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Nyomtatott és online sajtó 
 

Sorra érkeznek a külföldi gratulációk Orbán Viktornak 
2022. április 4. – MTI, Miniszterelnok.hu, ORIGO, Webradio.hu, Kisalföld 

Felhívta Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét hétfőn Benjamin Netanjahu korábbi 

izraeli kormányfő, és gratulált a Fidesz nagyarányú, kétharmados választási győzelméhez - 

tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az első gratuláló, még a 

választás éjszakáján, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök volt - tette hozzá. Li Ko-

csiang kínai miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő táviratban, Narendra Modi 

indiai miniszterelnök a twitteren, Karl Nehammer osztrák kancellár, Alekszandar Vucsics 

szerb elnök, Andrej Plenkovics horvát miniszterelnök, Petr Fiala cseh miniszterelnök, Eduard 

Heger szlovák miniszterelnök telefonon fejezte ki gratulációját Orbán Viktornak. 

 

Szijjártó: történelmi győzelmet aratott a Fidesz-KDNP 
2022. április 4. – MTI, hirado.hu, ORIGO, Magyar Nemzet  
Történelmi győzelmet aratott a Fidesz-KDNP a vasárnapi országgyűlési választáson - mondta 

a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Karmelita kolostorban tartott kormányülés után a 

Facebook-oldalán megosztott videóban. Szijjártó Péter a videóban köszönetet mondott 

mindazoknak, akik részt vettek a szavazáson. A miniszter köszönetét fejezte ki a határon túli 

szavazóknak is, azoknak, akik fontosnak tartották, hogy részt vegyenek "ezen a sorsdöntő" 

parlamenti választáson, amely "nemzetünk jövőjét hosszú távra meghatározza". Hozzátette, 

nemcsak a kormánypártok támogatottságában született rekord, hanem a határon túli 

magyarok szavazatainak számában is, hiszen 315 ezren voksoltak, ami a duplája a 2014-ben 

leadott szavazatoknak, és 50 ezerrel haladja meg a 2018-as szavazatszámot. "Mi kiállunk a 

határon túl élő magyar honfitársainkért, a határon túl élő magyarok számíthatnak ránk, 

számíthatnak az anyaországra, mint ahogyan az anyaország is számít rájuk, például ilyen 

fontos döntések meghozatalakor" - hangsúlyozta a miniszter. 

Potápi: több mint 40 ezerrel nőtt a levélszavazatok száma a legutóbbi választáshoz 

képest 
2022. április 4. – MTI, Origo, hirado.hu, Krónika, ma7.sk, felvidek.ma  

Jóval magasabb volt a vasárnapi választásra regisztrált külhoni magyarok száma, mint négy 

évvel ezelőtt – közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn 

Budapesten, sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János köszönetet mondott mindenkinek 

Magyarországon, a Kárpát-medencében és a diaszpórában, aki részt vett a választáson és a 

népszavazáson, továbbá külön köszönetét fejezte ki azoknak, akik szavazatukkal a Fidesz-

KDNP-t támogatták – közölte az MTI.  Szintén külön köszönetet mondott azoknak a külhoni 

magyaroknak, akik regisztráltak és időben, pontosan kitöltve eljuttatták a szavazataikat. 
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https://www.origo.hu/itthon/20220404-valasztas-2022-orban-viktor-gratulacio.html
https://www.origo.hu/itthon/20220404-szijjarto-peter-tortenelmi-gyozelmet-aratott-a-fidesz-kdnp.html
https://kronikaonline.ro/kulfold/potapi-kozel-nyolcvanezerrel-tobb-kulhoni-magyar-regisztralt-iden-a-legutobbi-valasztashoz-kepest
https://kronikaonline.ro/kulfold/potapi-kozel-nyolcvanezerrel-tobb-kulhoni-magyar-regisztralt-iden-a-legutobbi-valasztashoz-kepest
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Köszönetet mondott a főkonzulátusok, külképviseletek dolgozóinak, a külhoni magyar 

pártoknak, egyházi és civil szervezeteknek is. Pásztor István a tanácskozáson a többi között 

arról beszélt, hogy a vasárnapi szerbiai választások meghatározóak a következő négy-öt év 

szempontjából, és a VMSZ részéről csak akkor mondhatók sikeresnek, ha mindegyiken "jó 

eredmény" születik. Életbevágónak nevezte szempontjukból, hogy a Fidesz-KDNP vezeti 

tovább Magyarországot, majd arról beszélt, hogy meglepődne, ha a vajdasági magyarok 

körében 95 százalék alatti lenne a magyar kormánypártok támogatottsága. Méltatta, hogy az 

összes levélszavazat 20 százaléka a Vajdaságból érkezett. 

  
Levélszavazatos részeredmények: 95 százalék fölött áll a Fidesz a határon túl 
2022. április 4. – Krónika 

A Nemzeti Választási Iroda honlapján szereplő, legutóbb magyar idő szerint hétfőn dél körül 

frissített adatok értelmében az addig feldolgozott, érvényes külhoni levélszavazatok 95,41 

százalékában a Fidesz-KDNP-re voksoltak, szám szerint 41 194-en. A baloldali választási 

tömbre leadott 1312 voks 3,04 százalékot ér. A Mi Hazánkra leadott 389 külhoni szavazat 0,9 

százalékon „tartja” az Országgyűlésbe amúgy nagy meglepetésre bejutott alakulatot. A Magyar 

Kétfarkú Kutya Párt a jelzett időpontig 179 voksot kapott a határon túlról, ami 0,41 százalékos 

eredményt jelent. A Normális Pártra 82-en (0,19 százalék), a Megoldás Mozgalomra 22-en 

(0,05) szavaztak a délelőtti adatok szerint. Hangsúlyozandó, hogy az országos listákra leadott 

levélszavazatok feldolgozottsága még alacsony, összesen több százezer szavazat érkezhet a 

határon túli magyar állampolgároktól. 

 

A győzelem magyarázata 
2022. április 4. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a teljes csőd ellenére sem várható az anyaországi ellenzéki 

pártoktól, hogy megértsék, miért utasították el őket a határon túli magyarok is. Miközben 

semmilyen alternatívát nem kínáltak a külhoniaknak, folyamatosan azt pedzegették, miként 

vonnának meg tőlük szerzett jogot, anyagi támogatást egyaránt. Sőt a kampányfinisben nem 

átallották csalónak beállítani őket, megkérdőjelezve a teljes levélszavazás hitelességét, 

érvényességét. Holott a Maros megyében a szemétben talált tucatnyi levélszavazat ügyében 

nyilvánvaló, hogy nem rendszerszintű csalási kísérlettel van dolgunk, sőt valószínűleg nem is 

egy piti, egyéni indíttatásra történt szavazatmegsemmisítéssel, hanem sokkal inkább 

megrendezett diverzióval. Amelynek főszereplői, értelmi szerzői példás büntetést 

érdemelnének, roppant kétséges azonban, hogy a román nyomozó hatóságok képesek lesznek 

felgöngyölíteni a botrányos ügyet”. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/levelszavazatos-reszeredmenyek-96-szazalek-folott-all-a-fidesz-a-hataron-tul
https://kronikaonline.ro/velemeny/a-gyozelem-magyarazata
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Iskolaelhagyás megelőzése: jelentős támogatásban részesül a magyarlapádi 

iskola is 
2022. április 4. – maszol.ro 

A magyarlapádi iskola az egyetlen magyar érintettségű oktatási intézmény Fehér megyében, 

amely támogatást nyert a korai iskolaelhagyás megelőzésére kiírt, 138 ezer eurós értékű 

országos programban.  Országszinten 1391 iskolát választottak ki, a nyertesek listáját pénteken 

közölték. Előzőleg csupán 750 tanintézményt tervezett támogatni az Oktatási Minisztérium, 

ám szinte kétszer annyi pályázó teljesítette a kritériumrendszert, ezért növelték a keretet. A 

támogatott tanintézmények nyolcvan százaléka vidéken található, itt a legnagyobb a 

rizikófaktor az iskolaelhagyás tekintetében. 

 

Mekkora volt a magyarság lemorzsolódása? – Ezek a népszámlálás tétjei Szeben 

megyében 
2022. április 4. – maszol.ro 

A Szeben megyei magyarság aránya tízévente körülbelül 30 százalékkal csökkent a legutóbbi 

két népszámlás adatai szerint, ezért a közösség az idei összeírást követően is hasonló arányú 

visszaesésre számít. Ennek eredménye az lehet, hogy akár két százalék alá csökken a magyarság 

aránya az erdélyi megyék között egyébként is magyarok által egyik legritkábban lakott 

megyében. Fazekas Attila népszámlálási területi felelős szerint a történelmi magyar egyházak 

által regisztrált elhalálozási és keresztelési adatok is ezt vetítik előre, azonban, habár 

morzsolódott is le a közösségből, a jó része még itt van, és ezeknek az embereknek többsége 

magyarnak vallja magát. 

 

Megkapja az unitárius egyház a templomi területet  
2022. április 4. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi önkormányzat jóvoltából megoldódik a Kövesdombi Unitárius 

Egyházközség 1998 óta húzódó problémája: a legutóbbi tanácsülésen hozott döntés értelmében 

a templom alatti, illetve a hozzá tartozó mintegy 700 négyzetméteres telket közterületből az 

egyház magántulajdonává nyilvánítják. Kecskés Csaba, a Kövesdombi Unitárius Egyházközség 

lelkésze a Székelyhonnak elmondta, azért nagyon fontos ez a döntés, miszerint a templom alatti 

és a templomhoz tartozó telek most már az egyházközségé lesz, mert így végre lehet telekeltetni 

a templomot. Eddig egy nagy telekkönyv része voltunk, a körülöttünk lévő tömbházakkal 

közösen szerepeltünk a telekkönyvben – magyarázta a lelkész, aki azt is elmondta, hogy Fodor 

Imre polgármester ideje alatt kapták a telket használatba 99 évre, amit aztán egy határozattal 

45 évre módosítottak. A 15 éve felszentelt unitárius templomot magyar állami támogatásból 

javítják, a tetőszerkezetet, a nyílászárókat is kicserélik, felújítják – mondta Kecskés Csaba, 

hozzátéve, hogy a telekeltetést is a magyar állam hozzájárulásával valósítják meg.  

 

„Csak a tudatosan vállalt kisebbségi lét adhat garanciát a tovább élésre”  

2022. április 4. – szekelyhon.ro 
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https://maszol.ro/belfold/Iskolaelhagyas-megelozese-jelentos-tamogatasban-reszesul-a-magyarlapadi-iskola-is
https://maszol.ro/belfold/Iskolaelhagyas-megelozese-jelentos-tamogatasban-reszesul-a-magyarlapadi-iskola-is
https://maszol.ro/belfold/Mekkora-volt-a-magyarsag-lemorzsolodasa-Ezek-a-nepszamlalas-tetjei-Szeben-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Mekkora-volt-a-magyarsag-lemorzsolodasa-Ezek-a-nepszamlalas-tetjei-Szeben-megyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/megkapja-az-unitarius-egyhaz-a-templomi-teruletet
https://szekelyhon.ro/aktualis/bcsak-a-tudatosan-vallalt-kisebbsegi-let-adhat-garanciat-a-tovabb-elesrer-x
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Ványolós István Albertet, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium nyugalmazott 

történelem szakos pedagógusát kérdezték a 2022-es népszámlálás kapcsán. Kifejtette: „csak 

években, évtizedekben lehet lemérni a mentális változást, jó vagy rossz irányban. Csak a 

tudatosan vállalt kisebbségi lét adhat garanciát a tovább élésre. Ami a konkrét intézkedéseket 

illeti: hiteles kell legyen, meggyőző és minden kommunikációs eszközt felhasználva. A 

legvégére hagytam: amennyiben a mindennapi székely-magyar létünkben nem köszönnek 

vissza „pozitív jelek”, csak álságos, képmutató szlogenek, addig csak kiábrándultság, a magyar 

létünknek nem vállalása, önző életmód, elvándorlás lesz az eredmény”. 

 

Csoma Botond: Románia számára is pozitívum Orbán Viktor és a Fidesz győzelme 
2022. április 4. – maszol.ro, Bihari Napló 

Az országok közti jó szomszédság szempontjából pozitívum Románia számára az Orbán Viktor 

vezette Fidesz győzelme – jelentette ki Csoma Botond hétfőn a bukaresti parlamentben, a 

vasárnapi magyar országgyűlési választások eredményét értékelve. Az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetője kifejtette: véleménye szerint Orbán győzelme csak pozitív következményekkel 

jár Románia számára. „Mind Orbán Viktor, mind Szijjártó Péter külügyminiszter több ízben 

kijelentette, hogy Magyarország a Romániával való jószomszédi kapcsolatban érdekelt. Azt 

hiszem, Romániának minden szomszédja közül Magyarországgal a legjobb a viszonya, tehát 

úgy gondolom, hogy Orbán újraválasztása, a Fidesz magyarországi választási győzelme 

Romániában is pozitívumot jelent” – mondta Csoma Botond. Hozzátette, Orbán Viktor és 

Szijjártó Péter „számtalanszor” hangsúlyozta, hogy a romániai magyarság hidat képez 

Románia és Magyarország között, és hogy jó viszonyra törekednek Romániával. Kérdésre 

válaszolva az RMDSZ-es képviselő azt mondta, hogy Orbán Viktor a győzelmi beszédben nem 

támadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, legfeljebb „kritikát fogalmazott meg” vele 

szemben. 

  
Szövetség: Partnerekként folytassuk együtt! 
2022. április 4. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

A magyar választók ismét Orbán Viktornak szavaztak bizalmat. A Fidesz-KDNP koalíció olyan 

elsöprő győzelmet aratott tegnap, amely a jelenlegi kormányfőnek az ötödik választási 

ciklusához nagyon erős legitimitást biztosít – áll abban a sajtónyilatkozatba, melyet a Szövetség 

juttatott el szerkesztőségünkhöz. A Szövetség szerint: „Az alkotmányos többség egyben 

stabilitást is jelent, amelyre válság idején nagy szükség van. A világjárvány és az orosz-ukrán 

háború okozta legnagyobb kihívások, az országra váró gazdasági válság következményeinek 

hatékony kezeléséhez erre a régi-új kormánynak nagy szüksége lesz.” A tegnapi voksolás 

eredménye is azt mutatja, hogy az emberek azok mellé állnak, akik a számukra legfontosabb 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Ezek most a béke, a biztonság és a tisztességes megélhetés 

biztosítása – írja a magyar párt. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

https://maszol.ro/belfold/Csoma-Botond-Romania-szamara-is-pozitivum-Orban-Viktor-es-a-Fidesz-gyozelme
https://ma7.sk/aktualis/szovetseg-partnerekkent-folytassuk-egyutt
https://ma7.sk/aktualis/szovetseg-partnerekkent-folytassuk-egyutt
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Iskolabuszok az Ipoly mentén 
2022. április 4. – ma7.sk  

A Rákóczi Szövetség 2022 szeptemberétől tizenhat iskolabusszal (és azok üzemeltetésével) 

összesen tizenöt szlovákiai szórványterületen, illetve nyelvhatáron lévő település magyar 

alapiskolájában segíti a gyermekek iskolába járását. Az érintett települések között – 

Nagyszarván, Hetényen, Nagysallón, Léván, Losoncon, Rozsnyón, Szepsin, Kassán, 

Bodrogszerdahelyen és Nagykaposon kívül – öt Ipoly menti helység is van: Ipolyság, Ipolyvisk, 

Ipolynyék, Ipolybalog és Ipolyvarbó. Ahogy azt január 27-én a Rákóczi Szövetség, a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szövetség párt közös sajtótájékoztatóján Csáky Csongor, 

a Rákóczi Szövetség elnöke elmondta, az iskolabuszok célja, hogy az érintett területeken 

segítsék az alapiskolák biztonságos elérését a kisgyermekek részére, és megkönnyítsék a szülők 

magyar iskolaválasztási döntését. Mint megfogalmazta, legutóbb 3 654 új magyar elsőst írattak 

be magyar tanítási nyelvű alapiskolákba; ez három százalékkal nagyobb arány, mint az előző 

évben. 

 

Galánta, ahogy már soha többé nem fogjuk látni 
2022. április 4. – ma7.sk  

Tematikus történelmi sétán vehettek részt az érdeklődök a mátyusföldi Galánta központjában. 

A Galántai Honismereti Múzeum első alkalommal szervezte meg a Galánta, ahogy már soha 

többé nem fogjuk látni turistavezetést Pekarovics György történész előadásában. Érdekes 

városnézésen vehettek részt árilis 3-án az érdeklődők a Mátyusföld fővárosaként számon 

tartott Galántán. A hideg és mostoha tavaszi időjárás ellenére rengeteg magyar ajkú, turistává 

avanzsált mátyusföldi gyűlt össze a galántai vasútállomáson, ahol a séta a Kodály emlékműnél 

vette kezdetét. A látogatókat a múzeum dolgozói és Pekarovics György történész kalauzolták 

végig a város Fő utcáján.  

 

Húsvétváró hagyományőrző rendezvény a Szőgyéni Tájház és Régészeti Múzeum 

portáján 
2022. április 4. – felvidek.ma  

Hosszú szünet után ismét húsvéti hagyományőrző rendezvényre vártak a szervezők minden 

korosztályt a szőgyéni tájházba, ami a tavalyi évben a járványhelyzet miatt az online térbe 

szorult. Az érsekújvári Thain János Múzeum mellett működő szőgyéni intézmény munkatársai, 

Svajcer Edina és Baracska Árpád gazdag programot készítettek a vendégek számára. Az 

udvaron állatsimogató volt a legkisebbek nagy örömére. Az állatok – két kisbárány és három 

nyúl – a helyi gazdák udvarából érkeztek. A háziasszony, Svajcer Edina az udvaron várta az 

érkezőket, ahol minden gyerek elkészített egy-egy névvel ellátott papírtojást, mellyel 

feldíszítették a még szunnyadó fiatal diófát. Volt körjáték tavaszhívogató mondókával és 

tojáskeresés, ahol a gyerekek háromfős csoportokat alkotva és a családok együtt művelték az 

izgalmas játékot. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/iskolabuszok-az-ipoly-menten
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Összegzés a 30 éves felvidéki kortárs képzőművészetről 
2022. április 4. – felvidek.ma  

A koronavírus-járvány miatt csak egy év csúszással, a napokban mutatták be Komáromban a 

Lilium Aurum gondozásában megjelent kötetet, mely összefoglalja a rendszerváltás után, előbb 

a csehszlovákiai magyar, majd a szlovákiai magyar képzőművészet „eredményeit és értékeit”. 

A „Felvidéki kortárs magyar képzőművészetünk (1990–2020 között)” címmel megjelent könyv 

176 oldalon mutatja be azt a 46 alkotóművészt és további négy tiszteletbeli tagot, akik tagjai az 

1990-ben Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek, majd Szlovákia megalakulását követően a 

Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága jogutódjának, a Magyar Alkotó Művészek 

Szlovákiai Egyesületének (MAMSzE). 

 

Szlovákiai reagálások a magyar választások eredményeire 
2022. április 4. – felvidek.ma  

A hivatalos szlovák politika egyáltalán nem titkolta, hogy az ellenzék győzelmét óhajtaná 

Magyarországon. Az eredmények nyilvánosságra hozatalát követő eszmélés után röviddel a 

szlovák politikusok közül eddig csak Fico gratulált Orbán Viktornak. A csokorba szedett 

reagálásokat folyamatosan bővítjük. A TASR hírügynökség nem sokkal hétfőn délután öt óra 

előtt kiadott szűkszavú tájékoztatása alapján Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő hétfőn 

szöveges üzenetben gratulált Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a parlamenti 

választásokon aratott győzelméhez. 

  
Rekordszámú vajdasági szavazópolgár adta le voksát 
2022. április 4. – Pannon RTV 

Az országgyűlési választásokon a levélszavazatok 20 százalékát a vajdasági kettős 

állampolgárok adták le – hangzott el ma Budapesten A választások Szerbiában - magyar 

vonatkozások című konferencián. Az eseményen Pásztor István és Potápi Árpád János 

ismertette a választási részeredményeket. 

  

A Köztársasági Választási Bizottság közzétette az előzetes eredményeket 
2022. április 4. – Pannon RTV 

96,85 százalékos a feldolgozottság. A nemzeti közösségek listái közül a VMSZ szerepelt a 

legjobban. A Köztársasági Választási Bizottság közzétette a választási eredményeket 96,85 

százalékos feldolgozottság alapján. A parlamentben mandátumot szerzett pártok a következő 

eredményt érték el a választáson: Az Aleksandar Vučić – Együtt mindent elérhetünk nevű lista 

a szavazatok 42,97 százalékát szerezte meg. 
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https://felvidek.ma/2022/04/osszegzes-a-30-eves-felvideki-kortars-kepzomuveszetrol/
https://felvidek.ma/2022/04/szlovak-reagalasok-a-magyar-valasztasok-eredmenyeire/
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/rekordszamu-vajdasagi-szavazopolgar-adta-le-voksat
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/koztarsasagi-valasztasi-bizottsag-kozzetette-az-elozetes-eredmenyeket
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Az alkotás öröme 
2022. április 4. – Magyarszo.rs 

Húsvéti jellegű kézműves-foglalkozást tartottak a helyi gyermekek számára szombaton délután 

a tóbai tűzoltóotthonban. Készültek nyuszis ceruzatartók, műanyag palackból húsvéti 

kosárkák, tojástartókból tulipánok, dekorációs papírokból kopogtatók, valamint sablonokra 

ragasztgattak magvakat. A foglalkozásokat Helfrich Tímea és Aranyos Heléna vezette. Helfrich 

Tímea szervező elmondta, hogy munkájukkal örömet szerettek volna szerezni a helyi 

gyermekeknek. 

  
A KMKSZ arra kéri a magyar kormányt, hogy továbbra is segítse Ukrajnát 
2022. április 4. – MTI, Magyar Nemzet, HírTV, Origo, karpatalja.ma, karpataljalap.net, 

karpat.in.ua 
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyilatkozatában arra kéri a magyar 

kormányt, hogy továbbra is segítse Ukrajnát, és "lehetőségei szerint mozdítsa elő a fegyveres 

konfliktus beszüntetését és a béke megteremtését". A kedden kiadott nyilatkozat rámutat, hogy 

"a több mint egy hónapja tartó orosz-ukrán háborúnak már eddig is sok ukrán állampolgár, 

köztük nők és gyerekek estek áldozatul", számosan pedig kénytelenek voltak elhagyni a 

szülőföldjüket. Kárpátalja lakosai, köztük a magyarok is a magyar kormányzat támogatásával 

mindent megtesznek azért, hogy ellássák, befogadják a menekülteket. Az országgyűlési 

választás eredménye bizakodásra ad okot abban a tekintetben, hogy "a magyar kormány 

továbbra is felvállalja majd mind az ukrajnai menekültek gyámolítását, mind az Ukrajnában 

nehéz körülmények közé került honfitársainknak a megsegítését" - fogalmaznak a 

nyilatkozatban. 

 

ORFK: mintegy tízezren érkeztek vasárnap Ukrajnából 
2022. április 4. – MTI, hirado.hu, magyar Hírlap, Demokrata, karpatalja.ma 
Magyarország területére vasárnap az ukrán-magyar határszakaszon 4519 ember lépett be, míg 

a román-magyar határon belépők közül 5117-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

rendőrség 725 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig 

érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási 

helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében - tájékoztatott az 

ORFK. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte hétfőn a police.hu oldalon, hogy 

vasárnap 1036 menekültet fogadtak a fővárosban. A különvonatokkal Kőbánya felső 

vasútállomásra érkező menekülteket buszokkal vitték a BOK csarnokba - tudatták. 

Hozzátették: az 1036 ember között 262 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A fővárosi és 

vidéki szálláshelyeken 13 ember, köztük 10 gyermek elhelyezését és odaszállítását az 

együttműködő hatóságok oldották meg. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4893/vajdasag/262535/Az-alkot%C3%A1s-%C3%B6r%C3%B6me.htm
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-nyilatkozata-aprilis-4/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/tobb-mint-95-ezer-ukrajnai-menekult-erkezett-magyarorszagra-vasarnap/
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Kormányhivatal: több mint 500 menekülőnek segítettek a humanitárius 

tranzitponton vasárnap 
2022. április 4. – MTI, hirado.hu 
A BOK csarnokban nyitott humanitárius tranzitponton vasárnap 552 menekülőnek segítettek 

az ott dolgozó munkatársak. Az éjszakát 70-en töltötték a létesítményben - tájékoztatta 

Budapest Főváros Kormányhivatala hétfőn az MTI-t. A majdnem 4400 négyzetméter 

alapterületű BOK csarnokban kulturált körülmények között várakozhatnak a menekülők. Az 

éjjel-nappal nyitva tartó tranzitponton ételt, italt, orvosi ellátást, tisztálkodási lehetőséget, 

utazásszervezést, gyereksarkot, internet elérhetőséget biztosít számukra a kormány a karitatív 

szervezetekkel és önkéntesekkel együttműködve - közölték. 

 

Az oktatási miniszter javasolja, hogy az iskolák önállóan jelöljék ki az oktatási 

folyamat befejezésének napját 
2022. április 4. – karpataljalap.net 
Szerhij Skarlet oktatási miniszter aláírta a 2021/2022-es tanév befejezéséről szóló rendeletet. 

A határozat értelmében az intézmények önállóan jelölhetik ki a tanév befejezésének napját, 

teljesíteniük kell a tanmenettervet az oktatási program összevonásával, s igény szerint 

konzultációkat kell tartaniuk a tanulóknak a távoktatás keretein belül. 

 

Menekültválság: Amerika 18 darab mobilházat adott át Kárpátaljának 
2022. április 4. – kiszo.net, karpatalja.ma 
Megérkezett Kárpátaljára, és már el is kezdték összeállítani azt a 18 darab moduláris 

mobilházat, amelyben a tervek szerint belső-ukrajnai menekülteket szállásolnak el 

ideiglenesen, adta hírül honlapján a Kárpátalja Megyei Katonai Adminisztráció. 

 

Közel 700 lakóház maradt gázszolgáltatás nélkül Kárpátalján 
2022. április 4. – kiszo.net 
A Zakarpatgaz szolgáltató szerint roppant nagy károk keletkeztek az egyik felszíni 

gázvezetékben. Csaknem 700 lakóház és 9 szociális intézmény, köztük egy iskola és egy óvoda 

maradt gázellátás nélkül a técsői járási Csumalyovo (Csománfalva) településen. 

 

Portugáliából érkezett humanitárius segély Kárpátaljára 
2022. április 4. – karpatalja.ma 
Hat teherautónyi humanitárius segély érkezett Portugáliából Kárpátaljára április 3-án. Az 

adományt helyi lakosok, tűzoltók, az ott élő ukránok a „Szivtől Szívig” Jótékonysági 

Alapítvánnyal együttműködve gyűjtötték össze. A rakomány többek között ruhákat, takarókat, 

élelmiszereket és higiéniai termékeket tartalmaz. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/04/kormanyhivatal-tobb-mint-500-menekulonek-segitettek-a-humanitarius-tranzitponton-vasarnap
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/04/kormanyhivatal-tobb-mint-500-menekulonek-segitettek-a-humanitarius-tranzitponton-vasarnap
https://karpataljalap.net/2022/04/04/az-oktatasi-miniszter-javasolja-hogy-az-iskolak-onalloan-jeloljek-ki-az-oktatasi-folyamat
https://karpataljalap.net/2022/04/04/az-oktatasi-miniszter-javasolja-hogy-az-iskolak-onalloan-jeloljek-ki-az-oktatasi-folyamat
https://kiszo.net/2022/04/04/menekultvalsag-amerika-18-darab-mobilhazat-adott-at-karpataljanak/
https://kiszo.net/2022/04/04/kozel-700-lakohaz-maradt-gazszolgaltatas-nelkul-karpataljan/
https://karpatalja.ma/haboru/portugaliabol-erkezett-humanitarius-segely-karpataljara/
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Mikita: vigyázzanak, hamis bankszámlákra kérnek jótékonysági támogatást 
2022. április 4. – karpatalja.ma 
Idáig azonosítatlan személyek küldenek meghamisított leveleket, amelyekben hamis 

bankszámlákra történő jótékonysági pénzügyi támogatást kérnek a címzett személyektől – 

közölte Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője. 

 

A Kisbégányi Református Egyházközség és gyülekezet köszönetnyilvánítása 
2022. április 4. – karpatalja.ma 
Mivel a szervezet nem kap állami támogatást, a Kisbégányi Református Egyházközség 

köszönetét fejezi ki a Magyar Kormánynak, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy támogatta a Kisbégányi 

Református Egyházközség által szervezett, 2021-es nyári gyermektábor megvalósulását. 

Hálásan köszönjük! 
 

Online regisztrálják a 2022–2023-as tanév első osztályosait Munkácson 
2022. április 4. – karpatalja.ma 
Megkezdődött az első osztályosok 2022–2023-as tanévre való regisztrációja Munkácson. A 

jövő iskolásait immár virtuálisan is elég beíratni az iskolába. A gyermekeket a Munkácsi Városi 

Tanács Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportosztályának hivatalos honlapján lehet regisztrálni, 

az alábbi linken elérhető Google Űrlapon. 
 

Hamis igazolásokat árult egy férfi Kárpátalján a sorozást elkerülni kívánó 

személyeknek 
2022. április 4. – karpatalja.ma 
A férfi hamis igazolásokat adott el arról, hogy az adott személy egészségügyi okok miatt 

alkalmatlan a katonai szolgálatra. A dokumentumokért fejenként 20 ezer eurót kért az 

„ügyfelektől”. A hatóságoknak sikerült előállítaniuk a tettest, jelenleg előzetes letartóztatásban 

van. Az ügyben büntetőeljárás indult, a vizsgálatok megkezdődtek. 
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https://karpatalja.ma/haboru/mikita-vigyazzanak-hamis-bankszamlakra-kernek-jotekonysagi-tamogatast/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kisbeganyi-reformatus-egyhazkozseg-es-gyulekezet-koszonetnyilvanitasa/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/online-regisztraljak-a-2022-2023-as-tanev-elso-osztalyosait-munkacson/
https://podiji.karpat.in.ua/?p=79514&lang=hu
https://podiji.karpat.in.ua/?p=79514&lang=hu


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. április 5. 

. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 4. – Kossuth Rádió 

 
Választások Szerbiában – magyar vonatkozások címmel szervezett konferenciát ma a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet. Szerbiában vasárnap köztársasági elnökválasztás, előrehozott 

köztársasági parlamenti választás és több helyen önkormányzati választásokat tartottak. A 

rendezvény vendége volt Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki 

természetesen nemcsak a szerbiai választásokat, hanem a vasárnapi magyar parlamenti 

választások eredményeit is méltatta. Ez utóbbit tette Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára is, aki legelsőként a levélszavazás zökkenőmentes 

lebonyolítását emelte ki.  

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális szövetség üdvözli a Fidesz-KDNP győzelmét a magyarországi 

parlamenti választásokon, mondta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke.  

 

A közvéleménykutatók által előre jelzettnél magasabb arányú választási győzelmet aratott 

vasárnap a Fidesz-KDNP pártszövetség. A szavazók mozgósítása sokkal jobban sikerült, mint 

a közvéleménykutatás. Tudósítónk Bodó Barna politológust kérdezte.  

 

Az erdélyi MINTA ifjúsági szervezet páratlan sikernek tartja a Fidesz-KDNP választási 

győzelmét, amely biztosítja a kiegyensúlyozott építkezés folytatását az élet minden területén, a 

külhoni fiatalok érdekében is - nyilatkozta Brassai Hunor, a MINTA elnöke, az Erdélyi Magyar 

Néppárt országos alelnöke. 

 

A szlovák kormánykoalíció elhatározta, hogy megváltoztatja a választási törvényt. Egyelőre 

javaslatot nem terjesztett be, de a Városok és Falvak Szövetsége már gyűjti az aláírásokat, hogy 

olyan választási törvény szülessen, amelyben nagyobb szerepet kapnának a régiók. Vajon 

milyen hatással lenne ez a választási rendszer a felvidéki magyarságra? A kérdésre Őry Péter, 

a Pro Civis polgári egyesület elnöke válaszolt.   

 

Megelégelte a magyar zászlók kitűzéséért állandóan beperelt székelyudvarhelyi Polgármesteri 

Hivatal a büntetéseket, és a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordult. A romániai 

kormánybiztosok 2018 óta rendszeresen – minden év október 23-át és március 15-ét követően 

pénzbírságot rónak ki a székelyudvarhelyi polgármesterre. Bár a hét perből hármat már 

megnyert, a 2020. március 15-i magyar lobogók és kokárdák miatt kiszabott 370 ezer forintnak 

megfelelő büntetést nem tudja elkerülni a városvezető. A székelyudvarhelyi önkormányzati 

testület gyűjtést szervezett Gálfi Árpád polgármester  javára, hogy ne csak az ő ügye legyen a 

város kilobogózása.     

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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A szépvízi Határőr Emlékközpont feladatának tartja a székely katonai hagyományok 

megismertetését, akár élő történelemórákkal is. Aki a hét végén ellátogatott a huszár-

bemutatóra, az nemcsak a huszárok viseletét, kardforgatását és történetét ismerhette meg, 

hanem igazi harci jeleneteknek, lovas bravúroknak is tapsolhatott 


