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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: azonnali tűzszünetet javasoltam Putyin elnöknek 
2022. április 6. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

- Telefonon beszélt szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Orbán Viktor újraválasztott 

miniszterelnök, aki azonnali tűzszünetet javasolt az orosz-ukrán háborúban. Orbán Viktor 

budapesti nemzetközi sajtótájékoztatóján számolt be erről, hozzátéve, azt is javasolta az orosz 

elnöknek, hogy ő, az ukrán és a francia elnök, valamint a német kancellár jöjjön el Budapestre, 

minél hamarabb annál jobb, és tartsanak egy megbeszélést. Ennek a találkozónak az egyetlen 

célja az azonnali tűzszünetről szóló megállapodás lenne - mondta. Hozzátette: a válasz pozitív 

volt, de az orosz elnök azt mondta, ennek feltételei vannak, amelyről az ukrán elnökkel kell 

megállapodnia. A kormányfő közölte, Magyarország azért ilyen "hajlíthatatlan" a békével 

kapcsolatban, mivel több mint 200 ezer magyar él Kárpátalján, és Magyarországnak az ő 

életükért van elsősorban felelőssége. 

 

Szijjártó: megvitatták a NATO új stratégiai koncepcióját 
2022. április 6. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, karpatalja.ma, kiszo.net 

- Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) tagállamai külügyminisztereinek kétnapos 

tanácskozásának első napján megvitatták a szervezet új stratégiai koncepcióját - közölte a 

külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szerda este. Szijjártó Péter Brüsszelből 

nyilatkozva kiemelte, hogy ez előkészítő ülés volt, hiszen az állam- és kormányfők hamarosan 

Madridban tárgyalnak, ahol - ha minden jól megy - elfogadják a dokumentumot, amely az 

elkövetkezendő évekre, évtizedekre meghatározza majd a NATO politikájának stratégiai 

irányait. A tárcavezető kiemelte: mindenki arról beszélt, hogy az ukrajnai háború alapvetően 

változtatja meg a hangsúlyokat a NATO tevékenységében. Sajnálattal állapították meg, hogy a 

NATO és Oroszország kapcsolata még sohasem volt ilyen rossz, ezért azt újra kell definiálni - 

tette hozzá. Szijjártó Péter közölte: tájékoztatta kollégáit, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 

beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akinél azt kezdeményezte, hogy legyen azonnali 

tűzszünet, valamint tartsanak béketárgyalást Budapesten. 

 

Eggyel több országos listás mandátumot nyert a Fidesz 
2022. április 7. – MTI  

Eggyel bővült, 136-ra nőtt a Fidesz-KDNP által elnyert mandátumok száma, a DK-Jobbik-

LMP-MSZP-Momentum-Párbeszédé pedig eggyel csökkent - derül ki a Nemzeti Választási 

Iroda adataiból. Az NVI vasárnap kezdte meg a levélben érkezett szavazatok számlálását. 

Csütörtök reggelig 161 548 érvényes levélszavazatot számoltak össze, ebből 151 279-et kapott a 

Fidesz-KDNP pártszövetség, míg DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd 7 006-ot, a 

Mi Hazánk Mozgalom pedig 1 705-öt. A határon túli magyarok által leadott levélszavazatokat 

az országos listás mandátumok szétosztásánál veszik figyelembe. Mivel a levélszavazatok miatt 
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jelentősen megnőtt a Fidesz-KDNP pártlistára jutó szavazat, így ez a lista még egy 

mandátumhoz jutott, egyúttal a DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd elveszített egy 

listás mandátumot, mert már nem volt elég szavazata az utolsóként kiosztandó mandátum 

megszerzéséhez, így összesen már csak 55 mandátuma van. 

 

Tőkés: „már csak csordogál” az autonómia ügye, újra kell fogalmazni az erdélyi 
magyarság programpontjait 
2022. április 6. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu, Bihari Napló 

Tőkés László szerint a nemzeti oldal magyarországi választási győzelme után az erdélyi 

magyarságnak ideje újrafogalmaznia azokat a programpontjait, amelyekben stratégiai partneri 

támogatást vár a felelős magyar kormánytól. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnöke szerdai kolozsvári sajtótájékoztatóján beszélt erről, miután gratulált a Fidesz-KDNP 

választási sikeréhez. Úgy vélte: az erdélyi magyarságnak is része volt e siker elérésében. Az 

újrafogalmazandó erdélyi magyar programpontok között a támogatáspolitikát, a külhoni 

magyarság politikai céljainak, valamint a magyar nyelvű felsőoktatásnak a támogatását 

említette. Úgy vélte: leginkább az autonómia terén van szükség arra, hogy új fejezetet 

nyissanak, mert „már csak csordogál az autonómia ügye, és létjogosultságát veszíti, ha nem 

tudjuk képviselni”.  

 

Krónika Live: a várható nehézségek ellenére is fontos marad a magyar 
kormánynak a nemzetpolitika 
2022. április 6. – Krónika 

Az újabb kétharmados Fidesz–KDNP-győzelem mindenképpen azt is jelenti, hogy töretlenül 

folytatódni fog az elmúlt tizenkét évben megszokott nemzetpolitika a külhoni magyar 

közösségek felkarolásával – hangzott el a Krónika Live kedd esti műsorában. A 

videópodcastben Pataky István, Rédai Attila és Rostás Szabolcs újságírók az április 3-ai 

magyarországi országgyűlési választások eredményeit és várható következményeit 

boncolgatták, erdélyi magyar szemszögből. Pataky István szerint a határokon átnyúló 

nemzetegyesítés nagyon fontos, szimbolikus témája az újabb kétharmados többséget szerzett 

kormánynak. 

 

Kezdődhet a református templom felújítása Tasnádon és a szentegyházi 
sportcsarnok építése 
2022. április 6. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Aláírták a kivitelezési szerződéseket a tasnádi református templom felújítására, valamint egy 

sportcsarnok felépítésére Szentegyházán – derül ki az RMDSZ szerdai közleményéből. 

„Minden építmény a helyi közösségeket gazdagítja. Sportcsarnokokat azért építünk, hogy a 

fiatalok, akik sportolni akarnak, helyben megtehessék azt. Műemlékeinket azért újítjuk meg, 

mert tudjuk, hogy így hosszú időn keresztül nyoma lesz a múltnak és annak a munkának, 
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amelyet elődeink végeztek a jövőért” – fogalmazott Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. 

Hozzátéve, hogy azért végzik ezeket a beruházásokat, azért dolgoznak, hogy legyen jövő a 

szülőföldön.  

 

Számos erdélyi magyar templom felújítását támogatja a román állam 
2022. április 6. – Krónika 

Közel 13 millió lej értékben támogatja idén a román állam a magyar történelmi egyházakat – 

tájékoztat az RMDSZ. A szövetség szerdai közleményében hangsúlyozza: azon dolgozik, hogy 

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

részéről, valamint a kormány részéről is. „Az idei év első felében 112, a történelmi magyar 

felekezetek valamelyike által kezdeményezett projektet támogat az állam közel 13 millió lej 

értékben. Törvényi és közpolitikai szinten is gondoskodunk arról, hogy a magyar történelmi 

egyházak méltó elismerésben és támogatásban részesüljenek, hiszen több állami feladatot is 

ellátnak a tömb- és szórványvidékeken egyaránt” – mutat rá a közlemény, melyben a szám a 

csatolt táblázat szerint nagyrészt az anyagi támogatásban részesülő egyházközségekre 

vonatkozik. 

 

Kelemen Hunor: viták vannak, de konfliktusok nincsenek a kormánykoalícióban 
2022. április 6. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A kormánykoalíció stabil, nincsenek konfliktusok – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor 

kormányfőhelyettes, az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor a Digi24-nek adott interjúban azt 

mondta, a Nemzeti Liberális Párton belüli elnökváltás a párt belső ügye, amelyet nem óhajt 

kommentálni. Azt azonban meg kell állapítania, hogy Romániában mindig feszültséget és 

konfliktusokat szül, ha a kormánypárt elnöke és a miniszterelnök nem ugyanaz a személy, 

vélekedett Kelemen. „A koalíció jól fog működni, a koalíció stabil, a koalícióban nincsenek 

konfliktusok” – hangsúlyozta az Agerpres szerint, hozzátéve ugyanakkor, természetes, hogy 

vannak viták, hisz három különböző politikai programmal rendelkező alakulatról van szó, de 

konfliktusok nincsenek. 

 

Gazdasági erővé alakítani a magyar humán erőforrásokat 
2022. április 6. – Nyugati Jelen 

Dr. Grezsa István miniszteri biztos, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinátora 

a Zimándújfalun a közelmúltban megtartott felújított, illetve kibővített óvoda átadásának az 

ünnepségén a sajtó képviselőivel is elbeszélgetett. A Kárpát-medencében történt óvoda 

felújítások, illetve bővítések kapcsán elmondta, örvend annak, amiért Zimándújfalun a magyar 

óvodába nem színmagyar, hanem vegyes házasságokhoz, sőt a többségi nemzethez tartozó 

gyermekek is járnak. Mert a magyarságnak a szülőföldjén való megmaradását csak a szomszéd- 

vagy a velünk együtt élő népekkel közösen lehet elképzelni. „Abban is bizakodunk, hogy a 21. 

században az együttélés valós együttműködéssé alakul a népek életében. Mert a határokon 

keresztül nem lehet nemzetegyesítést végrehajtani, ezért a velünk együtt élő népekkel közösen 

kell elképzelnünk a jövőnket.” 
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Petres Sándor: a megértésben, az elfogadásban segíthet egy magyar prefektus  
2022. április 6. – szekelyhon.ro 

Petres Sándor régi közéleti szereplő, a közigazgatás mindkét oldalán – önkormányzati, illetve 

kormányzati tisztségviselőként – komoly tapasztalattal rendelkezik. Hargita megye nemrég 

kinevezett prefektusával a nemcsak a közigazgatás helyzetéről, de a nyelvi jogokról, nemzeti 

jelképekről, és a gépjárművezetői vizsgákról is beszélgettek. 

 

Hivatalosította a kormány Kibéd zászlaját  
2022. április 6. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Hivatalosította szerdai ülésén a kormány a marosszéki Kibéd zászlaját – jelentette be Cseke 

Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter. A szaktárcavezető elmondta, Kibéd a 

negyvennegyedik erdélyi magyar közösség, amelynek szimbólumát az RMDSZ közbenjárására 

hivatalosította a kormány.  

 

Traktoros, autós tiltakozó felvonulást szerveznek az autópálya nyomvonalának 
megváltoztatásáért  
2022. április 6. – szekelyhon.ro 

Nagyszabású tüntetést szerveznek több érintett település lakói az A13-as, Brassó és Bákó 

közötti autópálya nyomvonalának megváltoztatása érdekében. Szombaton 11 órától 

járművekkel vonulnak fel, hogy rábírják a megrendelőt, változtassa meg a nyomvonalat, mert 

– véleményük szerint – amit véglegesítettek, túl közel halad el a házakhoz, az autópálya elvágja 

a lakókat a megművelhető földjeik nagy részétől, és mivel a sztráda a főúttal párhuzamosan 

haladna, a zaj- és a környezetszennyezés rontani fogja a vidékiek életminőségét. A tiltakozást 

az Illyefalvi Szarvasmarhatartók Egyesülete és a Vámoshidi Állattartók Egyesülete szervezi – 

abban bíznak, hogy Kovászna és Brassó megyéből is minél többen csatlakoznak. Arra kérik a 

résztvevőket, aki tud traktorral, utánfutós járművekkel, mezőgazdasági gépekkel vegyen részt 

a felvonuláson, vagy csatlakozzon személygépkocsival.  

 

Az egész várost „belakja” a Szent György Napok  
2022. április 6. – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy több helyszínét belakja idén a két év kihagyás után április 23. és május 1. 

között sorra kerülő Szent György Napok. A szervezők szerdai sajtótájékoztatón újabb 

helyszíneket és programpontokat ismertettek. Az önkormányzat által megvásárolt egykori 

Dohánygyár kertje a városnapokon „debütál” a kulturális életben, itt szervezik meg ugyanis az 

Ifjúsági udvart, amely április 29. és május 1. között üzemel. Vargha Fruzsina alpolgármester 

elmondta, öt részre osztják az udvart, lesz előadósátor, sportsátor, nyugalmi zóna, színpad és 

egy vendéglátó sarok. A hagyományokat megtartva a fiatalok a Szent György-szobortól 

vonulnak majd az Ifjúsági udvarba, majd megnyitják a fiatal fotósok kiállítását.  

 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/petres-sandor-a-megertesben-az-elfogadasban-segithet-egy-magyar-prefektus
https://szekelyhon.ro/aktualis/hivatalositotta-a-kormany-kibed-zaszlajat
https://szekelyhon.ro/aktualis/traktoros-autos-tiltakozo-felvonulast-szerveznek-az-autopalya-nyomvonalanak-megvaltoztatasaert
https://szekelyhon.ro/aktualis/traktoros-autos-tiltakozo-felvonulast-szerveznek-az-autopalya-nyomvonalanak-megvaltoztatasaert
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-egeszt-varost-bbelakjar-a-szent-gyorgy-napok


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. április 6. 

. 

 

Hívogató Románia: sok magyar kötődésű helyszínt is felújítanak a helyreállítási 
terv keretében 
2022. április 6. – Krónika 

Jóváhagyták az országos helyreállítási terv (PNRR) részét képező 12 turisztikai-kulturális 

útvonalon szereplő műemlékek listáját, amely 5 UNESCO világörökségi helyszínt is tartalmaz. 

A projekt kezdeményezője az európai beruházások és projektek minisztériuma, 103 millió 

eurót költenek több mint 300 helyszín népszerűsítésére és 225 épület felújítására.  

 

Őszre átadásra kerülhet a felújított szenci zsinagóga 
2022. április 6. – ma7.sk  

Az évtizedekig méltatlanul enyésző szenci zsinagóga a kisváros Főterén szemet szúrt minden 

arra járó embernek. A helyiek hosszú évekig küzdöttek az épület felújításáért, hogy újra régi 

fényében tündökölhessen, és méltó legyen eredeti küldetéséhez a kihasználtsága is. A kitartó 

munkának végül meglett az eredménye, 2021 elejére sikerült külsőleg felújítani az épületet, és 

elkezdődtek a belső felújítási munkálatok is. Ez év elején Svetlana Waradzinová, a Pozsony 

megyei önkormányzat kulturális osztályának vezetője arról tájékoztatott bennünket, hogy ezek 

a felújítási munkálatok még néhány hónapot igénybe vesznek, és pályázatot is meghirdetettek 

már annak az állandó kiállításnak a feldolgozására, amely a zsinagógában helyet kapna, és a 

zsidó kultúra szenci vonatkozásait lesz hivatott bemutatni. 

 

Szövetség: A Dunaszerdahelyi járás nem vár tovább 
2022. április 6. – bumm.sk, Új Szó  

A Dunaszerdahelyi járásban országosan élen járva elsőként tették meg a befejező lépést a 

Szövetség regionális pártegyesítésében. A Szövetség járási platform-egyeztető bizottsága 

(grémium) úgy döntött, hogy tekintettel a közelgő önkormányzati és megyei választásokra nem 

várakozik tovább a február óta megbénított központi tárgyalások befejezésére a Szövetség 

Szervezési működési szabályzatáról (SZMSZ) és az Alapszabályzat értelmében megteszi a 

következő, befejező lépést a pártegyesítés irányába – olvasható a portálunkhoz eljuttatott 

közleményben. Az MKP, a Híd és az Összefogás platformjainak járási egyeztető bizottsága, 

grémiuma április 5-én sikeresen lezárta az előkészítő tárgyalásokat a regionális egyesítésről. A 

közös párt első járási konferenciájának időpontját május 13-ra, annak küldött-létszámát 78-ra, 

a párt 18 tagú járási elnökségének összetételét pedig 9+6+3 (MKP-HÍD-ÖF) elosztással 

határozta meg. 

 

Szélerőműpark épülhet Zsigárd közelében 
2022. április 6. – felvidek.ma, ma7.sk  

A tervek szerint 2025 augusztusáig több szélerőmű épülhet Zsigárd és Királyrév között, a 

Vágsellyei és a Galántai járás határán. A kivitelező az Energiepark Kft., mely két változatot is 

benyújtott környezeti hatásvizsgálatra. Az egyik terv nyolc széltoronnyal számol körülbelül 19 
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200 négyzetméteren. Három szélerőmű lenne Zsigárd, és öt Királyrév kataszterében. A másik 

változat szerint 12 szélerőművet építenek 28 800 négyzetméteren, azaz hét lenne Zsigárd 

kataszterében. A munka 2025 márciusában kezdődne és körülbelül fél évig tartana. „Ha 8 

széltorony lenne, akkor évente körülbelül 136 800 megawattóra (Mwh) áramot termelnének, 

a második verziónál évi 205 200 megawattóra áramra lehet számítani” – áll a tervezetben. 

 

Ősbemutatóra készül a Komáromi Jókai Színház 
2022. április 6. – felvidek.ma 

Ősbemutatóra készül a Komáromi Jókai Színház, Mikszáth Kálmán A beszélő köntös című 

regényének színpadi zenés adaptációja kerül színre 2022. április 8-án. A történet a török 

megszállás idején játszódik, a játék helyszíne Kecskemét városa, mely még ezekben a nehéz 

időkben is megőrizte függetlenségét. A szabadságnak azonban ára van: a törökök is, a kurucok 

is, a labancok is szabad prédának tekintik, sarcolják, fosztogatják a várost. Kisebbségi 

helyzetünkből adódóan sokszor érezhetjük azt, hogy mi, szlovákiai magyarok, úgy élünk, mint 

Kecskemét város polgárai a régmúltban. Identitásunk kettőssége zavart okoz a 

hétköznapokban, hiszen teljes mértékben nem tartozunk egyik főúr fennhatósága alá sem. És 

ugyanúgy próbálunk ügyeskedni, keresni a kiskapukat, a túlélési lehetőségeket, ahogy tette azt 

Lestyák Mihály és a kecskeméti városatyák. 

 

Szijjártó: Szerbiát már tegnap fel kellett volna venni az Európai Unióba 
2022. április 6. – MTI, Hír TV, Origo, M1 

Szerbiát már tegnap fel kellett volna venni az Európai Unióba, azonban még a pótvizsgán 

átmehet a közösség, ha holnap megtörténik az ország csatlakozása - jelentette ki Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szegeden. A minisztérium közleménye szerint a 

tárcavezető a szerb kollégájával, Nikola Selakoviccsal tartott közös sajtóértekezletén 

mindenekelőtt a két ország kiváló viszonyát méltatta, és hangsúlyozta, sokat tettek azért, hogy 

"a történelmi ellenségeskedésből történelmi barátsággá alakuljon a két nemzet kapcsolata". 

 

Mennyi az annyi? 
2022. április 6. – Pannon RTV 

A VMSZ-nek 6 mandátuma lehet. Ezek a szerbiai előrehozott választás eredményei a 

szavazatok 99,35 százalékos feldolgozottságnál. A Köztársasági Választási Bizottság legfrissebb 

adatai, a 99,35 százalékos feldolgozottság szerint a szerbiai előrehozott parlamenti választáson 

a legtöbb szavazatot az Aleksandar Vučić – Együtt mindent elérhetünk lista kapta, a voksok 

42,91 százalékával, jelen állás szerint ez 120 képviselői mandátumot jelent. 

 

Újrázás 55 szavazóhelyen 
2022. április 6. – Pannon RTV 

Április 16-án lesz a megismételt államfő- vagy előrehozott parlamenti választás Szerbiában 

azokon a helyszíneken, ahol nem tudták megállapítani az április 3-i eredményt, vagy 
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szabálytalanságok merültek fel. 55 szavazóhelyen kell újra az urnákhoz járulniuk a 

választópolgároknak Szerbiában - állapította meg a Köztársasági Választási Bizottság. 

Különféle okokból kifolyólag rendelték el a megismételt voksolást: vagy nem tudták 

megállapítani az eredményt, vagy szabálytalanságok miatt megsemmisítették az április 3-ai 

elnök- vagy parlamenti választást. 

 

Változott a képviselői helyek leosztása 
2022. április 6. – Pannon RTV 

A Köztársasági Választási Bizottság legfrissebb adatai, a 99,17 százalékos feldolgozottság 

szerint a szerbiai előrehozott parlamenti választáson a legtöbb szavazatot az Aleksandar Vučić 

– Együtt mindent elérhetünk lista kapta. A lista a voksok 42,92 százalékát szerezte meg, ami 

jelen állás szerint 120 képviselői mandátumot jelent nekik. Őket követi a Marinika Tepić – 

Együtt Szerbia Győzelméért lista, amely a szavazatok 13,69 százalékával 38, az Ivica Dačić-

Szerbia kormányfője lista pedig 11,43 százalékkal 31 képviselői mandátumot szerzett. 

 

Tervekkel teli időszak 
2022. április 6. – Magyar Szó 

Martonosról leginkább a paprika jut eszünkbe, hiszen a környék legnagyobb felvásárlói és 

feldolgozói találhatóak ott. Ha azonban jobban megismerjük ezt a kicsiny települést, láthatjuk, 

hogy óriási a tenni akarás. Sok színes ötlettel és tervvel vágtak bele az idei évbe, aminek nagy 

részét szeretnék is megvalósítani. Horváth Gergely már tíz éve a helyi közösség tanácsának 

elnöke, így bőven volt mondanivalója a tennivalókkal kapcsolatban. 

 

KKM: az ukrán elnök legutóbbi nyilatkozatait nem lehet szó nélkül hagyni 
2022. április 6. – MTI, Origo, HírTV, kiszo.net, karpatalja.ma 

- Ukrajna elnökének és miniszterelnök-helyettesének legújabb, Magyarországgal kapcsolatban 

megfogalmazott nyilatkozatai túlmennek azon a határon, amit szó nélkül lehet hagyni - közölte 

a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes 

szerdán az MTI-vel. Magyar Levente arról tájékoztatott, hogy szerdán hivatalába kérette 

Ljobov Nepopot, Ukrajna budapesti nagykövetét, és tudatta vele, hogy az utóbbi hetekben 

Ukrajna vezetői részéről több igaztalan vád is elhangzott Magyarországgal szemben, melyekre 

az Ukrajnában dúló háborúra tekintettel a kormány nem adott arányos választ. Jelezte: azzal a 

kijelentéssel, miszerint Magyarország "még csak annyit sem tesz Ukrajnáért, mint mindenki 

más" és "támogatja Oroszországot", az ukrán elnök minden, az erőszakot elítélő, és az 

ukránokkal együttérző, ezt számos esetben tettekkel is kifejező magyar embert megsértett. 

  

 ORFK: több mint hétezer-ötszázan érkeztek kedden Ukrajnából 
2022. április 6. – MTI, karpatalja.ma 

- Magyarországra kedden az ukrán-magyar határszakaszon 4204 ember lépett be, míg a 

román-magyar határszakaszon belépők közül 3463-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 
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érkeztek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden az MTI-vel. A 

beléptetettek közül a rendőrség 695 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért - tájékoztatott az ORFK. 

 

Brenzovics László: Köszönjük Magyarország támogatását 
2022. április 6. – karpataljalap.net 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Kossuth Rádió Jó 

reggelt, Magyarország! című műsorának április 5-én adott interjújában üdvözölte a Fidesz–

KDNP választási győzelmét, és köszöntet mondott az eddigi támogatásért, amit a háború elől 

menekülőknek és a kárpátaljai magyarságnak nyújtott a magyar kormány. A Kakuk L. 

Tamással folytatott beszélgetést írásban közöljük. 

 

Ingyenes pszichológiai konzultáció a Kárpátaljára érkezett menekülteknek 
2022. április 6. – karpatalja.ma 

Kárpátalja egészségügyi dolgozói minden segítséget megadnak a lakóhelyüket elhagyni 

kényszerült személyeknek. Az ingyenes egészségügyi ellátás mellett az ide érkező menekültek 

pszichológiai támogatásban is részesülnek – jelentette ki Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai 

Megyei Katonai Adminisztráció első helyettese. 

 

Ukrán-magyar nyelvkönyv az új köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékben 
2022. április 6. – karpatalja.ma 

Megjelent az új köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzék, amely negyven kiadó több mint 

2400 kiadványát, köztük új fejlesztésű tankönyveket tartalmaz – közölte az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kedden az MTI-vel. A közlemény szerint a 

tankönyvrendelés a 2022/2023-as tanévre az előírásoknak megfelelően elindult, az iskolák a 

Kello Könyvtárellátó Nonprofit Kft. felületén rögzíthetik rendelésüket április végéig. A 

könyveket augusztusban szállítják ki az iskolákba – tették hozzá. 

 

Elkezdődött az első osztályosok felvétele Munkácson 
2022. április 6. – karpatalja.ma 

A Munkácsi Városi Tanács felhívással fordult a kisgyermekes szülők felé. Elkezdődött a 

kisiskolások online felvétele, beíratása a 2022-2023-as tanévre – írja a transkarpatia.net. 

Jelentkezni a Munkácsi Városi Tanács Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportosztályának 

hivatalos honlapján lehet: osvitamukachevo.weblium.site. 

 

Hitelmoratóriumot vezetett be a PrivatBank 
2022. április 6. – karpatalja.ma 

A PrivatBank június 1-ig tartó hitelmoratóriumot vezetett be a magánszemélyek hitelkártyáira 

vonatkozóan. A rendelkezés nem jelenti az alapkölcsön felhasználása után felszámolandó 
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kamat megszűnését. A pénzintézet azonban arra kéri az adósokat, hogy legalább részben 

fizessék a törlesztőrészleteket. Emellett április 1-jétől a PrivatBank részben visszaállított 

néhány tarifát, csökkentve azok mértékét a háború előtti szinthez képest. Így most 1,7 

százalékban határozták meg a kedvezményes hitelkamatot, ami feleannyi, mint a háború előtt 

volt. A kamat májusban is felszámításra kerül, ám június 1-ig nem kell törleszteni. 

 

Tarpai József: „…aki vet és ültet, az a jövőre gondol…” 
2022. április 6. – kiszo.net 

A közel ezer tagcsaláddal rendelkező Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél 

(KMNE) már több éves hagyománya van a Vetőmag Programnak, ami más az Ukrajnában dúló 

háború miatt talán még fontosabb, mint eddig bármikor. Az igények benyújtása a múlt héten 

kezdődött el. Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy az érdeklődés. Eddig több mint kétszáz 

család jelentkezett. 

 

577 százalékkal nőtt az ukrán nyelvet tanulók száma a Duolingon 
2022. április 6. – kiszo.net 

Az orosz invázió miatt az egész világon többen ismerkednek az ukrán nyelvvel a közösségi 

hálókon megjelent villámcsődületek (flashmob), hírek, videók vagy plakátokon keresztül, adta 

hírül a Suspilne. A népszerű nyelvtanulási alkalmazás, a Duolingo arról számolt be, hogy az 

orosz–ukrán háború első hónapjában 577%-kal nőtt az ukrán nyelvet tanulók száma. Sőt, az 

ukrán nyelv a 33. helyről a 13. helyre került a népszerűségét tekintve. 

 

Több óvoda is megnyílik Kárpátalján 
2022. április 6. – karpataljalap.net 

Ukrajnában tart a háború, ezért az óvodák zárva vannak minden megyében, így Kárpátalján is. 

Ennek ellenére a megye vezetősége arról tanácskozik, hogy néhány óvodát megnyitnak 

Kárpátalja területén. „Minden intézményt nem nyitunk meg, csak azokat, amelyek nagyjából 

megfelelnek a katonai-civil feltételeknek. Április 7-ig várjuk a kistérségek és önkormányzatok 

vezetőitől az információkat” – közölte Marjana Maruszinev, a megye oktatási osztály vezetője. 

 

Negyedszázados jubileum 
2022. április 6. – Népújság 

A dobronaki Hímestojás-kiállítás már negyedszázados jubileumát ünnepli. Az idén újra élőben 

megrendezett tárlaton a 25 év több száz húsvéti tojását, a hagyományőrzés remekeit 

vonultatják fel. Legnagyobb értéküket a gyökerekhez ragaszkodás jelenti: az eredeti dobronaki 

minták, a fekete-piros színek és a falura jellemző három tojásfestési technika, a viasszal írás, a 

karcolás és a berzselés. A kiállítás folyamatossága az elmúlt 25 évben nem szakadt meg, az 

alkotás közösségi értékké vált, melyet egy állandó kiállítás is népszerűsíthetne a jövőben. 
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Nincs költségvetési válság 
2022. április 6. – Népújság 

– Nincs költségvetési válság, a folyó kiadások, a társadalmi szolgáltatások és a folyamatban 

lévő beruházások finanszírozása tartható. A község egy személyre eső eladósodása 207 euró, 

ami az egyik legalacsonyabb Szlovéniában – fejtette ki Petrijan Bojan, Lendva Község pénzügyi 

vezetője. A költségvetés főösszege megfeleződött. 

 

Völgyifalui ÖTE: garázssátort vennének 
2022. április 6. – Népújság 

A Völgyifalui Önkéntes Tűzoltóegylet (ÖTE, szombaton tartott évértékelő közgyűlésén a 

fiatalokkal folytatott aktív foglalkozást tűzték ki célul és a több mint egy évtizede húzódó 

garázsproblémát egy garázssátor megvásárlásával orvosolják, de remélhetőleg ez csak 

ideiglenes lesz. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 6. – Kossuth Rádió 

 
A magyarok lakta Nagydobronyi kistérségben eddig több mint 530 háború elől menekülő 

ember talált menedékre. Kárpátalját eddig nem érte orosz rakétatámadás, így naponta sok 

belső-ukrajnai menekült érkezik a megyébe. 

 

Hihetetlenül erős indulatokat, már-már hisztérikus reakciókat váltott ki a szlovák sajtóban, 

hogy a magyar országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP negyedszer is kétharmaddal győzött. 

Fasizmus, a nép, a választó hibáztatása, Magyarország teljes elszigetelődése – hogy csak 

néhányat említsünk a szlovák kommentárokban ismételgetett toposzokból. Ennek az 

érzelemdús reakciódömpingnek az okairól kérdezte Öllös László politológust Haják Szabó 

Mária. 

 

Leleplezték Thököly Imre kuruc hadvezér életnagyságú lovasszobrát szülővárosában, a 

felvidéki Késmárkon. A szoborállítás a szinte teljesen szlovák ajkú város önkormányzatának és 

Magyarország Kassai Főkonzulátusának együttműködésével valósult meg. Magyar Levente a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese a rendezvényen kiemelte: a 
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szoboravatás a legtisztábban fejezi ki a magyarok és a szlovákok elválaszthatatlan 

összetartozását. 

 

Az udvarhelyszéki Siménfalván 15 juhot és kutyát ölt meg egy medve hétfőn éjszaka. Itt a 

tavasz, és a medvék ébredésével újra veszélynek vannak kitéve a székelyföldi települések.  

"Felelős döntéshozatalra és közbelépésre van szükség a román kormány és a parlament 

részéről" - véli Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, aki a támadás másnapján, a 

helyszínen mérte fel a károkat és ezt közzé is tette a világhálón. A fülszámbélyeget viselő 

jószágokért jár az állami kártérítés a gazdának, ám ezzel még nem érzik biztonságban magukat 

a lakosok. Geréb Krisztina riportja. 

 

A marosvásárhelyi katolikus líceum a 2019-ben alapított Rákóczi- díjjal azok munkáját ismeri 

el, akik hozzájárultak a felekezeti iskola létrejöttéhez, fennmaradásához. Idén öten részesültek 

elismerésben, elsőként Soltész Miklós államtitkár, aki március 14-én vette át a kitüntetést. Az 

erdélyi díjazottak tiszteletére szervezett templomi ünnepséget április 5-én II. Rákóczi Ferenc 

fejedelemmé iktatásának 315. évfordulóján tartották. Ez a nap a líceum hivatalos ünnepnapja, 

amikor köszönetet mondanak a felekezeti iskolát támogató, jó szándékú embereknek is - 

fogalmazott Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi katolikus gimnázium igazgatója. 

 

A magyar nyelv és irodalom közép-bánáti, körzeti versenyének házigazdája az idén is Muzslya 

volt, ahol a Szervó Mihály Általános Iskolában zajlott le a megmérettetés a hétvégén. Kónya-

Kovács Otília összeállítása. 

 

Az Összefogás Házának felépítését igazi közösségi ünnepként élték meg Csíkszeredában. Mára 

a fogyatékkal élők belakták. A központban kézműves műhelyeket, tanfolyamokat szerveznek és 

nappali foglalkozásokat tartanak. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 


