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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az Európai Tanács elnöke és a NATO főtitkára is gratulált Orbán Viktornak 
2022. április 5. – MTI, ORIGO, 24.hu, Magyarhirlap, Népszava 

Charles Michel, az Európai Unió állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke is 

kifejezte gratulációját Orbán Viktor miniszterelnöknek a Fidesz választási győzelméhez - 

tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője kedden. Az elmúlt 

napon kifejezte elismerését Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, valamint levelet írt a Fidesz 

elnökének Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke és Martin Helme az Észt Konzervatív 

Néppárt elnöke is - közölte a sajtófőnök. 

 

Bekérették a Külügyminisztériumba Ukrajna budapesti nagykövetét 
2022. április 5. – MTI, ORIGO, MagyarNemzet, Maszol, Index.hu 

"Itt az ideje, hogy az ukrán vezetők befejezzék Magyarország sértegetését és tudomásul vegyék a 

magyar nép akaratát" - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-

oldalán, azt is jelezve: reggelre a minisztériumba kérették Ukrajna budapesti nagykövetét. 

Szijjártó Péter bejegyzésében rögzítette: "mi a kezdetektől fogva világosan beszélünk a 

szomszédban zajló háború kapcsán: a katonai agressziót elítéljük, kiállunk Ukrajna szuverenitása 

mellett, az életükért futó menekültek százezreit beengedjük, hazánk történetének legnagyobb 

humanitárius akciója keretében pedig több száz tonna élelmiszert és egyéb adományt szállítunk". 

Ugyanakkor - folytatta - számunkra természetesen mindennél fontosabb Magyarország és a 

magyar emberek biztonsága. "Ez nem a mi háborúnk, ezért abból ki akarunk és ki is fogunk 

maradni" - írta, hozzátéve, hogy a kormány nem hajlandó kockára tenni a magyar emberek 

békéjét és biztonságát, "ezért nem szállítunk fegyvereket és nem szavazzuk meg az 

energiaszankciókat".  

 

Kormányhivatal: csaknem 500 menekülőnek segítettek a humanitárius 

tranzitponton hétfőn 
2022. április 5. – MTI, hirado.hu 

A BOK csarnokban nyitott humanitárius tranzitponton hétfőn 481 menekülőnek segítettek az ott 

dolgozó munkatársak. Az éjszakát 91-en töltötték a létesítményben - tájékoztatta Budapest 

Főváros Kormányhivatala kedden az MTI-t. Jelezték, hogy a MÁV kihelyezett nemzetközi 

jegypénztárat üzemeltet a tranzitponton, ahol a menekülők átvehetik szolidaritási jegyüket. A 

tranzitpontról továbbutazókat a Keleti és a Nyugati pályaudvarra, valamint a Liszt Ferenc-

repülőtérre különbuszokkal viszik, a Magyarországon maradóknak pedig segítenek a szállás 

biztosításában - áll a kormányhivatal közleményében. 
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https://www.origo.hu/itthon/20220405-az-europai-tanacs-elnoke-es-a-nato-fotitkara-is-gratulalt-orbanviktornak.html
https://www.origo.hu/itthon/20220406-bekerettek-ukrajna-budapesti-nagykovetet.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/05/kormanyhivatal-csaknem-500-menekulonek-segitettek-a-humanitarius-tranzitponton-hetfon
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/05/kormanyhivatal-csaknem-500-menekulonek-segitettek-a-humanitarius-tranzitponton-hetfon
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 „Kísértenek” a megégetett voksok – Erdélyi diverzió másfél évtized után 

„előkapott” forgatókönyv szerint 
2022. április 5. – Krónika 

Egy tizennégy évvel ezelőtti, múlt héten „újratöltött” forgatókönyv szerint került 

nyilvánosságra a Marosvásárhely mellett „felfedezett” úgymond választási csalási kísérlet, 

amelyet az anyaországi balliberális oldal vizionált a vasárnapi országgyűlési választások előtt. 

Nincs új a nap alatt – jelentette ki Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a 

Marosvásárhely és Jedd között múlt szerdán „véletlenszerűen megtalált”, megégetett 

szavazólapok kapcsán. Az SZNT vezetője elmondta: több mint tizennégy évvel ezelőtt, 2008 

februárjában azonos forgatókönyv szerint már megpróbálták lejáratni a székelyföldi 

magyarságot. „Eldobott és elégetett szavazólapokról szóltak az első kérdések tizennégy évvel 

ezelőtt, amikor először választottak meg az SZNT elnökévé. A tisztújító gyűlés egy másfél évet 

tartó népszavazásra tett pontot, és közölte annak végleges eredményét. Több mint 210 ezer 

szavazat Székelyföld autonómiájára, a leadott szavazatoknak messze több mint kilencven 

százaléka – elevenítette fel saját közösségi oldalán a másfél évtizeddel ezelőtt történteket 

Izsák. – Február végén keresett meg a vásárhelyi román sajtó, és kamerák kereszttüzében, 

mikrofonok erdeje előtt kellett nyilatkoznom egy számomra addig ismeretlen eseményről: 

Jedden félig elégett szavazólapokat talált egy ismeretlen személy, aki erről értesítette a román 

sajtót.” 

 

Átadják az EMKE „erdélyi Oscar-díjait”: tizenegyen részesülnek idén 

elismerésben 
2022. április 5. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) szombaton osztja ki Kolozsváron idei 

elismeréseit. Az „erdélyi Oscarnak” is nevezett díjakat hagyományos helyszínen, a Protestáns 

Teológiai Intézet Dísztermében adják át 15 órától – olvasható az EMKE honlapján. A 

szervezet minden évben az 1885. április 12-i alapító dátumhoz legközelebb eső hétvégén, ez 

évben április 9-én, szombaton tartja ünnepi közgyűlését, ezen a napon tartják a díjkiosztó 

gálát is. 2022-ben 11 elismerést adományozunk a közművelődési kultúra különféle területein 

tevékenykedő személyeknek. Emellett az év folyamán több, kiváló közművelőnek járó 

oklevelet is átadtunk – közölte az egyesület. Felsorolták, kik kapják az idei elismeréseket és 

életműdíjakat. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-diverzio-masfel-evtized-utan-belokapottr-forgatokonyv-szerint-bkisertenekr-a-megegetett-vokslapok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-diverzio-masfel-evtized-utan-belokapottr-forgatokonyv-szerint-bkisertenekr-a-megegetett-vokslapok
https://kronikaonline.ro/kultura/atadjak-az-emke-idei-berdelyi-oscar-dijaitr
https://kronikaonline.ro/kultura/atadjak-az-emke-idei-berdelyi-oscar-dijaitr
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Brassó és Bihar megyében a legnagyobb eddig a népszámlálási kedv erdélyi 

összevetésben 
2022. április 5. – Krónika 

Három hét alatt Románia lakosságának 12,3 százaléka „számolta meg magát”, a magyar 

részvételt is hasonló mértékűre becsülik, Erdélyben Brassó és Bihar megye viszi a prímet. A 

Népszámlálás.ro keddi sajtóközleménye szerint az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai 

azt mutatják, hogy április 3-áig a becsült országos részvételi arány 12,3 százalékos. Ez 

naponta átlag 111 ezer kitöltött kérdőívet jelent. A közlemény szerint amennyiben sikerül 

tartani a jelenlegi intenzitást, akár a 35 százalékos online részvétel is elérhető. A megyék 

magyarságaránya alapján becsült magyar részvétel 12,7 százalékos, napi átlag 7,4 ezer online 

megválaszolt kérdőívvel. „Ez azt is jelenti, hogy a magyar részvétel enyhén meghaladja az 

országos átlagot, de az általunk vártnál sokkal kisebb az előnyünk” – mutat rá a 

Népszámlálás.ro. Az erdélyi megyék közül Brassó megye van az élvonalban: 17,4 százalékkal 

országos szinten is a második legmagasabb a részvétel. Szintén jól teljesít Bihar megye: 13,7 

százalékos részvételi aránnyal az országos rangsorban a hetedik. 

 

Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait Böjte Csabának és 

Csíky Boldizsárnak 
2022. április 5. – MTI, Krónika 

Átadták a köztestületi díjakat a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) keddi közgyűlésén a 

Pesti Vigadóban, erdélyi személyiségek is részesültek a rangos elismerésben. Az Életműdíjat 

Csíky Boldizsár marosvásárhelyi zeneszerzőnek, tanárnak, zenetudósnak; a Nagydíjat 

Jelenczki István filmrendezőnek, operatőrnek, fotó- és képzőművésznek; az Aranyérmet 

Böjte Csaba ferences szerzetesnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának; a Művészeti 

Írói Díjat Nátyi Róbert művészettörténésznek; a Kováts Flórián Emlékérmet Szegő György 

építésznek, művészeti írónak, látvány- és díszlettervezőnek adományozták. Az MMA 

tájékoztatása szerint a 2021. szeptember 27-i közgyűlésén döntött a 2021. évi köztestületi 

állandó díjak adományozásáról.  

 

A magyarellenes kirohanásairól ismert Ioan Aurel Pop marad a Román 

Akadémia elnöke 
2022. április 5. – Krónika, Bihari Napló 

Ioan Aurel Popot választották kedden újabb négy évre a Román Akadémia elnökévé. A 

nacionalista irányzathoz sorolt kolozsvári történész korábban több magyarellenes 

kijelentésével hívta fel magára a figyelmet. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem korábbi 

rektorának a keddi választáson a Román Akadémia tagjainak többsége bizalmat szavazott, az 

akadémia aulájában tartott titkos szavazáson a 157 voksból 142-t tudhatott magáénak – 

számolt be az Actual de Cluj. Popot először 2018 áprilisában választották meg a Román 

Akadémia elnökévé. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/brasso-es-bihar-megyeben-a-legnagyobb-eddig-a-nepszamlalasi-kedv-erdelyi-osszevetesben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/brasso-es-bihar-megyeben-a-legnagyobb-eddig-a-nepszamlalasi-kedv-erdelyi-osszevetesben
https://kronikaonline.ro/kultura/atadtak-a-magyar-muveszeti-akademia-koztestuleti-dijait-bojte-csabanak-es-csiky-boldizsarnak
https://kronikaonline.ro/kultura/atadtak-a-magyar-muveszeti-akademia-koztestuleti-dijait-bojte-csabanak-es-csiky-boldizsarnak
https://kronikaonline.ro/belfold/a-magyarellenes-kirohanasairol-ismert-ioan-aurel-pop-marad-a-roman-akademia-elnoke
https://kronikaonline.ro/belfold/a-magyarellenes-kirohanasairol-ismert-ioan-aurel-pop-marad-a-roman-akademia-elnoke
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Antal Lóránt: Székelyudvarhelyen a politika még nem számít hívó szónak 
2022. április 5. – maszol.ro 

Harminc éven át volt Székelyudvarhely laboratórium az RMDSZ ellenében szerveződő 

politikai alakulatok számára, mára azonban sokan megértették, hogy Udvarhely számára is az 

RMDSZ lehet a járható út – vélte Antal Lóránt szenátor, a székelyudvarhelyi RMDSZ-

szervezet nemrégiben megválasztott új elnöke. Szerinte „errefelé a politika még nem számít 

hívó szónak”, bár tapasztalhatók a változás jelei. Két éven belül egy erős önkormányzati 

képviselőtestület-javaslattal és polgármesterjelölttel kell előállni, akik el tudják látni a 

feladatokat, mert e pillanatban Székelyudvarhelyen közigazgatási káosz uralkodik jelentette 

ki Antal Lóránt szenátor. 

 

Iskolai beiratkozás: nem várhatók nagy változások Hargita megyében 
2022. április 5. – maszol.ro 

Nem változnak lényegesen a beiratkozási számok az előkészítő és a középiskolát kezdő 9. 

osztályokban Hargita megyében. Az előzetes adatok alapján némileg növekedni fog a magyar 

tannyelvű osztályok száma, de a végleges adatok csak a beiratkozási időszak után derülnek ki. 

 

Szatmár megye: felújításra, templomi bútorzat vásárlására kértek és kaptak 

támogatást 
2022. április 5. – maszol.ro 

A Romániai Egyházügyi Államtitkárság döntése értelmében több Szatmár megyei vallási 

közösség, a történelmi magyar egyházak részesültek állami támogatásban – hívta fel a 

figyelmet Magyar Lóránd parlamenti képviselő. A Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület templomai közül ez alkalommal 100 ezer lejes támogatást kapott az egri és a 

börvelyi református parókia: mindkét közösség a templomuk külső és belső javítására, 

tatarozásra kaptak támogatást. A piskolti református közösség ravatalozójának felújítását 75 

ezer lejjel támogatja az állam. A kiskolcsi és az ombodi templomon is javításokat eszközölnek, 

erre a célra a közösségek egyenként 60 ezer lej támogatást kaptak az egyházügyi 

államtitkárságtól. A domahidai református egyházközség 45 ezer lejt kapott templomi 

bútorzat vásárlására. 

 

Székelyföldi testvérosztály temesvári látogatása 
2022. április 5. – Nyugati Jelen 

A tanév elejétől a Bartók Béla Elméleti Líceum VI. B osztálya testvérosztály kapcsolatot 

alakított ki a Csíkszentimrei Arany János Általános Iskola hatodik osztályával. Március 30. és 

április 2. között a székelyföldi diákok Temesvárra látogattak osztályfőnökük, Tánczos 

Viktória-Anna kíséretében. A temesvári tartózkodásuk alatt a két osztály több közös 

programon vett részt: elsőként egy közös ismerkedő játékórára került sor a DÖK-ös diákok 

irányítása alatt, majd következett két tanítási nap az iskolában, egy izgalmas mozi, egy 

érdekes városnézés Fodor Enikő tanárnővel. Kiss Attila, a Temesvári Csiky Gergely Állami 
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https://maszol.ro/belfold/Antal-Lorant-Szekelyudvarhelyen-a-politika-meg-nem-szamit-hivo-szonak
https://maszol.ro/belfold/Iskolai-beiratkozas-nem-varhatoak-nagy-valtozasok-Hargita-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Szatmar-megye-felujitasra-templomi-butorzat-vasarlasara-kertek-es-kaptak-tamogatast
https://maszol.ro/belfold/Szatmar-megye-felujitasra-templomi-butorzat-vasarlasara-kertek-es-kaptak-tamogatast
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/szekelyfoldi_testverosztaly_temesvari_latogatasa.php
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Magyar Színház színművésze, a színház kulisszái mögé kalauzolta a diáksereget. Szombaton 

egynapos kirándulás következett az Al-Dunához, ahol a Vaskapu 1 múzeumot és a Kazán-

szorost néztük meg egy hajóút keretén belül. 

 

Rákóczi-díjjal ismerték el mindazt, amit a katolikus iskoláért tettek  
2022. április 5. – szekelyhon.ro 

Nyugalmazott érsek, parlamenti szenátor, helyettes főtanfelügyelő és újságíró is kapott 

Rákóczi-díjat Marosvásárhelyen. Az elismerést a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Teológiai 

Gimnázium közössége adja azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a marosvásárhelyi 

iskola létrejöttéhez, megtartásához, kiálltak a tanintézmény mellett annak kálváriájában is.  

 

A legkisebb menekültekkel is törődnek: ukrán óvodai csoport indult a kolozsvári 

unitárius bölcsődében 
2022. április 5. – Krónika 

Ukrán nyelvű óvodai csoport indult a kolozsvári unitárius bölcsődében, ahol ukrán 

pedagógusok intézményes formában foglalkoznak a háború sújtotta országból elmenekülő 

családok gyermekeivel. Elekes Zsolt iskolalelkész, a kezdeményezés ötletgazdája reméli, 

példájukat sok szervezet, intézmény követi majd, ugyanis igény van Kolozsváron több 

hasonló óvodai csoportra is. 

 

Mintegy 13 millió lejt kapnak az államtól a történelmi magyar egyházak 
2022. április 5. – maszol.ro 

„A történelemi egyházainkat minden szinten segítenünk kell: az RMDSZ azon dolgozik, hogy 

biztosítsa a kellő támogatást ezeknek az egyházaknak a helyi és megyei önkormányzatok 

részéről, valamint a kormány részéről is” – olvasható a Szövetség közleményében. Az idei év 

első felében 112, a történelmi magyar felekezetek valamelyikéhez tartozó egyházközséget 

támogat az állam közel 13 millió lej értékben. Mint írják, „törvényi és közpolitikai szinten” is 

gondoskodnak arról, hogy a történelmi magyar egyházak méltó elismerésben és 

támogatásban részesüljenek, hiszen több állami feladatot is ellátnak a tömb- és 

szórványvidékeken egyaránt. 

 

Kiss Tamás szociológus: meglepte az elemzőket is a magyar kormánypártok 

nagyarányú győzelme 
2022. április 5. – maszol.ro 

Az orosz–ukrán háború miatti közhangulat és a kampányeszközök szélesebb tárháza járult 

hozzá ahhoz, hogy a kormányon lévő Fidesz–KDNP pártszövetség ismét kétharmados 

többséggel nyerte meg vasárnap a magyar országgyűlési választást – vélte Kiss Tamás 

szociológus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. A társadalomkutató – 

az ellenzék által delegált – szavazatszámlálóként volt jelen az egyik magyarországi 

szavazókörben, és nem vitatva a választás tisztaságát, annak a véleményének adott hangot, 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/rakoczi-dijjal-ismertek-el-mindazt-amit-a-katolikus-iskolaert-tettek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-legkisebb-menekultekkel-is-torodnek-ukran-ovodai-csoport-indult-a-kolozsvari-unitarius-bolcsodeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-legkisebb-menekultekkel-is-torodnek-ukran-ovodai-csoport-indult-a-kolozsvari-unitarius-bolcsodeben
https://maszol.ro/belfold/Mintegy-13-millio-lejt-kapnak-az-allamtol-a-tortenelmi-magyar-egyhazak
https://maszol.ro/belfold/Kiss-Tamas-szociologus-meglepte-az-elemzoket-is-a-magyar-kormanypartok-nagyaranyu-gyozelme
https://maszol.ro/belfold/Kiss-Tamas-szociologus-meglepte-az-elemzoket-is-a-magyar-kormanypartok-nagyaranyu-gyozelme
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hogy a kormánypártoknak érdemes lenne megfontolniuk a választási törvényen való 

változtatást, mert vannak olyan dolgok, amik jelenleg „találgatásra adnak okot”. 

 

Kiemelten fontosak maradnak az erdélyiek – Barabás T. János a választások 

utáni nemzetpolitikáról 
2022. április 5. – Krónika 

Várhatóan megmarad az RMDSZ kormányzati részvételének a magyar–román államközi 

kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatása, amelyek ha nem is túl élénkek, de korrektek, 

normálisak – nyilatkozta a Krónikának Barabás T. János elemző, aki szerint az erdélyi 

magyarokkal való kapcsolat kiemelten fontos marad. A szakértőt arról kérdezték, hogyan 

alakulhat Magyarország és Románia viszonya, valamint a nemzetpolitika a választások után. 

  
Megmenthetik az oroszvári kastélyt a petíciók? 
2022. április 5. – ma7.sk  

Az ősrégi terebélyes fák mögül elővillanó, valaha szebb napokat megélt hófehér várkastély 

látványa ma is elvarázsolja az arra járót. Ha egy kicsit szabadjára engedjük a képzeletünket, 

egy igazi mesevilágba röpít bennünket ez a neogótikus stílusban épült káprázatos kastély, 

amelyet gyakran magyar Windsornak is neveznek. Nem véletlen ez a megnevezés. Az 

oroszvári kastély csipkés oromzatai, címerekkel díszített falai, kisebb-nagyobb tornyai 

valóban hamisítatlan angol benyomást keltenek, ami nagy valószínűséggel az építtető Zichy 

Manó – Zichy-Ferraris-Emmánuel – Angliához való szoros kötődésével magyarázható. 

Oroszvár 1947-től része Szlovákiának, a párizsi békeszerződés értelmében akkor csatolták el 

Magyarországtól Dunacsúnnal és Horvátjárfaluval együtt. A település területén található 1841 

és 1843 között épült kastélyt pedig az egyértelmű végrendelet ellenére a Beneš-dekrétumok 

értelmében – mint egy „magyar nemzetiségű belga hercegnő” tulajdonát – államosították. 

 

Legyen aktív részese a Palóc Világtalálkozónak! 
2022. április 5. – ma7.sk  

A VII. Palóc Világtalálkozó megszervezését 2020 óta halogatják; idén, 2022. augusztus 5-e és 

7-e között azonban végre megvalósulhat. A nagykürtösi járási Ipolyszécsénykére tervezett 

rendezvénynek már 2020-ban meg kellett volna valósulnia, a járványhelyzet okán azonban a 

2021. július 30-a és augusztus 1-je közti napokat jelölték ki; később ezt is kénytelenek voltak 

elhalasztani, így a palócság kultúrájának bemutatása céljából életre hívott összművészeti 

fesztiválra 2022 augusztusáig várni kell. A háromnapos rendezvény a palócság kultúrájának 

színes palettáját hivatott bemutatni a népművészet, a képzőművészet, a hagyományápolás és 

a kézművesség jegyében. 
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Két év kihagyás után ismét lesznek Komáromi Napok 
2022. április 5. – bumm.sk  

Két év kényszerpihenő után idén végre megszervezik a térség legnagyobb fesztiválját, a 

Komáromi Napokat. Az idő rövidsége ellenére nem lesz hiány kulturális és 

sportprogramokból, ahogy koncertekből sem. Keszegh Béla Komárom polgármestere, 

valamint a két szervező, Ferenczi Zsolt és Kovács György tartott sajtótájékoztatót arról, hogy 

a járvány miatt két évre parkolópályára került Komáromi Napokat idén újra megtartják, igaz 

több változtatással. A legfontosabb ezek közül talán az, hogy a térség legnagyobb tavaszi 

fesztiválja ezúttal csak az északi városrészben szerveződik. Dél-Komárom az ErődFeszt nevű 

programmal várják a közönséget április 29-e és május 1-je között. Április 26-án a közös 

ünnepi testületi ülés az északi- és dél-komáromi képviselőkkel ugyan elmarad, de az észak-

komáromi plénum saját ünnepi ülését megtartja, ahol átadják a Pro Urbe- és a Polgármesteri-

díjat, emellett díszpolgárt is avatnak. 

  
A választási bőség elemzése - Frissített 
2022. április 5. – Magyarszo.rs 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében Választások Szerbiában – magyar 

vonatkozások címmel Budapesten tartották meg tegnap a hagyományos választás-értékelő 

rendezvényt, amelyen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elemezett és értékelt. Mivel április 3-a a 

választások szempontjából nem mindennapi bőséget hozott magával, így részben a 

magyarországi országgyűlési választást, illetve az azon való vajdasági részvételt, továbbá a 

szerbiai választásokat is értékelték – számolt be a rendezvényről lapunknak nyilatkozva 

Pásztor István. 

  

Szerbiát haladéktalanul fel kell venni 
2022. április 5. – Magyarszo.rs 

Elfogadhatatlanul lassú a Nyugat-Balkán európai uniós integrációja, ami stratégiai hiba, 

illetve káros a regionális stabilitás szempontjából is, ezért Magyarország ismét a folyamat 

felgyorsítására szólítja fel Brüsszelt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

kedden Bosznia-Hercegovinában. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Mostari 

Nemzetközi Vásár megnyitóján elmondott beszédében hangsúlyozta: „mi, akik Közép-

Európában élünk, értjük és átérezzük a nyugat-balkáni térség integrációs folyamatának 

fontosságát”. 
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Ők lesznek a VMSZ parlamenti képviselői 
2022. április 5. – Magyarszo.rs 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a vasárnapi szerbiai parlamenti választás 

eredményeként a Vajdasági Magyar Szövetség hat képviselőt juttatott a parlamentbe. A 

VMSZ első helyen bejutott képviselője a párt eddigi parlamenti frakcióvezetője, dr. Pásztor 

Bálint. A további listás helyeken Kovács Elvira, Fremond Árpád, Újvári Zsombor, Ökrész 

Rozália és mgr. Újhelyi Ákos szerzett mandátumot az újonnan alakuló parlamentben. 

 

Topolya: Megünnepelték az egészségház napját 
2022. április 5. – Vajma.info 

Az egészségház napját ünnepelték meg ma Topolyán. 171 évvel ezelőtt ezen a napon született 

dr. Hadzsy János orvos, humanista. Az intézmény udvarában a szobrát is megkoszorúzták. 

Dr. Illés Csilla, az egészségház igazgatója ünnepi beszédében kiemelte, hogy egy nagyon aktív 

és megpróbáltatásokkal teli időszak áll az intézmény mögött. Minden egészségügyi 

dolgozónak köszönetet mondott a helyállásért. A névadó életútja ismertette, majd elmondta 

azt is, hogy sikerült korszerű eszközöket is beszerezni az egészségügyi ellátás színvonalának 

növeléséhez. 

  
Április 11-én 1500 ukrán menekült család gyermeke kaphat anyanyelvű 

mesekönyvet 
2022. április 5. – MTI 

Április 11-én 1500 ukrán menekült család gyermeke kaphat anyanyelvű mesekönyvet, a 

Ribizli a világ végén című népmese-válogatást - olvasható az Országos Széchényi Könyvtár 

(OSZK) MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. Mint írják, április 11-én különleges 

könyvbemutatót tartanak az Országos Széchényi Könyvtárban: a Móra Könyvkiadó, a Nova 

Hvylja Egyesület és az OSZK kiadásában, a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) támogatásával 

és az Alföldi Nyomda kivitelezésében ezekben a napokban készül egy magyar népmeséken 

alapuló ukrán nyelvű gyermekkönyv. 

 

Ukrajnában részesült elismerésben a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség 

vezetője 
2022. április 5. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Az Ukrán Állami Határőrszolgálat vezetője, Serhij Dejneko vezérőrnagy “Ukrajna 

Államhatárának Védelmében Nyújtott Segítségért” kitüntetésben részesítette – az ukrán-

orosz háborús konfliktusból adódó feladatok ellátása és az ukrán-magyar államhatáron 

végzett szakmai tevékenységéért – Csernyi Sándor rendőr ezredest, a Záhonyi 

Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét. 
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Újabb felszerelést kapott a Kárpátaljai 101-es Területvédelmi Dandár 
2022. április 5. – karpatalja.ma 

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője és Ihor Sinkarjuk, 

az OVA helyettes vezetője többek között 100 golyóálló mellényt, 100 sisakot, kommunikációs 

eszközöket, terephálókat, katonai egyenruhákat, valamint hálózsákokat adott át a katonák 

részére. Ezenkívül hőkamerát, speciális drónt és egyéb technikai felszerelést adtak át. 

 

Kárpátalja lélegeztetőgépekkel is segíti a nehéz helyzetben lévő régiókat 
2022. április 5. – karpatalja.ma 

Kárpátalja továbbra is együttműködik és segíti azokat a régiókat, ahol aktív harcok zajlanak – 

közölte Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője április 5-

én. Ezt bizonyítja az is, hogy 95 lélegeztetőgépet szállítottak át Kárpátaljáról Mikolajivba, 

Csernyihivbe, Szumiba, Harkivba, Zaporizzsjába, Donyeckbe, Luhanszkba és más olyan 

megyékbe, ahol most nagy szükség van ezekre a felszerelésekre. 

 

Portugáliából is érkezett humanitárius segély Ungvárra 
2022. április 5. – karpataljalap.net 

A Szívtől Szívnek Jótékonysági Alapítvánnyal együttműködve a gondomári lakosok, a helyi 

tűzoltók és a jelenleg ott élő ukránok 6 teherautónyi adományt gyűjtöttek össze, amelyekben 

a legszükségesebb dolgok – ruhanemű, takarók, lábbeli, élelmiszerek és higiéniai cikkek – 

kaptak helyet. 

 

Munkácson több mint 18 ezer menekültet vettek nyilvántartásba 
2022. április 5. – kiszo.net 

Közülük 5460 gyermek, írja a Zakarpattya.net. Több mint 15 ezer ideiglenes áttelepültet a 

helyi lakosok fogadtak be, több mint 3 ezer személyt pedig a város menekültszállóin helyeztek 

el. A Munkácson hivatalosan beregisztráltak közül 47-en hagyták el az országot április 4-én. 

 

Csütörtöktől újranyit 2 óvoda Beregszászban 
2022. április 5. – kiszo.net 

A Beregszászi kistérségben április 7-től két ügyeletes óvoda megnyitását tervezik. A Széchenyi 

utcában lévő 18. Sz. Bölcsőde-Óvodában, illetve az Ivan Franko utcában található 6. Sz. Mese 

Óvodában összesen 100 gyermeket tudnak elhelyezni. 

 

Mintegy 50 ezer belső menekült tartózkodhat Ungváron 
2022. április 5. – kiszo.net 

Ungváron 67 692 ebédjegyet bocsátottak ki a belső menekültek ingyenes étkeztetésére – 

jelentette be Alla Kohan, Ungvári Városi Tanács szóvivője. Hozzátette, a megyeszékhely 

költségvetéséből már 2 millió 700 ezer hrivnyát felhasználtak a háború miatt áttelepültek 

élelmezésére. 
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Végleges: ZNO helyett online-multiteszt 
2022. április 5. – kiszo.net 

Az érettségizőknek az idén egy összevont vizsgán kell átmenniük. Annak érdekében, hogy az 

idei felsőoktatásba felvételizők számára elérhető feltételeket teremtsenek, és ösztönözzék őket 

arra, hogy Ukrajnában tanuljanak, bevezetik a több tantárgyból álló nemzeti multitesztet 

(NMT) – jelentette be Szerhij Skarlet. 

 

Figyelemfelhívás az ukrajnai felsőoktatási intézmények hallgatói részére 
2022. április 5. – karpat.in.ua 

A magyar Kormány létrehozta a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében a 

Students at Risk programot, amely – sikeres pályázat esetén – lehetőséget biztosít arra, hogy 

a háború következtében menekülni kényszerülő ukrán és Stipendium Hungaricum 

partnerországbeli hallgatók Ukrajnában elkezdett tanulmányaikat magyarországi 

felsőoktatási intézményben folytassák. Pályázni lehet a 

https://stipendiumhungaricum.hu/studentsatrisk honlapon. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 5. – Kossuth Rádió 

 
Több mint 40 napja tart a háború Ukrajnában. Kárpátaljára eddig 350 000 belső-ukrajnai 

család menekült a harcok elől. A részben magyarok által lakott megyében mindennapossá 

váltak a légi riadók.  

 

Vasárnap az alapítók leszármazottainak visszaemlékezésével, püspöki és esperesi áldással, 

valamint egy rövid kulturális műsorral avatták fel a temesvári Várbástya egyesület révén a 

város magyarsága tulajdonába visszakerült Magyar Házat. Az ünnepi pillanatok után először 

az egyesület elnökét kértük mikrofon elé.  

 

Arad megyében a következő tanévre összesen 3658 iskola-előkészítő osztályos hellyel 

számolnak, de ebből csak alig több mint öt százalékát teszik ki a magyar oktatásnak 

fenntartott helyek – ennyi gyerek várható az ősszel az előkészítő osztályokba -, amelyekbe 

április 11-től lehet beíratni a leendő diákokat. Egy hónapon át az adott iskolakörzethez tartozó 

iskolaköteles korú gyerekek élveznek előnyt. A magyar iskolákhoz vagy tagozatokhoz 
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nincsenek körzetek rendelve. Pellegrini Miklós, Arad megyei főtanfelügyelő-helyettessel 

beszélgettünk. 

 

A Temes megyei Zsombolyán, ahol a lakosság tíz százaléka vallja magát magyarnak, még 

mindig él az a tévhit, hogy jobb esélyei vannak az érvényesülésre az iskolát románul végző 

magyar gyermeknek. Magyar óvodába is kevés magyar család íratja gyermekét, az iskolát 

pedig ritka kivétellel románul kezdik meg. Ezért gondot fordítanak a magyar óvodában a 

román nyelv elsajátítására is, míg a román családi háttérrel érkező gyermekek alig tanulnak 

meg magyarul a zsombolyai magyar óvodában – mondta el Nagy Renate óvónő. 

 

 

Lovas terápiával segítenek a fogyatékkal élő gyermekeknek Erdélyben, a Nagyenyed melletti 

Lőrincrévén. Április másodikán, szombaton volt az autizmus világnapja, ennek kapcsán 

kerestük fel a Lőrincrévén működő lovasterápiás központot. 

 

Nagy öröm egy vidéki múzeum számára, amikor felbukkan egy-egy, a régióhoz köthető 

muzeális érték, és a szerencsés véletleneknek köszönhetően meg is tudja vásárolni. Így történt 

ez a közelmúltban, amikor a Galántai Honismereti Múzeumot csehországi kollégák keresték 

meg egy fontos információval.  

 

A fesztiválok hónapja lesz április a nagyváradi Szigligeti Színházban. Két fesztivált is tartanak 

ebben a hónapban. Az egyik az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek XVI. 

találkozója, amelyre április 21-24 között kerül sor. A másik a HolnapUtán Fesztivál tízedik, 

jubileumi kiadása április utolsó hetében, amelyen három ország hat társulatának hét 

előadását láthatják az érdeklődők. 

 

Műsorunk végén egy pályázati lehetőségre szeretnénk felhívni figyelmüket.  A Felvidékről 

kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmából a Rákóczi Szövetség pályázatot 

hirdet Kárpát-medencei helyi és ifjúsági szervezetei számára, azzal a  céllal, hogy minél több 

településen, iskolában emlékezzenek meg a szülőföldjükről elűzött, a Beneš-dekrétumok 

következtében a Csehszlovák Köztársaságból Magyarországra telepített több mint százezer 

magyarról.  A pályázat beadásának határideje 2022. április 8., péntek. További részletek a 

Rákóczi Szövetség honlapján. 


