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Nyomtatott és online sajtó 

Orbán Viktor: akkora győzelmet arattunk, hogy a Holdról is látszik 
2022. április 3. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro Bihari Napló 

Bejelentette a Fidesz-KDNP-nek az országgyűlési választásokon aratott győzelmét vasárnap 

este Orbán Viktor miniszterelnök, a nagyobbik kormánypárt elnöke. A kormányfő külön 

megköszönte a határon túli magyarok támogatását. Hívei előtt, a Bálna rendezvényközpont 

előtt felállított színpadon elmondott beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott: „egész jól 

nézünk ki, egyre jobban nézünk ki, talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint éppen ma 

este”. „Hatalmas győzelmet arattunk, még a Holdról is látszik, de Brüsszelből biztosan. Jó 

mulatság, férfi munka volt” – állapította meg a Fidesz-KDNP eredményváróján Orbán Viktor, 

akinek beszédét az összegyűlt szimpatizánsok többször is „Viktor-Viktor” és „Ria-ria Hungária” 

felkiáltásokkal szakították félbe. A kormányfő mindenkinek megköszönte a támogatását és a 

munkáját, ugyanakkor külön köszöntötte a határon túli magyarokat és megköszönte a 

segítségüket, mert így újabb esélyt kapott a magyar kormány arra, hogy segíthessen nekik. A 

kárpátaljai magyaroknak azt üzente, hogy tartsanak ki, ne féljenek, és arról biztosította őket, 

hogy számíthatnak az anyaországra. 

Semjén Zsolt: a kormánynak és a Fidesz-KDNP-nek a legfontosabb törekvése a 

béke, és az, hogy ebbe a háborúba Magyarországot ne engedjék belesodródni 
2022. április 3.- MTI, hirado.hu, Origo 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke 

szerint a választás tétje: háború vagy béke, valamint az, hogy nemzeti-gazdasági érdekeinket 

meg tudjuk védeni vagy sem. Semjén Zsolt - miután felesége és édesanyja társaságában leadta 

szavazatát a fővárosi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban - azt mondta: viszonylag magas 

részvételre számít. A KDNP elnöke kitért arra is, hogy van amikor az élet felülírja a 

kampánylogikát. Egy szörnyű háború időszakában élünk, és ebbe az orosz-ukrán háborúba 

belső és külső erők Magyarországot is bele akarják sodorni - emelte ki. Semjén Zsolt köszönetet 

mondott a külhoni magyaroknak a levélben leadott szavazataikért, "nemzethűségükért". 

Hangsúlyozta: a külhoni magyarok nem kvázi magyarok kvázi állampolgársággal, és miután 

megtapasztalták a Gyurcsány-féle nemzetárulást, pontosan tudják, hogy mit jelent, ha nemzeti 

kormány van Magyarországon. 

Gulyás: magas lesz a részvétel és ez a demokrácia győzelmét jelenti 
2022. április 3. – MTI, Hirado.hu, Tenyek 

A részvétel magas lesz, a legfrissebb adatokból arra lehet következtetni, hogy hajszál híján meg 

fog egyezni a négy évvel ezelőttivel, és a magas részvétel a demokrácia győzelmét jelenti - 

mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap, a Fidesz-KDNP 
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budapesti eredményváró rendezvényén tartott sajtótájékoztatóján. "Mindig elmondtuk, hogy 

ha az országnak polgári-kereszténydemokrata-jobbközép kormánya van, akkor a demokrácia 

erős, (...) egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelmét jelenti, és erős 

felhatalmazást ad az új országgyűlésnek" - fogalmazott. 

Potápi: védjük meg a nemzet egységét! 
2022. április 3.- MTI, Hirado.hu, ORIGO 

Védjük meg a nemzet egységét, a békénket és a családjainkat a vasárnapi országgyűlési 

választáson és a népszavazáson! - erre szólított fel a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára szombaton a Tolna megyei Tevelen. Potápi Árpád János, a térség fideszes 

országgyűlési képviselője, a dombóvári választókerületben a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje a 

helyi székely ház udvarán felállított Wass Albert-szobor avatásán az írót idézve azt mondta: "a 

hazánk itt van, és népünk a magyar". Tegyünk azért, hogy ez továbbra is így legyen, a 

választáson szavazzunk a folytatásra, és négy nemmel védjük meg a gyermekeinket a külföldi 

lobbitól! - kérte a jelenlévőket.  

 

Potápi: a legnagyobb eredmény a nemzeti összetartozás megerősítése 
2022. április 3.- MTI, Hirado.hu, ORIGO 

Az elmúlt tizenkét év legnagyobb eredményének nevezte a nemzeti összetartozás érzésének 

megerősítését a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára pénteken Dombóváron. 

Potápi Árpád János, a térség fideszes országgyűlési képviselője és a dombóvári választókerület 

Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje a Tolna megyei település várossá nyilvánításának 52. 

évfordulóján rendezett ünnepségen hozzátette: soha nem voltak olyan erős magyar közösségek 

szerte a világban és a Kárpát-medencében, mint most. Ennek köszönhető az, hogy 

Magyarország tovább erősödött - jelentette ki. "Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 

a választást sikerrel vegyük, és utána nemzet- és országépítő munkánkat tovább tudjuk 

folytatni" - fogalmazott. 

 

Potápi: árulkodó, ahogy az ellenzék aljas provokációival el akarja érni az összes 
határon túli szavazat megsemmisítését 
2022. április 1. – PestiSrácok  

A kárpátaljai magyarok már nagyon sok mindent átéltek és a mostani háborús helyzetben is 

példásan helytállnak: túlnyomó többségük nemhogy nem hagyta el a szülőföldjét, hanem még 

a belső Ukrajnából érkező menekülteknek is segítséget, támogatást nyújt – hangsúlyozta 

portálunknak adott interjújában Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

kiemelte, nagyon káros azt sugallni, mintha Oroszország és Ukrajna ellentétét a 150 ezres 

magyarság döntené el, akik ráadásul minden nehézség ellenére kitartottak szülőföldjük, 

kitartottak Kárpátalja mellett. Mint megjegyezte, “Ukrajna is lehet annyira nagyvonalú, hogy 

nem egy elhanyagolható kisebbséggel akarja megvédetni magát”. Az államtitkár kitért arra, a 

nemzetpolitikának a napi politikán felülemelkedő kormányzati tényezővé kellene válnia, egy 

nemzeti minimumnak, amelyhez nem lehet hozzányúlni, az ellenzéki összefogásban résztvevő 
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pártok ugyanakkor az elmúlt tizenkét év minden sikere ellenére ellenzik ezt a nemzetpolitikát, 

ezért nem lehet azon csodálkozni, hogy a határon túli magyaroknál végleg elvágták magukat a 

gyűlöletkampányuk óta. Hozzátette, árulkodó ahogy aljas provokációkat követnek el, és most 

éppen szervezett akció keretében azt akarják elérni, hogy megsemmisítsék az összes határon 

túli magyar szavazatát. 

 

Pásztor István: Céljainkat elértük 
2022. április 3. – MTI, Vajma.info, ORIGO 

"Elértük céljainkat, megvalósítottuk, amit szeretnénk" - hangsúlyozta Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke vasárnap késő esti sajtótájékoztatóján, a Szerbiában aznap 

tartott választások eredményeit kommentálva. Kiemelte, a VMSZ azt szerette volna elérni, hogy 

Szerbiában Aleksandar Vucic maradjon a köztársasági elnök, és az előzetes eredmények szerint 

ez a cél megvalósult. A másik fontos célkitűzés az volt, hogy Magyarországon a Fidesz-KDNP 

maradjon kormányon, és ez is megvalósult. "Ehhez mi úgy járultunk hozzá, hogy (.) az ide 

megérkezett levélszavazatoknak megközelítőleg a 75 százalékát juttattuk vissza a 

főkonzulátuson keresztül" - húzta alá. Mindezek mellett cél volt az is, hogy a Vajdasági Magyar 

Szövetség megőrizze a legitimitását, és ne törjön meg az érdekérvényesítő ereje. "Azt szeretném 

Önöknek mondani, hogy ez a három cél maradéktalanul megvalósult" - szögezte le a 

legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke. 

 

Kelemen Hunor: az erdélyi magyarok ügye a következő négy évben is fontos lesz 

Magyarország kormányának 
2022. április 4. – Krónika 

Gratulált a Fidesz-KDNP-nek az országgyűlési választáson elért eredményhez Kelemen Hunor, 

az RMDSZ elnöke. A szövetség Facebook-oldalán vasárnap éjjel közölt bejegyzésben Románia 

miniszterelnök-helyettese úgy fogalmazott: az előzetes eredmények azt mutatják, hogy magas, 

70 százalék körüli részvétel mellett magabiztosan nyert a mostani kormányt alkotó 

pártszövetség. „Még egyszer köszönetet mondok azoknak a romániai magyar embereknek, akik 

leadták a szavazatukat, és köszönöm az RMDSZ helyi szervezeteinek és az Eurotrans 

Alapítvány munkatársainak az elmúlt hónapok önzetlen és megfeszített munkáját. „Ami biztos: 

a romániai, erdélyi magyarok ügye a következő négy évben is fontos lesz Magyarország 

Kormányának” – közölte Kelemen Hunor. 

 

Szili Katalin: „a magyarságnak a béke, a biztonság és az elért eredmények 

megőrzése a fontos”  
2022. április 1. – szekelyhon.ro 

Nemzetpolitika és magyarságtudat a Kárpát-hazában címmel tartott előadást Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott, a Magyar Országgyűlés korábbi elnöke Székelyudvarhelyen, az 

Orbán Balázs Akadémia pénteki közéleti fórumán. A politikus Magyarország és az Európai 

Unió viszonyáról, a kisebbségi jogérvényesítő törekvésekről is beszélt. „A nemzetpolitikában 
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ma az a legfontosabb eredmény, hogy tudunk nemzetben, nemzeti együttműködésben 

gondolkodni, a magyar államon kívüli magyarlakta területek közösségeit beleértve” – mondta 

Szili Katalin a fórumon. Hozzátette, a magyarság sorsa három pilléren áll, amelyek az elmúlt 

12 évben épültek: az egyik az a felfogás, miszerint a magyarság világnemzet.  

  
Elfogadták Böjte Csaba jelölését a Nobel-békedíjra 
2022. április 1. – Krónika, Bihari Napló 

Elfogadták Böjte Csaba jelölését a Nobel-békedíjra – ezt maga a ferences rendi szerzetes 

erősítette meg egy televíziós nyilatkozatban. Mint mondta, a bizottság telefonon értesítette 

arról, hogy elfogadták jelölését, így valóban esélyes a rangos elismerésre. „Engem nagyon 

meglepett, mert igazából úgy volt, hogy valamikor hónapokkal ezelőtt Kásler miniszter úr 

jelölt, és ugye most, a napokban jött vissza az igazolás a bizottságtól, hogy elfogadták a 

jelölésemet, igenis számbavesznek 2023-ban – nyilatkozta Böjte Csaba a TV2-nek. Úgy 

fogalmazott: „köpni-nyelni nem tudtam, amikor telefonon közölték velem a megtisztelő hírt”. 

 

Kampányfinis diverzióval 
2022. április 1. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a mostani már a harmadik választás, amelyen mi, határon túliak 

nem csak a partvonal mellett álló szurkolókként vehetünk részt, hanem teljes jogú, a 

megmaradást célzó számos támogatást élvező állampolgárként. Emiatt máris beindult a 

bűnbakgyártás, egyesek az ellenzéki oldalon már előre a határon túli „Fidesz-droidokra” 

kennék a várható választási vereséget, az ellenzékhez közeli anyaországi és erdélyi 

sajtóorgánumok pedig potenciális visszaélésekkel riogatnak a levélszavazás ügyében, 

diverziógyanús ügyeket tálalva „véletlenül” megtalált kidobott szavazólapokról. Az előre 

kitervelt provokáció gyanúját erősíti az is, hogy az ellenzék kormányfőjelöltjével együtt rögtön 

az összes, köztudottan jórészt a kormánypártokkal szimpatizáló határon túli magyar 

állampolgár választásból való kizárását követeli. Ami kapcsán sokadszor jeleznénk: a határon 

túli magyarok elleni hergelés továbbra sem kompenzálja az érdemi és hiteles választási 

program hiányát”. 

 

Zsigmond Barna Pál a kidobott levélszavazatok „marosvásárhelyi diverziójáról” 
2022. április 1. – Krónika 

A baloldali marosvásárhelyi diverzió címmel írt véleménycikket a Mandiner portálon 

Zsigmond Barna Pál, a Fidesz marosvásárhelyi származású országgyűlési képviselője. 

Magyarország korábbi csíkszeredai főkonzulja cikkében azt írja: a baloldalnak a kezdetektől 

fogva a bögyében van a külhoniak állampolgársága és szavazati joga. 
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Ősztől egyetemi ápoló- és egészségügyi menedzserképzés indul 

Székelyudvarhelyen 
2022. április 1. – MTI, Krónika, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Egyetemi ápolóképzés és egészségügyi menedzserképzés őszi indítását jelentették be pénteken 

Székelyudvarhelyen a Pécsi Tudományegyetem, a városban működő Székelyudvarhelyi 

Egyetemi Központ, valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet képviselői. Szász Jenő, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője olyan álomnak tartotta a képzés beindítását, amire 

néhány éve még gondolni sem mertek a helyi szakemberek. Mint felidézte: a Székelyudvarhelyi 

Egyetemi Központban (SZÉK) 1998 óta, amikor még ő volt a város polgármestere, 

folyamatosan indultak egyetemi képzések magyarországi partnerintézményekkel közösen. A 

Pécsi Tudományegyetem immár a hatodik magyarországi partnere a SZÉK-nek. Azt is 

megemlítette: a székelyudvarhelyi képzéseket mindig a magyarországi oktatási rendszerben 

akkreditáltatták, és segítették a végzősöket a diplomájuk honosításában.  

 

Szentesi Zöldi László: a magyarországi választást a baloldal nem tudja megnyerni, 

de a jobboldal el tudja veszíteni 
2022. április 1. – maszol.ro 

Szentesi Zöldi László, a Magyar Nemzet lapszerkesztője erdélyi körútja során tartott előadást 

Kolozsváron A nemzetépítés hogyanja és miértje címmel. A Vallásszabadság Házában 

csütörtökön délután szó esett a magyar kormány és a határon túli magyarság kapcsolatáról, a 

magyarországi ellenzékről, illetve arról is, hogy erősítette-e a háború a kormányoldalt. Szentesi 

Zöldi László szerint alapvetően három választói tömb alakult ki a magyarországi politikában, 

vannak a baloldaliak, a jobboldaliak és azok, akik nem mennek el szavazni. Az előadáson úgy 

fogalmazott, semmi más nem történik a magyar politikában 30 éve, minthogy az a két csoport, 

amelyik elmegy szavazni, próbálja úgy megszervezni magát, hogy hatalomra kerüljön. 

Hozzátette, a mostani választásokon is ez a két tömb csap össze, hiszen a baloldal összefogással 

indul, amely növeli az esélyeiket a választáson, de ott van a Fidesz–KDNP kormánypárt, amely 

„nagyon erős”, hiszen három választást nyert meg egymást követően. 

 

Szilágy megye magyar lakosságának aránya stabilan 20 százalék fölött van 
2022. április 1. – maszol.ro 

A 2011-es népszámlálási adatok alapján Szilágy megye lakosságának 23 százaléka vallotta 

magát magyar nemzetiségűnek. Ez az arány lényegében nem változott 2002 óta, sőt a 

Szilágyság azon megyék közé tartozik, ahol a magyarság 1992 óta tartja arányát. Akkor 63 ezren 

vallották magukat magyarnak, 2002-ben 57 ezren, 2011-ben 51,6 ezren. Seres Dénes 

parlamenti képviselő elmondta, előreláthatólag az idei népszámlálás is hasonló eredménnyel 

zárul, mint 2011-ben. „Értékelésünk szerint Szilágy megye magyar lakosságának számaránya 

ezúttal is meghaladja a 20 százalékot. Fontos tudni, hogy a szilágysági magyar lakosság 

nagyrészt tömbben él. Városainkon kívül – Zilahon, Szilágysomlyón és Zsibón –, ahol 

kisebbségben vagyunk, nagy magyar közösségeink, falvaink vannak. Minket nem annyira az 
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https://maszol.ro/belfold/Szentesi-Zoldi-Laszlo-a-magyarorszagi-valasztast-a-baloldal-nem-tudja-megnyerni-de-a-jobboldal-el-tudja-vesziteni
https://maszol.ro/belfold/Szilagy-megye-magyar-lakossaganak-aranya-stabilan-20-szazalek-folott-van
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elvándorlás, mint inkább a természetes apadás érint, de ennek ellenére bizonyára az idei 

népszámláláson is megőrzi a szilágysági magyarság a számarányát” – nyilatkozta a képviselő. 

 

Bűncselekmény hiányában lezárták a Székelyudvarhely címere ügyében indított 

ügyészégi vizsgálatot 
2022. április 1. – MTI, maszol.ro, Bihari Napló 

A legfőbb ügyészség lezárta a Székelyudvarhely címere ügyében január végén indított eljárását, 

miután a nyomozóhatóság arra a következtetésre jutott, hogy nem történt bűncselekmény – 

adta hírül pénteken a Krónika. Venczel Attila, a város főjegyzője az önkormányzati 

képviselőtestület ülésén jelentette be, hogy az ügyészség tárgyalás nélkül ejtette a 

székelyudvarhelyi címer ügyét, mivel szerintük nem történt bűncselekmény. A vádhatóság azt 

követően indított eljárást, hogy egy román egyesület kifogásolta a címeren szereplő átszúrt 

medvefejet, azt állítva, hogy a jelkép az állatokkal szembeni erőszakra bujtogat. A feljelentést a 

Duna-delta peremén fekvő Tulceán bejegyzett Szövetség az Állatok és a Környezet Védelméért 

tette alig egy héttel az után, hogy a kormány elfogadta Székelyudvarhely címerét. 

 

Tizennégy magyar előkészítő osztályt terveznek Arad megyében 
2022. április 1. – maszol.ro 

Arad megyében 199,7 új előkészítő osztályt terveznek a 2022–2023-as tanévben, összesen 

3658 hellyel – hozta nyilvánosságra a beiskolázási adatokat a tanfelügyelőség. Az osztályok 

7,14 százaléka működik majd magyar tagozatokon vagy önálló magyar iskolákban, de az 

összlétszámnak csak az 5,14 százalékát teszik ki a magyar oktatásnak fenntartott helyek – ennyi 

gyerek várható az ősszel induló új tanév „nulladik” osztályaiban, amelyekbe április 11-től leheti 

beíratni a leendő diákokat. Pellegrini Miklós Arad megyei főtanfelügyelő-helyettes elmonda, 

hogy szám szerint 188 hely várja a magyar előkészítősöket, akik összesen 14,25 osztályban 

kezdhetik meg az iskolai tanulmányaikat. A beiskolázási tervben azért szerepel töredékszám, 

mert vannak intézmények, amelyekben szimultán – más évfolyamokkal összevonva – tanulnak 

majd, mert a kevés gyerek miatt egy fél vagy egy negyed osztályra való tanuló gyűl majd össze. 

 

Fejlesztik a szatmári általános iskolát, ahol a legtöbb magyar diák tanul 
2022. április 1. – maszol.ro 

Elkezdődtek és jól haladnak a munkálatok a Szatmárnémetiben található II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola udvarán: egy kétszintes, 500 négyzetméter hasznos területű épületet húznak 

fel az alapoktól. Az elmúlt évtizedekben 10-es Általános Iskolaként ismert oktatási intézmény 

2019 óta viseli II. Rákóczi Ferenc nevét. Ez a szatmári megyeközpont legtöbb magyar diákot 

nevelő általános iskolája, ahol az idei évben is két magyar nyelvű előkészítő és egy román 

nyelvű előkészítő osztály indul. A nagy népszerűség viszont azzal jár, hogy a sok diáknak lassan 

már alig van helye. Más oldalról megközelítve viszont az informatika-labornak, a 

díszteremnek, archívumnak, könyvtárnak nincs helye, hiszen mindenfelé osztálytermeket 

alakítottak ki. Erre reagált a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal és különített el 3 millió lej 

körüli összeget a gondok enyhítésére és egy teljesen új épületrész létrehozására. 
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https://maszol.ro/belfold/Buncselekmeny-hianyaban-lezartak-a-Szekelyudvarhely-cimere-ugyeben-inditott-ugyeszegi-vizsgalatot
https://maszol.ro/belfold/Buncselekmeny-hianyaban-lezartak-a-Szekelyudvarhely-cimere-ugyeben-inditott-ugyeszegi-vizsgalatot
https://maszol.ro/belfold/Tizennegy-magyar-elokeszito-osztalyt-terveznek-Arad-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Fejlesztik-Szatmarnemeti-magyarok-koreben-legnepszerubb-altalanos-iskolajat
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A magyar kultúra fölötte van az aktuálpolitikának – Demeter Szilárd a 

Nézőpontban 
2022. április 1. – szekelyhon.ro 

Filozófus, író, publicista, politikai elemző, zenész, miniszteri biztos, nem utolsósorban a 

budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója. Mindemellett a Kárpát-medencei 

magyar kultúrharc egyik markáns személyisége. Demeter Szilárddal irodalomról, közéletről, 

valamint természetesen Székelyföldről és Erdélyről beszélgetett a Székelyhon TV stábja.  

 

Öt százalék fölött marad-e a magyarság aránya? A népszámlálás tétjei Beszterce-

Naszód megyében 
2022. április 1. – maszol.ro 

Beszterce-Naszód megyében a magyarok aránya 5,2 százalék volt a 2011. évi népszámlálás 

adatai szerint. Tíz évvel korábban, 2002-ben ez az arány 5,9 százalék volt, míg 1992-ben 6,5 

százalék. Az elmúlt harminc évben tehát folyamatos és tartós arányú csökkenés észlelhető. Az 

idei népszámlálás egyik legfontosabb tétje, hogy öt százalék fölött marad-e a magyarság aránya 

a megyében, illetve hogy miként alakult számuk a legnagyobb városokban, Besztercén és 

Bethlenben, valamint Árpástó és Felőr községben. A népszámlálás kihívásairól Máthé Loránd, 

a Népszámlálás.ro területi felelőse számolt be a Maszolnak.   

 

Zöld utat kapott Bukarestből Bethlen Gábor szobrának felállítása 

Gyulafehérváron 
2022. április 2. – maszol.ro 

Csütörtökön a Kulturális Minisztériumhoz tartozó Köztéri műemlékek bizottsága (Comisia 

Națională a Monumentelor de For Public) rábólintott arra a beadványra, amely Bethlen Gábor 

erdélyi fejedelem szobrának felállítását kérte Gyulafehérvár egyik központ részén. A 

szoboravatót május 21-én tartanák, a Bethlen Gábor által 400 éve alapított kollégium 

megemlékező ünnepségén. A szobrot az egykori iskola illetve az 1918. december 1. Egyetem 

szomszédságában lévő körforgalomnál helyezik el. 

 

Mindset ifjúsági konferenciát tartottak Marosvásárhelyen 
2022. április 2. – maszol.ro 

A Rólad csak veled! című rendezvényen péntek délután a Gecse Dániel Református Orvosi és 

Egészségügyi Szakkollégiumban Kovács Domokos Péterrel, Magyarország ENSZ Ifjúsági 

Küldöttével, Karagich Bálinttal és Pirityi Somával, a külföldön tanuló magyarországi diákokat 

tömörítő Hungarian Youth Association vezetőivel, Olteán Csongorral, a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet (MIÉRT) elnökével és Frunda Csengével, az RMDSZ marosvásárhelyi 

frakcióvezetőjével beszélgettek arról, milyennek képzelik el Európa jövőjét, a beszélgetésbe 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-kultura-folotte-van-az-aktualpolitikanak-n-demeter-szilard-a-nezopontban
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-kultura-folotte-van-az-aktualpolitikanak-n-demeter-szilard-a-nezopontban
https://maszol.ro/belfold/Ot-szazalek-folott-marad-e-a-magyarsag-aranya-Ezek-a-nepszamlalas-tetjei-Beszterce-Naszod-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Ot-szazalek-folott-marad-e-a-magyarsag-aranya-Ezek-a-nepszamlalas-tetjei-Beszterce-Naszod-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Zold-utat-kapott-Bukarestbol-Bethlen-Gabor-szobranak-felallitasa-Gyulafehervaron
https://maszol.ro/belfold/Zold-utat-kapott-Bukarestbol-Bethlen-Gabor-szobranak-felallitasa-Gyulafehervaron
https://maszol.ro/belfold/Mindset-ifjusagi-konferenciat-tartottak-Marosvasarhelyen
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bevonva a mintegy hetven helyi fiatalt is – tájékoztat Vincze Loránt európai parlamenti 

képviselő sajtóirodája. 

 

Több magyar előkészítő és kilencedik osztály indul idén Kolozs megyében 
2022. április 2. – maszol.ro 

Kolozs megyében 560 előkészítő osztályos gyerekre számítanak az oktatási intézményekben a 

2022–2023-as tanévtől, összesen 15-tel többre, mint tavaly. A középiskolákban induló 

kilencedik osztályokból is több lesz a következő tanévtől, Kolozs megyében 27 magyar 

tannyelvű kilencedik osztályt engedélyeztek, öttel többet, mint múlt évben. Kerekes Adelhaida 

főtanfelügyelő-helyettes számolt be a Maszolnak az idei beiskolázási adatokról. 

 

Portik Vilmos a Jedden kidobott levélszavazatokról: előzetesen kitervelt akcióról 

van szó 
2022. április 2. – Krónika 

Olyan világos, mint a nap, hogy a magyarországi ellenzék ezt az uszítást szánta a legutolsó 

mozgósító üzenetnek – mondta a Krónikának Portik Vilmos, Marosvásárhely alpolgármestere. 

Úgy véli, újra az erdélyi magyarokat találták meg kampánytémának, s végtelenül elkeserítőnek 

tartja, hogy ennek helyszínéül újra Marosvásárhelyt választották.  

 

Bölöni László: vitathatatlan a magyar kormány segítő szerepe 
2022. április 2. – Krónika, szekelyhon.ro 

Rövid véleménycikk-sorozatban fejtette ki álláspontját a választások apropóján a 

magyarországi közéletről Bölöni László. A marosvásárhelyi származású világhírű edző, korábbi 

válogatott labdarúgó a Magyar Nemzetben megjelent legutóbbi írásában a magyarországi 

fejleményeket idézi fel erdélyi szemszögből. 

 

„Pungamagyarok” és a nyelvi önazonosság arcai – Benő Attila az erdélyi 

magyarok nyelvhasználatáról 
2022. április 3. – Krónika 

Az erdélyi magyarok nyelvhasználatát érő román és angol hatásokról, a nyelvi változásokról 

kérdeztük Benő Attila kolozsvári nyelvészt, egyetemi tanárt, a BBTE Magyar és Általános 

Nyelvészeti Tanszékének vezetőjét. Kifejtette, a nyelv életképességét, erejét az 

idegenszerűségek önmagukban nem veszélyeztetik, a „külső” társadalmi tényezők a döntőek: 

ilyen az anyanyelven való tanulás lehetősége, az anyanyelvnek az intézményekben, 

munkahelyen, általában kultúrában és gazdaságban való jelenléte. 
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https://maszol.ro/belfold/Tobb-magyar-elokeszito-es-kilencedik-osztaly-indul-iden-Kolozs-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/portik-vilmos-a-jedden-kidobott-levelszavazatokrol-elozetesen-kitervelt-akciorol-van-szo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/portik-vilmos-a-jedden-kidobott-levelszavazatokrol-elozetesen-kitervelt-akciorol-van-szo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/boloni-laszlo-vitathatatlan-a-magyar-kormany-segito-szerepe
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bpungamagyarokr-es-a-nyelvi-onazonossag-arcai-n-beno-attila-nyelvesz-egyetemi-tanar-az-erdelyi-magyarok-nyelvhasznalatarol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bpungamagyarokr-es-a-nyelvi-onazonossag-arcai-n-beno-attila-nyelvesz-egyetemi-tanar-az-erdelyi-magyarok-nyelvhasznalatarol
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A címer az érték, a logó a trendi: hódít a települések új keletű jelképe, de a régit 

is tiszteletben kellene tartani 
2022. április 3. – Krónika 

Jó, ha marketinges megfontolásból a városvezetés ötletes logót terveztet az adott településnek, 

viszont kár lenne, ha ez háttérbe szorítaná a több évszázados hagyományra visszatekintő 

címereket – vélik a Krónika által megszólaltatott történészek és egy heraldikus. A szakemberek 

szerint logót bárki rajzoltathat magának, címerrel viszont csak a történelmi múlttal rendelkező 

városok büszkélkedhetnek. 

 

Magyarországi választások: így szavaztak a magyarok Kolozsváron 
2022. április 3. – maszol.ro, Krónika 

Sorban állnak a választók Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán, hogy leadhassák 

szavazatukat az április 3-ai magyar országgyűlési választáson. Erdélyben a kolozsvári és a 

csíkszeredai külképviseleten 19 óráig várják azokat, akik személyesen adnák le 

levélszavazataikat. Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja a Maszolnak elmondta: „az 

a helyes, ha mindenki él a választás jogával, és azt is helyesnek gondolom, hogy a külhoni 

magyarok véleménye is megjelenik az új összetételű magyar országgyűlésben”.  Hozzátette, 

eddigi tapasztalatai szerint várható, hogy magasabb lesz a részvétel, mint négy évvel ezelőtt, 

mert többen regisztráltak a választásra, és a levélszavazatok mennyisége is azt jelzi, hogy 

magasabb az érdeklődők száma. 

 

Sorban állnak a csíkszeredai főkonzulátus előtt a szavazók  
2022. április 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

Sor alakult ki Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának épülete előtt a magyar 

országgyűlési választások napján, vasárnap. Nem csupán a külképviseleti szavazást 

kérvényezők várakoznak, sokan még most adják le a levélszavazatokat is. Farkas Balázs, a 

csíkszeredai külképviseleti választási iroda elnöke elmondta, a szavazásra irányuló kérelmet 

összesen 2153 személy adta be Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusára, és közülük 

vasárnap délutáni beszélgetésünkig már több mint 1200 fő élt is a szavazati jogával. A sor 

kialakulását mindezek mellett az is magyarázza, hogy a szavazási levélcsomagot a 

főkonzulátusra kérők is leadhatják még vasárnap voksaikat, akkor is, ha az eddig 

rendelkezésükre álló időben nem vették ki a levélcsomagot a konzulátusról.  

 

Jedden kidobott levélszavazatok: hírhamisítás miatt követelik a Telex 

főszerkesztőjének lemondását 
2022. április 3. – Krónika 

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség elfogadhatatlannak, megengedhetetlennek és 

felháborítónak tartja azt a „hírhamisítást”, amit a különböző informatikai elemzések egyre 

világosabbá és egyre tagadhatatlanabbá tesznek. Nevezetesen azt, hogy a magyarországi Telex 

hírportál minden etikai szabályt megszegve valótlan hírt terjesztett az állítólag Erdélyben 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/varosjelkepek-a-cimer-az-ertek-a-logo-a-trendi-hodit-a-telepulesek-ujkeletu-jelkepe-a-regit-is-tiszteletben-kellene-tartani
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/varosjelkepek-a-cimer-az-ertek-a-logo-a-trendi-hodit-a-telepulesek-ujkeletu-jelkepe-a-regit-is-tiszteletben-kellene-tartani
https://maszol.ro/belfold/Magyarorszagi-valasztasok-igy-szavaztak-a-magyarok-Kolozsvaron
https://szekelyhon.ro/aktualis/sorban-allnak-a-csikszeredai-fokonzulatus-elott-a-szavazok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jedden-kidobott-levelszavazatok-hirhamisitas-miatt-kovetelik-a-telex-foszerkesztojenek-lemondasat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jedden-kidobott-levelszavazatok-hirhamisitas-miatt-kovetelik-a-telex-foszerkesztojenek-lemondasat
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elégetett állítólagos levélszavazatokról – írta a Magyar Nemzet számára eljuttatott 

közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség. Úgy fogalmaztak, felháborítónak tartják és 

élesen elítélik a hírhamisítást, bármilyen indokból is kerüljön rá sor, és felszólítják Dull 

Szabolcs főszerkesztőt, hogy vonja le a konzekvenciákat: kérjen bocsánatot és mondjon le. 

Egyúttal felszólítják a Magyarországon tartózkodó választási megfigyelőket, hogy az újabb 

fejleményekre való tekintettel haladéktalanul végeztessenek el az ügyben egy, a magyar 

sajtóban megjelent informatikai elemzéseket nemzetközileg is validáló vizsgálatot, a 

nemzetközi újságíró szervezeteket pedig arra kérik, hogy határolódjanak el az újságírói etika 

alapvető szabályait sem betartó honlaptól. 

 

Nincs hatásköre vizsgálni a Maros megyében kidobott levélszavazatokat a 

magyar választási bizottságnak 
2022. április 3. – Krónika 

A választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, a Nemzeti Választási Bizottság 

(NVB) nem vizsgálhatja a Romániában szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét – döntött az 

NVB vasárnap délutáni ülésén. Az NVB-hez Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő 

fordult kifogással. Mint beadványában írta, kitöltött és elégetett szavazólapokat találtak 

Marosvásárhely közelében. A bizottság előtti meghallgatásán Hadházy Ákos azt kérte, hogy az 

NVB semmisítse meg a levélszavazás eljárását és ismételtesse meg a szavazást. A képvizelő azt 

mondta, nem létezik két választás, egy magyarországi és egy a határon túliaknak, az utóbbi a 

magyarországinak szerves része és ha a határon túliak szavazásának biztonságát nem tudja 

garantálni az NVB, akkor meg kell ismételtetnie az egész a szavazást és az NVB-nek is „fel kell 

állnia”. Az NVB 9:4 arányban úgy döntött, elutasítja a kifogást. Határozatában a testület arra 

hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB 

hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét.  

 

Az RMDSZ több mint 132 ezer levélszavazatot juttatott el a külképviseletekre 
2022. április 3. – maszol.ro 

Az RMDSZ összesen 132 506 levélcsomagot juttatott el a főkonzulátusok valamelyikére, ez 38 

307 szavazattal több, mint amit 2018-ban eljuttattak a külképviseletekre – írja Kelemen Hunor 

Facebook-bejegyzésében. Az RMDSZ elnöke szerint ezúttal is bizalommal fordultak a román–

magyar kettős állampolgárok az RMDSZ munkatársaihoz, így a szavazásra jogosultak nagy 

többsége az RMDSZ-t és az Eurotrans Alapítvány munkatársait bízta meg a szavazatok 

kézbesítésével. 

 

Népszámlálás: főként az idősebb korosztály veszi igénybe az összeíró pontok 

segítségét  
2022. április 3. – szekelyhon.ro 

1,77 millió beküldött kérdőívről számolt be az Országos Statisztikai Intézet a hét elején, ami azt 

jelenti, hogy a lakosság 8–9 százaléka már részt vett a népszámláláson. A székelyföldiek nagyon 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nincs-hataskore-vizsgalni-a-maros-megyeben-kidobott-levelszavazatokat-a-magyar-valasztasi-bizottsagnak
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https://maszol.ro/belfold/Az-RMDSZ-tobb-mint-132-ezer-levelszavazatot-juttatott-el-a-kulkepviseletekre
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változóan teljesítenek: Kovászna megye ott az élvonalban, az ország 45 megyéjéből ugyanis a 

7. a legjobban teljesítők között, Maros megye 12., Hargita megye azonban csupán a mezőny 

második felében teljesít.  
 

„Mi, magyarok ismét jól döntöttünk” – Gratulált a Fidesz győzelméhez az EMSZ 

és az EMNT 
2022. április 4. – Krónika, Bihari Napló 

A romániai magyar politikai-társadalmi szervezetek közül elsőként gratulált a Fidesz-KDNP 

választási győzelméhez az EMSZ és az EMNT. A közös közleményt az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács nevében Sándor Krisztina ügyvezető elnök, az Erdélyi Magyar Néppárt, valamint az 

Erdélyi Magyar Szövetség nevében pedig Csomortányi István, az EMNP elnöke, az EMSZ 

társelnöke bocsátotta ki. Közölték, sorsdöntő választást tudhat maga mögött a Kárpát-

medence és a világ magyarsága. Szerintük a magyarországi országgyűlési választás alkalmával 

nem csupán Magyarország kormányának összetételéről dönthettek a magyar állampolgárok, 

hanem a nemzet jövőjéről, közös sorsunk alakulásáról is. 

  
Így fogadták a szlovákiai magyar politikusok a Fidesz győzelmét 
2022. április 3. – Új Szó, bumm.sk  

A jelenlegi kormánypárt újabb győzelmére a szlovákiai magyar politikusok a közösségi médián 

reagáltak. Sólymos László a Szövetség Híd Platformjának politikusa azt írta, hogy a parlamenti 

választásokat mindig is Magyarország belügyének tekintették. Szerinte a „durva kampány” a 

határon túli magyar közösségeket is elérte, és meg is osztotta. Sólymos hozzátette, hogy a 

magyar választópolgárok döntését tiszteletben kell tartani, a magyar kormánnyal pedig korrekt 

partneri kapcsolatra kell törekedni. Mózes Szabolcs (Összefogás-platform), a Szövetség 

alelnöke is Facebook-oldalán gratulált a Fidesznek. Szerinte a "külhoni magyar közösségek 

számára kiemelten fontos, hogy a magyar kormány erős stratégiai szövetséges legyen", 

valamint az, hogy Magyarország erős és sikeres ország legyen, de úgy véli, ez a választás 

eredményeivel négy évre biztosított lesz. Zárásként "bölcs kormányzást" és eredményes négy 

évet kívánt.  

 

Orbán vagy az ellenzék? – szlovák visszhangok a magyarországi választásról 
2022. április 3. – ma7.sk  

A mai magyarországi országgyűlési választásokkal a szokásoshoz képest részletesebben 

foglalkozik a szlovák sajtó is. A liberális dennikn.sk portál például Választások Magyarországon 

címmel hírfolyamot is indított, de szinte valamennyi portál részletesen elemzi az országgyűlési 

választás esélyeit, illetve a politikai előzményeket – persze többnyire a saját szájíze szerint 

tálalva azt –, és „elmagyarázza” olvasóinak a „jelenlegi magyarországi helyzetet”, 

véleménycikkek megjelentetésével is. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmi-magyarok-ismet-jol-dontottunkr-gratulalt-a-fidesz-gyozelmehez-az-emsz-es-az-emnt
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https://ujszo.com/kozelet/igy-fogadtak-a-szlovakiai-magyar-politikusok-a-fidesz-gyozelmet
https://ma7.sk/hethatar/orban-vagy-az-ellenzek-szlovak-visszhangok-a-magyarorszagi-valasztasrol
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Magyar állami kitüntetés a felvidéki magyar nemesi családok emlékének 

őrzéséért 

2022. április 2. – ma7.sk  

A felvidéki magyar nemesi családok, különösen a Dessewffy-család emlékének megőrzése 

érdekében folytatott áldozatos munkája elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett 

át Samuel Bruss, a Tapolyhanusfalvi Kastély és Régészeti park igazgatója. Samuel Bruss 

kutatómunkája során több tucat felvidéki magyar nemesi család történetét dolgozta fel, 

mentette meg az utókor számára. Az általa vezetett hanusfalvi kastélymúzeumban többszáz 

darabból álló gyűjtemény található Dessewffy Arisztid aradi vértanú személyes tárgyaiból. 

2018-ban jelent meg könyve Az elfeledett Dessewffy-család, Topolyhanusfalvai uradalom 

címmel, amelyben két fejezetet szentelt a Dessewffy-család hanusfalvai ága történetének. A 

katalógusként is szolgáló kiadvány bemutatja a Dessewffy-kastélymúzeum kiállítási tárgyait – 

arcképek, fotók, bútorok és más, művészettörténeti értéket képviselő darabok –, melyek egy 

része partnerintézményektől vagy magángyűjteményekből származik. 

 

Lelkészszenteléssel kezdődött a zsinat Rimaszombatban 
2022. április 2. – ma7.sk  

Ünnepi lelkész-szentelő istentisztelettel nyitották meg pénteken a zsinat ülését a rimaszombati 

református templomban, ahol átadták az idei Pálóczi Czinke István-díjat is. A zsinat ünnepi 

nyitó istentisztelete Rákos Loránt püspökhelyettes köszöntésével vette kezdetét, majd Ján 

Semjan szlovák püspökhelyettes szólt a megjelentekhez szlovákul. Ezt követően sor került 

annak a hét lelkésznek a felszentelésére, akik még szeptemberben tették le sikeresen a lelkészi 

vizsgájukat. Közülük Dr. Bognár Judit Csicsón, Horváth Rita Zemplénben, Dr. Pospíšil Miklós 

Kaposkelecsényen, Barbara Beranová Hernádzsadányban, Szepessy Mátyás Serkén, Széles 

Jákób Magyarbődön, Tóth Krisztián pedig Komáromban szolgál beosztott lelkészként. 

 

Naszvad fejlődésének záloga az egységesség 
2022. április 2. – bumm.sk 

A régió legifjabb városának polgármesterével, Molnár Zoltánnal beszéltünk a jelenről, jövőről 

a fejlődési lehetőségekről. „A városi rang Naszvad számára egy elismerés, egy fejlődési korszak 

kicsúcsosodása. Hiszen elértünk egy olyan szintre, ahol megfeleltünk mindazon 

követelményeknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy település egyáltalán benyújthassa 

kérelmét a kerületre, majd annak jóváhagyásával a Szlovák Köztársaság 

Belügyminisztériumába.  Hogy idáig eljutottunk nagy mértékben köszönhető elődömnek 

JUDr. Haris Józsefnek, aki közel 40 évig polgármesterként irányította községünket.” - emelte 

ki Molnár. 
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Vinni tovább a fáklyát a somorjai végváron! - interjú Méry Jánossal 
2022. április 1. – ma7.sk  

A múlt héten tartotta évzáró taggyűlését a Csemadok Somorjai Alapszervezete, melynek egyik 

oszlopos vezetőségi tagja Méry János, aki többek között helyi önkormányzati képviselő, s a Via 

Nova Ifjúsági Csoport somorjai szervezetének elnöke. Méry szinte egy személyben szervezi a 

somorjai megemlékezéseket, s tavaly nagy harcok árán végül sikerült elérnie, hogy Kövér 

László házelnök jelenlétében felavassák a Somorjáról Kitelepített Magyarok emlékművét. Vele 

beszélgettünk. 

 

Újra Rozsnyón tanácskoznak a felvidéki magyar pedagógusok 
2022. április 1. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége két év kihagyást követően újra jelenléti országos 

találkozót szervez a felvidéki magyar pedagógustársadalom képviselői számára. A 

pedagógusszövetség a hagyományokhoz hűen Rozsnyón szervezi meg április 23-a és 24-e 

között a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXVI. Országos Találkozóját. A kétnapos szakmai 

konferencia központi témája a jövőkép a közoktatási reformok jegyében. Mint az SZMPSZ 

közleményében olvasható: a rendezvényen hagyományosan átadásra kerülnek a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított díjak, köztük a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj 

is. 

 

A nemzeti gyásznapon közös táncra szólítják fel a Kárpát-medence magyarjait 
2022. április 1. – felvidek.ma  

A felvidéki Dunamocsról induló kezdeményezés lényege, hogy június negyedikén különböző 

helyszíneken, de egyazon órában ugyanazokat a táncokat táncolják és éneklik majd a magyar 

gyerekek. Az Összetartozás Tánca elnevezésű rendezvény központi eseményére Komáromban, 

a Klapka téren kerül sor az összetartozás napján, június negyedikén négy órakor. Az 

össznemzeti eseményt ma jelentették be a szervezők egy sajtótájékoztató keretében 

Komáromban, amelyen jelen volt a kezdeményezés ötletgazdája, Jókai Andrea, a Szövetség 

dunamocsi önkormányzati képviselője mellett Korpás Éva népdalénekes, valamint Zink Vass 

Nóra, a Szövetség Megyercsi Helyi Szervezetének elnöke, aki elmondta, a kezdeményezéshez 

csatlakozott még a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szőttes Kamara 

Néptáncegyüttes.  

 

Fiatalos lendületet kap a 48 éves hagyományra visszatekintő Honismereti 

Kerékpártúra 
2022. április 1. – felvidek.ma  

A Honismereti Kerékpártúra a nyári programok kínálatában egy érdekes és értékes színfolt 

már hosszú ideje országunkban. Különlegessége, hogy a kilenc napon át tartó rendezvény egyes 

programjai között biciklivel teszik meg az utat a résztvevők, így látogatnak el mindig egy adott 

régió kulturális, tájvédelmi vagy történelmi vonatkozásban érdekes helyszíneire. Tartalmas 
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kikapcsolódási lehetőséget nyújt fiataloknak és idősebbeknek egyaránt, rengeteg honismerettel 

fűszerezve. Az utóbbi években Köteles László nevével fonódott össze ez a rendezvény, idén 

azonban régi-új szervezőcsapat állt össze, hogy a soron következő 48. Honismereti 

Kerékpártúra megszervezésén túl a rendezvény fiatalítását is megvalósítsa. 

  
Vučić és pártja nyerte a választásokat 
2022. április 3. – Vajma.info 

Aleksandar Vučić szerb elnök és pártja, a Szerb Haladó Párt nyerte az elnök- és parlamenti 

választásokat a rendelkezésre álló részeredmények szerint. Ezt támasztják alá a közvélemény-

kutatók becslései az eredményekről. A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) ezúttal holnapra 

halasztotta a részeredmények közlését. Vučić beszédéből azonban az is kiviláglott, hogy nem 

felhőtlenül elégedett a pártjának választási eredményeivel a jó szereplés ellenére sem. 

 

Pásztor István: A VMSZ megőrizte legitimitását 
2022. április 3. – Magyarszo.rs 

Soha nem volt ennyire összetett a választás, a vajdasági magyar közösség két országban három 

választás tekintetében volt érdekelt, emelte ki hagyományos éjszakai sajtótájékoztatóján 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Mint hozzátette, középtávon mindhárom 

választás nagymértékben meghatározza a vajdasági magyar közösség jövőjét. A pártelnök 

emlékeztetett, hogy korábban már elmondták, azt szerették volna, ha Magyarországon 

továbbra is a Fidesz-KDNP irányítaná az országot, Szerbiában Aleksandar Vučić eddigi államfő 

már az első fordulóban megnyerné az államfőválasztást, a VMSZ legitimitása pedig változatlan 

maradna. 

 

A szerbiai parlamenti választás előzetes eredményei 
2022. április 4. – PannonRTV 

A Köztársasági Választási Bizottság legfrissebb adatai szerint, 88 százalékos feldolgozottságnál 

az Aleksandar Vučić - Együtt Mindent Elérhetünk lista kapta a legtöbb szavazatot. A kisebbségi 

pártok közül a VMSZ-nek lesz a legtöbb képviselője. Szerbiában a parlamenti választásokon a 

legtöbb szavazatot az Aleksandar Vučić - Együtt Mindent Elérhetünk lista kapta. A 

Köztársasági Választási Bizottság legfrissebb adatai szerint 88 százalékos feldolgozottságnál a 

szavazók 43,91 százaléka szavazott erre a listára. 
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Munkács közel 600 gyermeket fogad a dnyipropetrovszki családi típusú 

gyermekotthonokból 
2022. április 1. – karpataljalap.net  

A polgármester elmondása szerint a növendékeket Munkácsról Romániába szállítják, onnan 

pedig repülőgéppel Törökországba. A gyerekek a háború végéig Törökországban maradnak 

majd. 

 

A Magyarországra menekültek beválthatják hrivnyájukat 
2022. április 1. – kiszo.net 

Azok az ukrán állampolgárok, akik a háború miatt kénytelenek voltak elhagyni otthonukat és 

Magyarországon kerestek menedéket, beválthatják a magukkal vitt készpénzt. A lehetőséget a 

Raiffeisen Bank Ukrajina és a Raiffeisen Bank Zrt megállapodása teszi lehetővé. 

 

5 millió hrivnyát különítenek el óvóhelyekre Munkácson 
2022. április 3. – karpataljalap.net  

A Latorca-parti városban ellenőrizték az óvóhelyeket a sokemeletes épületekben: tároló 

helyiségeket, pincéket, alagsorokat. A munkácsi önkormányzat szakemberei összesen 285 

többszintes lakóházat ellenőriztek. A Munkácsi Városi Tanács sajtószolgálata szerint 214 

házban vannak megfelelő állapotban az óvóhelyek, amelyek közül 150-ben van áram, 176-ban 

pedig szellőztetés. 

 

Újabb segélyszállítmány érkezett Ukrajnába Magyarországról 
2022. április 2. – karpataljalap.net  

Április 1-jén újabb, ezúttal közel 24 tonnányi segélyszállítmányt juttatott Ukrajnába a 

budapesti székhelyű Ökumenikus Segélyszervezet. A négykamionnyi adomány a kora délutáni 

órákban érkezett meg Csapra, ahonnan Kárpátalja mellett más nyugat-ukrán megyébe is 

visznek abból. 

 

Kárpátalján hivatalosan 110 ezer, ám becslések szerint 380 ezer belső menekült 

van 
2022. április 1. – karpataljalap.net 

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás elnöke emlékeztetett arra, hogy a háború kezdetén 

ötvenezer kényszeráttelepült befogadására készültek, de március első napjaiban már több mint 

hatvanezren tartózkodtak a megyében. 
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Törvénytervezetet nyújtottak be az ukrán himnusz szövegének 

megváltoztatására 
2022. április 3. – karpatalja.ma, kiszo.net  

A Nép Szolgája elnevezésű párt két képviselője — Ivan Junakov és Georgij Mazurasi — március 

28-án törvényjavaslatot nyújtott be Ukrajna Legfelsőbb Tanácsához a nemzeti himnusza 

megváltoztatására – írja a zakarpattya.net.ua internetes hírportál. Zelenszkij azt tanácsolta a 

törvényjavaslat készítőinek, hogy inkább fogjanak fegyvert, és menjenek ki a csatatérre. „Csak 

ott fognak megérteni mindent” – mondta. 

 

Tankönyvet küld Kárpátalja a külföldön tartózkodó ukrán gyerekeknek 
2022. április 3. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Kárpátalja 1300 tankönyvet küld a jelenleg külföldön tartózkodó ukrán gyerekeknek – 

nyilatkozta Viktor Mikita, kárpátaljai kormányzó. A megye vezetője elmondta, hogy az ORION 

Ukrán Oktatási Tankönyvkiadó saját költségén nyomtatta a könyveket, melyek főként az 1–4. 

osztályos tanulók számára készültek. 

 

Megváltoztatják az orosz személyekről elnevezett utcák neveit Munkácson 
2022. április 1. – karpatalja.ma 

Munkácson megváltoztatják azon utcák, terek és sétányok neveit, amelyeket a politika, az 

irodalom és a művészet híres orosz alakjairól neveztek el – számolt be a Munkácsi Városi 

Tanács a hivatalos Facebook-oldalán április 1-jén. 

 

Újabb két kárpátaljai katona esett el a harcokban 
2022. április 1. – karpatalja.ma 

Újabb két kárpátaljai katona hunyt el az orosz–ukrán háborúban – tudatta a Nagyszőlősi 

Városi Tanács a hivatalos Facebook-oldalán április 1-jén. Ivan Antolik és Jaroszlav Romanov a 

Nagyszőlősi kistérség lakosai egy kétnapos rajtaütési feladat során vesztették életüket. 

 

Vasárnaptól ismét engedélyezik az égetett szeszesitalok értékesítését 
2022. április 2. – kiszo.net 

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás rendelete értelmében 2022. április 3-tól a megye 

területén engedélyezik nemcsak az alacsony alkoholtartalmú italok, hanem az égetett 

szeszesitalok árusítását is a hadiállapot időszaka alatt reggel 8 és este 8 óra (kelet-európai idő) 

között – közölte szombaton az adminisztráció sajtószolgálata. 

 

Kárpátalján 595 helyszínen készen állnak a kitelepített vállalkozások fogadására 
2022. április 1. – kiszo.net 

Itt legfőképp irodákról, telkekről, raktárakról és egyéb ingatlankoról van szó. Az adatbázist a 

Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Gazdasági és Területfejlesztési Főosztálya hozta létre 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/torvenytervezetet-nyujtottak-be-az-ukran-himnusz-szovegenek-megvaltoztatasara/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/torvenytervezetet-nyujtottak-be-az-ukran-himnusz-szovegenek-megvaltoztatasara/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tankonyvet-kuld-karpatalja-a-kulfoldon-tartozkodo-ukran-gyerekeknek/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megvaltoztatjak-az-orosz-szemelyekrol-elnevezett-utcak-neveit-munkacson/
https://karpatalja.ma/haboru/ujabb-ket-karpataljai-katona-esett-el-a-harcokban/
https://kiszo.net/2022/04/02/vasarnaptol-engedelyezik-a-szeszesitalok-eladasat-is/
https://kiszo.net/2022/04/02/karpataljan-595-helyszinen-keszen-allnak-a-kitelepitett-vallalkozasok-fogadasara/
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és frissíti folyamatosan. Jelenleg Huszton (137) és Beregszászban (120) kínálják a legtöbb 

szabad helyet a vállalkozóknak. 

 

Ötezer fogyatékkal élőt evakuáltak Kárpátaljára 
2022. április 1. – kiszo.net 

Kárpátalja eddig ötezer fogyatékkal élő belső menekültet fogadott be, közölte Petro 

Dobromilszkij, a megyei közigazgatás helyettes elnöke. Továbbra is dolgozunk rajta, hogy 

megfelelő körülményeket teremtsünk a belső menekültek kényelmes itt-tartózkodásához, 

mondta. A fogyatékkal élőket segítő „forró drótos vonal” már több mint egy hónapja működik. 

Ez idő alatt mintegy 700 személy hívta a számot. 

 

Több mint 25 ezren kérvényezték lerombolt ingatlanjaik kárpótlását 
2022. április 1. – kiszo.net 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóbeszédében közölte, hogy már csaknem 25,5 ezer 

kérelmet nyújtottak be az ukránok orosz megszállók által elpusztított ingatlanjaik kárpótlása 

érdekében, adta hírül az UNIAN. Korábban Denisz Smihal miniszterelnök jelentette be, hogy 

minden olyan ember számára adott a lehetőség, akinek a házát vagy lakását az agresszor 

lerombolta. A lerombolt épületekben több mint 63 ezer ember lakott. 

 

WHO: Az ukrajnai gyógyszertárak csaknem fele bezárt 
2022. április 1. – kiszo.net 

Az alkalmazottak elhagyták a városukat, vagy nem tudnak munkába járni. Az előzetes becslések 

szerint Ukrajnában a gyógyszertárak csaknem 50%-a bezárt a háború miatt, közölte a TSN az 

Egészségügyi Világszervezetre hivatkozva. Ennek oka, hogy sok egészségügyi dolgozó elhagyta 

a lakhelyét, vagy az aktív harci cselekmények miatt nem tud dolgozni. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 1. – Kossuth Rádió 

 
Csütörtökön kidobott, részben elégetett levélszavazatokat találtak a Marosvásárhellyel 

szomszédos Jedden egy illegális szemétlerakóban. A rendőrség tizenhárom darab 

levélszavazatot és hatvan üres borítékot talált a helyszínen. 
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https://kiszo.net/2022/04/01/otezer-fogyatekkal-elot-evakualtak-karpataljara/
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https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-08_18-01-00&enddate=2022-02-08_18-40-00&ch=mr1
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Provokációnak tartja és az erdélyi magyarok lenézéseként értékelte a levélszavazatok elégetését 

és kidobását – jelentette ki Szili Katalin ma délelőtt egy székelyudvarhelyi sajtótájékoztatón. A 

miniszterelnöki megbízott a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban egy anyaországi képzés 

elindítása kapcsán tette tiszteletét.   

 

Az RMDSZ egyértelmű provokációnak, diverziónak tartja, hogy eldobott levélszavazatokat 

találtak a Marosvásárhely melletti Jedd település egyik építőtelepének közelében. A Maros 

megyei és Marosvásárhelyi RMDSZ  álláspontját Kovács Mihály Levente városi elnök, a megyei 

szervezet ügyvezető elnöke ismerteti.  

Több ezer csíkszeredai szavazott már az elmúlt napokban, és vasárnap estig még bizonnyal 

sokan meg fogják tenni.  

 

A béke, a gazdaság megőrzése, valamint a magyar és a szerb nemzet közötti kapcsolat további 

erősítése a tétje a vasárnapi magyarországi és szerbiai választásnak - hangsúlyozta Soltész 

Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára 

Palicson, ahol a magyar kormány támogatásával a Vajdaságban zajló templom-felújításokról 

számolt be.  

 

Székelyudvarhely ad helyet az egyetlen magyar tannyelvű felsőfokú egészségügyi képzésnek 

egész Erdélyben.  A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, de itthon tanulhatnak 

a helyi ápolók, egészségügyi menedzserek – ezt jelentették be a mai sajtótájékoztatón a 

Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ és a Pécsi Tudományegyetem vezetői, és jelen volt Szili 

Katalin miniszterelnöki   megbízott is.  

 

Egy kísérleti tanévszerkezet, ha pozitívak lesznek a visszajelzések, akkor majd alkalmazzák. 

Szabó Ödön, Bihar megyei RMDSZ-es képviselő véleménye ez, a Romániában tervezett tanév 

szerkezet módosításról, de a változtatáshoz előbb módosítani kell a romániai oktatási 

keretszabályzatot. A változtatás lényege a két félévről öt modulra való átállás lenne, köztük 

vakációval. Szabó Ödönt, az RMDSZ oktatási szakpolitikusát kérdeztük. 

 

A muzslyai Kövirózsa 023 Környezetvédelmi Egyesület jóvoltából a helyi, központi Szervó 

Mihály Általános Iskola negyedikesei kaptak egy-egy tujafát, és azokat ültették el a 

tanintézmény parkjában. A tudatos környezetvédelem mellett a természettel való törődés is a 

cél.  

 

2015-től minden tavasszal helybeli és környékbeli civilek és várbarátok Ádám Sándor, a Cseres 

Hegység Tájvédelmi Körzet természetvédelmi őrének a vezetésével megtisztítják a gyomtól és 

benőtt fáktól az ajnácskői várat. Idén több mint három tucat várbarát jött össze, szlovákok és 

magyarok. A vártisztító hadjárat stílusosan Agócs Sándor tárogató játékával vette kezdetét. 
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Kárpát-medence magazinműsor 
2022. április 3. – M1 

 

Barcasági magyar oktatás   

 

A Kárpát-medence délkeleti sarkában, Barcaság egyik fontos települése, Négyfalu. Nevét 

Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalu összeolvadása révén kapta, s a mintegy 

harmincezer lakosa jogán ma már megyei jogú város. 

 

Komárom az összetartozás városa 

 

A Kárpát-medencében számos olyan település van, amely máig viseli a trianoni békediktátum 

következményeit. Ilyen Komárom is, melynek két városrészét egykor csak a Duna vágta ketté, 

ma már azonban a szlovák-magyar határ. Az összetartozást szimbolizálja ez a Turul szobor, 

melyen a két Komárom térképét találjuk. 

 

Lendvai borászok 

 

A muravidéki Lendva városa mellett terül el az a szőlőhegy, amely már régóta kiváló minőségű, 

ízletes fehérborral örvendezteti meg a helyi borászokat. Napjainkban egyre kevesebben űzik 

ezt a mesterséget Lendva-hegyen, így a helyi fiatalok úgy döntöttek, létrehoznak egy borász 

közösséget, a Lendwines-t. 

 

Négyfalu kulturális életének újjáélesztője Hlavathy Zsuzsánna 

 

A Brassó melletti Négyfalu kulturális életének újjáélesztője, a közösség motorja Hlavathy 

Zsuzsánna, aki emellett az RMDSZ Brassó megyei szervezetének szervezési és ügyvezető 

alelnöke, a Barcasági Csángó Alapítvány elnöke, és nem utolsó sorban családanya. A több éves 

közösségépítő munka eredményeképp a négyfalusi magyarok több generációja megtanult a 

közös célok érdekében együtt dolgozni, amelyben Hlavathy Zsuzsánnának hatalmas szerepe 

van. 


