elmúlt 

tanév során több mint 150 esetben született feljelentés Ukrajnában a nyelvtörvény oktatási 

intézményekben történt megsértésérőt. 
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