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Nyomtatott és online sajtó 

Soltész: jelesre vizsgázott a nemzet a menekültek megsegítésében 
2022. április 13. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Jelesre vizsgázott a magyar nemzet az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésében, 

miközben "sokszor az ukrán politika egy része, köztük az ukrán elnök részéről nemtelen 

támadások történtek Magyarországgal szemben" - mondta a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Beregsurányban. Soltész Miklós, 

miután végigjárta a határ mentén kialakított öt segítőpontot, a közmédiának nyilatkozva 

méltatta azt az összegfogást, amelynek keretében a rendészeti szervek, az önkormányzatok, a 

kormányhivatalok, a karitatív szervezetek és sok-sok önkéntes részt vett a menekülők, a 

szenvedő emberek megsegítésében. Tették ezt a nemtelen támadások ellenére, "annak 

ellenére, hogy a magyar választási rendszerbe is bele akartak avatkozni, és annak ellenére is, 

hogy az elmúlt években, sajnos, a Kárpátalján élő magyarságot sok-sok támadás, sok-sok 

olyan döntés érte, amelynek következtében az életüket megnehezítették" - hangoztatta.  

 

Pásztor: A VMSZ továbbra is államtitkári szinten kíván részt venni a szerbiai 

kormány munkájában 
2022. április 13. – Vajma.info 

A Vajdasági Magyar Szövetség, ahogyan az eddigiekben is, ezentúl is államtitkári szinten 

kíván részt venni a szerbiai kormány munkájában, erről a párt elnöke kész tárgyalni a Szerb 

Haladó Párt vezetőjével, amikor annak eljön az ideje, jelentette ki kedden Pásztor István, a 

magyar politikai szervezet vezetője a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című reggeli 

műsorában. Mint mondta, Aleksandar Vučićtyal ismét arról fog tárgyalni, hogy a honi 

magyarok szempontjából is fontos minisztériumokban pártjának államtitkárjai lehessenek. 

 

Április 19-én kezdődik a magyar nyelv hete 
2022. április 13. – MTI, Szon.hu, felvidek.ma, kultura.hu 

Anyanyelvünk határtalan jelmondattal április 19. és 26. között rendezik meg a magyar nyelv 

hetét egyebek mellett beszélgetésekkel, rendhagyó órákkal és versenyekkel. Az idei 

rendezvénysorozatban a legnagyobb figyelmet a Felvidék kapja, a somorjai megnyitó után 

Ipolyságban, Léván, Buzitán, Kassán és Királyhelmecen Nyiri Péter, Pomozi Péter és Pusztay 

János tartanak előadásokat. Nyelvművelő programokkal várják az érdeklődőket Vácott, 

Gyömrőn, Bólyban, Szegeden, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyben, Széphalomban, Miskolcon, 

Kecskeméten és Balassagyarmaton, a zárórendezvénynek a budapesti Magyar Zene Háza ad 

otthont - mondta el Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke a programokról 

tartott szerdai sajtótájékoztatón Budapesten. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/13/soltesz-jelesre-vizsgazott-a-nemzet-a-menekultek-megsegiteseben
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27492/Pasztor-A-VMSZ-tovabbra-is-allamtitkari-szinten-kivan-reszt-venni-a-szerbiai-kormany-munkajaban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27492/Pasztor-A-VMSZ-tovabbra-is-allamtitkari-szinten-kivan-reszt-venni-a-szerbiai-kormany-munkajaban.html
https://www.szon.hu/hazai-kultura/2022/04/aprilis-19-en-kezdodik-a-magyar-nyelv-hete
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Népi kultúrától a kortárs tánctechnikákig – Változatos tantervet kínál a 

Sapientia kolozsvári karán indított táncművészeti szak 
2022. április 13. – Krónika 

Színvonalas, a népi kultúrát, ezen belül pedig a táncművészetet ismertető képzést kínál 

néptáncegyüttesek tagjai számára, vagy a táncot oktató pedagógusokat nevel ki a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán két éve indított táncművészeti szak. A 

kezdeti kihívásokról, a szakon történő képzésről, a fő célkitűzésekről az egyetem egyik 

oktatója, valamint diákja beszélt a Krónikának. 

 

Száznegyven medve kilövését engedélyezte a környezetvédelmi tárca 
2022. április 13. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A bukaresti környezetvédelmi minisztérium 140 medve kilövését engedélyezte, a ragadozókat 

az elmúlt két évben bekövetkezett károk száma és értéke, valamint az ember elleni támadások 

és incidensek térképe alapján listázta a szaktárca. Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi 

és erdészeti miniszter szerdai bejelentése értelmében megteremtették a törvényes eszközt 

arra, hogy meg lehessen előzni a medvetámadásokat azokon a helyeken, ahol a felmérések 

alapján erre valós veszély áll fenn. A tárca ugyanakkor most először prevenciós kvótákat 

hagyott jóvá, ami településenként 1-3 medve kilövését jelenti az érintett megyékben. Az 

RMDSZ-es tárcavezető szerint az országban vannak olyan régiók, ahol a törvényes 

lehetőségek hiányában törvénytelen módszereket alkalmaznak a medvék elpusztítására, ezért 

is volt szükség a törvényes keretre. 

 

Nagy arányban vettek részt Csík-térségből a magyarországi választásokon 
2022. április 13. – maszol.ro 

A Csík-térségben élő magyar állampolgárok az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének 

közreműködésével több mint 30 ezer szavazatot adtak le a magyarországi országgyűlési 

választásokon. A magyar országgyűlési választásokon elért eredményeket Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának és az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének elnöke, Korodi Attila, 

Csíkszereda polgármestere és Becze István, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének ügyvezető 

elnöke ismertette kedden. Az Erdélyben leadott külhoni szavazatok száma 40 ezerrel nőtt a 

2018-as országgyűlési választáshoz képest, a székelyföldi szavazatok több mint fele Hargita 

megyéből, ezen belül több mint 30 ezer szavazat Csík térségéből érkezett, a szervezet 

segítségével – sorolták fel a legfontosabb mutatókat. A politikusok köszönetüket fejezték ki, 

hogy ennyien részt vettek a választásokon, valamint hogy ilyen sokan igénybe vették az 

RMDSZ segítségét a szavazatuk célba juttatásában. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nepi-kulturatol-a-kortars-tanctechnikakig-n-valtozatos-tantervet-kinal-a-sapientia-kolozsvari-karan-inditott-tancmuveszeti-szak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nepi-kulturatol-a-kortars-tanctechnikakig-n-valtozatos-tantervet-kinal-a-sapientia-kolozsvari-karan-inditott-tancmuveszeti-szak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szaznegyven-medve-kiloveset-engedelyezte-a-kornyezetvedelmi-tarca
https://maszol.ro/belfold/Nagy-aranyban-vettek-reszt-Csik-tersegbol-a-magyarorszagi-valasztasokon
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Idén nem csökken a magyar anyanyelvű előkészítő osztályos gyermekek száma 

Maros megyében 
2022. április 13. – maszol.ro 

Maros megyében idén 97 magyar tannyelvű osztály indul. Ami a magyar osztályok számát 

illeti, hosszú idő után először nincs csökkenés, miután évekig apadt számuk a diáklétszámmal 

együtt – tájékoztatta a Maszolt Illés Ildikó Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes. Mint 

fogalmazott, általában a kisebb településeken vannak diáklétszámi problémák, ugyanakkor ez 

nemcsak a magyar kisebbséget érinti, hanem román többséget is. Hangsúlyozta, a 

diáklétszámtól függetlenül, ahol van előkészítős korú gyermek, mindenhol indul osztály. Mint 

részletezte, az előkészítő osztályokba hétfőn kezdődött meg a beiratkozások első szakasza, 

amely május 10-ig tart, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az adott iskolához 

lakhelyük szerint tartozó diákok az első beiratkozási fázisban előnyt élveznek azokkal 

szemben, akik más körzetből, településről szeretnének abban az intézményben tanulni. A 

második beiratkozási szakaszban, amely május 11-től kezdődik, a megmaradt helyek 

függvényében jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik más körzethez, településhez tartoznak. 

 

Megújul Erdély épített örökségének jelentős része – ezeket a magyar 

műemlékeket újítják fel 2026-ig 
2022. április 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) részét képező 12 turisztikai-kulturális útvonalon 

szereplő műemlékek programja összesen 225 műemléképület felújítását, több mint 300 

helyszín részletes bemutatását jelenti. A rendelkezésre álló alapból 5 kastélyt, 5 kúriát, 10 

fatemplomot, 5 bojárházat, 5 kolostort, 5 Szent Lászlóhoz köthető helyszínt, 5 római 

erődítményt, 5 várat, 150 népi építészeti értéket, hagyományos falusi házat és 30 Duna-deltai 

helyszínt újítanak fel. Hegedüs Csillát, az európai alapok minisztériumának államtitkárát, a 

program koordinátorát kérdezték a program magyar vonatkozásairól. 

 

A megszokott formában szervezik meg a Kárpát-medence legnagyobb 

ételszentelését 
2022. április 13. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt két évben rendhagyó módon szervezték meg a csíkszeredai ételszentelést a 

koronavírus-járvány miatt: 2020-ban csak élő közvetítés által kapcsolódhattak be a hívek a 

szertartásba, tavaly pedig kibővült helyszínen, keresztet formálva sorakoztak fel a hívek a 

Kossuth Lajos utcán és a Temesvári sugárúton, kötelező maszkviselés és kétméteres 

távolságtartás mellett. Idén azonban a veszélyhelyzet feloldása lehetővé tette, hogy ismét a 

megszokott módon ünnepelhessenek a csíkszeredaiak.  
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https://maszol.ro/belfold/Iden-nem-csokken-a-magyar-anyanyelvu-elokeszito-osztalyos-gyermekek-szama-Maros-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Iden-nem-csokken-a-magyar-anyanyelvu-elokeszito-osztalyos-gyermekek-szama-Maros-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Megujul-Erdely-epitett-oroksegenek-jelentos-resze-ezeket-a-magyar-muemlekeket-ujitjak-fel-2026-ig
https://maszol.ro/belfold/Megujul-Erdely-epitett-oroksegenek-jelentos-resze-ezeket-a-magyar-muemlekeket-ujitjak-fel-2026-ig
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-megszokott-formaban-szervezik-meg-a-karpat-medence-legnagyobb-etelszenteleset
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-megszokott-formaban-szervezik-meg-a-karpat-medence-legnagyobb-etelszenteleset
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Átadták az új szaktantermeket Füleken 
2022. április 13. – ma7.sk  

Fülek város vezetése április 13-án ünnepélyes keretek között átadta az új szaktantermeket 

három helyi alapiskola számára. Az új helyiségek immár a II. Koháry István Alapiskola, a 

Papréti Alapiskola és az Iskola Utcai Alapiskola diákjait szolgálják. „A teljes beruházás 

mintegy 70 000 eurót tett ki. A Dél-Nógrád Partnersége Helyi Akciócsoport által támogatott 

városi projektnek köszönhetően az alapiskolák mintegy 40 tanulója használhatja a 

tantermeket, amelyek nem csak a fülekieket, hanem a környékbeli falvakból érkező diákokat 

is szolgálják”- nyilatkozta Agócs Attila polgármester. 

 

Ipolysági beíratások – A létszámokat tekintve nincs meglepetés 
2022. április 13. – ma7.sk  

Ipolyság magyar tanítási nyelvű oktatási intézményeiben 2022. április 8-án és 9-én zajlottak 

az iskolai beíratások, már ami azok jelenléti formáját illeti; elektronikus formában április 

utolsó napjáig még regisztrálhatják a leendő kisdiákokat. „A 31-ből néhányan halasztást 

kértek; a számuk még nem tisztázódott. Ipolyságról 21 iskolaköteles óvodást írattak be 

hozzánk, valamint egy-két tanulót Felsőszemeréd, Alsószemeréd, Egeg, Százd és Nagytúr 

községekből. Lesz tanulónk Magyarországról is. Két osztállyal tervezzük az első évfolyamot 

kb. 26-27 tanulóval” – fogalmazta meg kérdésünkre Bóna Zsolt, a Pongrácz Lajos Alapiskola 

igazgatója, aki arról is beszélt, hogy egy Ipolynagyfalun megvalósuló családi nap keretén belül 

kézműves foglalkozással láttatták magukat; itt személyesen is tudtak beszélgetni azon leendő 

elsősök szüleivel, akik igényt tartottak rá: 

 

Emléktábla az ipolysági gettóból elhurcoltak tiszteletére 
2022. április 13. – ma7.sk  

2022. április 13-án – a holokauszt ipolysági áldozataira emlékezve – emléktáblát avattak az 

egykori ipolysági gettó bejáratánál. Az emléktábla-állítás kezdeményezői, Márton István, 

Köteles Judit, Lőwy János, Révész Angelika, Tóth Tibor, Bendík Márta, Novák Margaréta, 

Baki Attila és Kapusta Krisztina 2022 januárjában azzal a kéréssel fordult a nyilvánossághoz, 

hogy anyagilag támogassák egy mintegy 1800 euró értékű többnyelvű emléktábla létrejöttét. 

Az önzetlen támogatóknak köszönhetően április 13-án – Ipolyság történelmi mozaikjának egy 

újabb darabjaként – leleplezhették az elkészült többnyelvű emléktáblát, amely az egykori 

ipolysági gettó bejáratánál kapott helyet. 

 

Magyar gyerekek szeretetbölcsője a vágfarkasdi Életke Óvoda 
2022. április 13. – ma7.sk  

Meghitt, csendes lelkigyakorlattal kezdődnek a napok a vágfarkasdi Életke Óvodában. A 

református egyház által fenntartott, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretén 
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https://ma7.sk/tajaink/atadtak-az-uj-szaktantermeket-fuleken
https://ma7.sk/tajaink/ipolysagi-beiratasok-a-letszamokat-tekintve-nincs-meglepetes
https://ma7.sk/tajaink/emlektabla-az-ipolysagi-gettobol-elhurcoltak-tiszteletere
https://ma7.sk/tajaink/magyar-gyerekek-szeretetbolcsoje-a-vagfarkasdi-eletke-ovoda
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belül felépült Életke Óvodában már zajlik a beiratási program is, a családok az 

„ovibakukucskálós” alkalmak által nyerhetnek bepillantást az intézmény mindennapjaiba. 

„Az egyházi háttér azt a szeretetet akarja biztosítani az óvodában, amelyre minden 

gyermeknek szüksége van, és amelynek közvetítésében nincs különbség a felekezetek között. 

Az Életke elsősorban a magyar gyerekek bölcsője szeretne lenni" 

– magyarázza Erdélyi Anita, a gyülekezet lelkésze.  

 

Bejut Filip Mónika a parlamentbe? 
2022. április 13. – ma7.sk  

Mária Kolíková igazságügyi miniszter javaslatára április hónap elején a kormány Ondrej 

Dostált nevezte ki az igazságügyi tárca új államtitkárává. Dostál eddig parlamenti 

képviselőként tevékenykedett a Szabadság és Szolidaritás (SaS) frakció tagjaként. Azzal, hogy 

Dostál parlamenti helye megüresedett, megnyílt az út a választási listán utána következő 

jelölt, jelöltek előtt, hogy a pozsonyi törvényhozásba bejussanak. Filip Mónikával 

kapcsolatosan szükséges viszont megjegyezni, hogy 2021. szeptemberében Branislav Gröhling 

(SaS) miniszter mozdította el őt az államtitkári posztról, amelyet Filip Mónika személyesen is 

sérelmezett, 

s éppen portálunknak számolt be arról, hogy a közte és a miniszter közötti súrlódás kiváltó 

oka az volt, hogy Filip Mónika szemrehányást tett Gröhlingnek a plagizált diplomája miatt. 

 

,,Remény nélkül, jövőkép nélkül nem élhet közösségünk” 

2022. április 13. – ma7.sk  

A Magyar Országgyűlés határozata alapján április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok 

emléknapja. Hetvenhatezer felvidéki magyart telepítettek át Magyarországra 1947. április 12-

e és 1949 nyara között. A dunaszerdahelyi Pázmaneum Polgári Társulás minden évben 

megemlékezik a dunaszerdahelyi szabadidőparkban található felvidéki kitelepítettek 

emlékműnél, amelyet még a Magyar Megmaradásért társulás készíttetett, majd 2013. április 

20-án átadták azt. A fekete márványtáblán a kitelepítéseket szimbolizáló vonat és a felé 

induló, földönfutóvá vált emberek láthatóak. Ezt állta körül a megemlékező tömeg, ahol 

Karaffa Attila, a Pázmaneum elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

Sólymos László nyílt levelet írt Boris Kollárnak 
2022. április 13. – bumm.sk  

Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke nyílt levelet írt Boris Kollár 

házelnöknek, melyet szerdán a közösségi oldalán tett közzé. „Ezen már túlléptünk... (baráti 

levél a parlement elnökének) Elnök úr, mindketten elég idősek vagyunk ahhoz, hogy bizonyos 

dolgokon felül tudjunk emelkedni. Ahhoz is elég érettek vagyunk már, hogy ne csaljanak 

lépre minket. Én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy a „magyarkártya” ideje 

Szlovákiában már rég lejárt. Azok az idők már elmúltak, amikor Slota és Mečiar, ha úgy 

érezték, hogy szorul a (politikai) hurok, a magyarokra húztak lapot." 
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https://ma7.sk/aktualis/bejut-filip-monika-a-parlamentbe
https://ma7.sk/tajaink/remeny-nelkul-jovokep-nelkul-nem-elhet-kozossegunk
https://www.bumm.sk/belfold/2022/04/14/solymos-laszlo-nyilt-levelet-irt-boris-kollarnak
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Tisztelet Márainak! 
2022. április 13. – felvidek.ma  

Az író születésének 122. alkalmából tartott koszorúzás után, melyről beszámoltunk, a Márai 

Sándor Emlékkiállítás Emigráció termében Miklosovits László bemutatta Hommage á Márai 

Sándor 1900-2020 című míves, 268 oldalas munkáját, mely 200 számozott példányban látott 

napvilágot. Egy meglepetés fogadta az érdeklődőket. Születésnapi tortával kínálták őket. 

Szaszák György publicista, aki régóta áll kapcsolatban Miklosovitscsal, tartott bevezetőt, 

melyben vallott Máraival kapcsolatos élményeiről. 1942-ben volt A kassai polgárok 

ősbemutatója. Ezzel kapcsolatosan egy emlékét idézte föl. Kravetz Tibor kassai építész 

ajándékozta meg őt egy Márai-kötettel, melyben ez a dráma is szerepel. Az építész a Carpano 

asztaltársaságának tagja volt, így ismerkedett meg vele. Szép kalligrafikus ajánlást és 

feladatot is írt bele 2002-ben. 

 

Berényi József Somorján: továbbra is biztonságpolitikai kockázat vagyunk! 
2022. április 13. – felvidek.ma  

A csallóközi Somorján is megemlékeztek tegnap este a kitelepítésekről. A rendezvény a 

Csemadok és a Via Nova helyi közösségeinek a szervezésében valósult meg. Beszédet mondott 

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, a Szövetség MKP Platformjának elnöke. A 

Szövetség MKP Platformjának elnöke visszatekintett a második világháború utáni sötét 

korszakra, amelyet ma sem tekinthetünk lezártnak. A hontalanság éveiben a kitelepítések 

mellett a reszlovakizációval és a lakosságcserével is szembesült a felvidéki magyarság, ezekért 

Szlovákia a mai napig sem kért bocsánatot. 

 

A felvidéki magyarok kálváriájára emlékeztek a településeinken 
2022. április 13. – felvidek.ma  

A Felvidékről kitelepítettek emléknapját immár tíz éve minden év április 12-én tartjuk a 

magyar Országgyűlés határozata alapján. Azért ezt a dátumot választották, mert 1947-ben 

ezen a napon kezdődött a szlovákiai magyar lakosság Felvidékről való kitelepítése. 

Nagymácsédon is megemlékeztek a felvidéki magyarok elleni jogtiprásról, a kitelepítésről és a 

deportálásról. A Felvidékről kitelepítettek emléknapját minden év április 12-én tartják a 

Magyar Országgyűlés 86/2012-es határozata alapján, ugyanis 1947-ben ezen a napon 

kezdődött a szlovákiai magyar lakosság Felvidékről való kitelepítése. A megemlékezést a 

Szövetség helyi szervezete és a helyi alapiskola szervezte. 

 

Tüntetés lesz a parlamentnél a magyarellenes hangulatkeltés ellen 
2022. április 13. – Új Szó  

Tüntetést szerveznek kedden délután három órára a pozsonyi parlament elé, amellyel a 

„magyarellenes hangulatkeltés” ellen szeretnének tiltakozni. A demonstrációt meghirdető 

magánszemély, Németh Titusz elmondta, a legutóbb a törvényhozás házelnöke, Boris Kollár 

tett ilyen kijelentéseket, többek közt ezért döntött a tüntetés szervezése mellett. 
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https://felvidek.ma/2022/04/tisztelet-marainak/
https://felvidek.ma/2022/04/berenyi-jozsef-somorjan-tovabbra-is-biztonsagpolitikai-kockazat-vagyunk/
https://felvidek.ma/2022/04/a-felvideki-magyarok-kalvariajara-emlekeztek-a-telepuleseinken/
https://ujszo.com/kozelet/tuntetes-lesz-a-parlamentnel
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Több mint 2000 férőhely magyar nyelven 
2022. április 14. – Magyarszo.rs 

Az oktatási minisztérium honlapján megjelent a jövő tanévben induló középiskolai szakokra 

vonatkozó pályázat. Mint Vicsek Annamáriától, az oktatási minisztérium államtitkárától 

megtudtuk, a pályázatban megjelent adatok alapján több mint 2000 férőhelyet irányoztak elő 

a középiskolai magyar osztályokban. Szavai szerint ez jelentősen több, mint amennyire 

szükség van, ugyanis idén júniusban 1252 nyolcadikos tanuló fejezi be az általános iskolát 

Vajdaságban magyar nyelven. 

 

Húsvéti játszóház 
2022. április 13. – Magyarszo.rs 

Az Ady Endre Művelődési Központ keretében működő Csoncsikó játszóház húsvéti 

foglalkozást szervezett a falubeli gyerekek számára. A kézügyességi feladatokra, körjátékokra, 

közösségformáló csoportfoglalkozásokra mintegy ötven gyermek volt kíváncsi az Echo 

Gyermek- és Ifjúsági Központban. Az éhes szájak zsíros kenyeret és almát falatozhattak az 

Ady tagságának köszönhetően. 

 

Színes barokk Topolyán 
2022. április 14. – PannonRTV 

A barokk zenei kultúrával ismerkedhettek azok, akik ellátogattak a topolyai múzeumba 

tegnap este. A Színes barokk elnevezésű zenei est a MAGYAR/MŰVÉSZ/VILÁG című, a 

diaszpórában élő és alkotó művészek munkáit bemutató tárlat zárórendezvénye. 

Bach, Vivaldi és más barokk zeneszerzők dallamai valamint a húsvéti ünnepkörhöz 

kapcsolódó művek is felcsendültek a topolyai múzeumban, az Argentínában élő Leidemann 

Sylvia és magyarországi zenésztársai előadásában. A csembalón játszó zeneművész boldogan 

tett eleget a felkérésnek: „Ez nekem nagyon mély érzés, mivel édesapám titeli, vajdasági, azért 

számomra visszatérni az otthonomba, nagyon erős érzés.” 

 

  
ORFK: több mint kilencezren érkeztek kedden Ukrajnából 
2022. április 13. – MTI, karpatalja.ma 

Magyarországra kedden az ukrán-magyar határszakaszon 5388 ember lépett be, míg a 

román-magyar határszakaszon belépők közül 3887-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-vel. 

Tájékoztatásuk szerint a beléptetettek közül a rendőrség 1788 embernek állított ki ideiglenes 

tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell felkeresniük az 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4900/kozelet_oktatas/263130/T%C3%B6bb-mint-2000-f%C3%A9r%C5%91hely-magyar-nyelven-Vicsek-Annam%C3%A1ria-k%C3%B6z%C3%A9piskola-f%C3%A9r%C5%91hely.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4900/vajdasag_topolya/263127/H%C3%BAsv%C3%A9ti-j%C3%A1tsz%C3%B3h%C3%A1z-b%C3%A1cskossuthfalva.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/szines-barokk-topolyan
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/tobb-mint-kilencezren-erkeztek-kedden-ukrajnabol/
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Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a 

végleges okmányok beszerzéséért. 

 

Antibiotikumokkal segít a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
2022. április 13. – kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) évek óta segíti Kárpátalját, számos 

egészségügyi intézménynek szállítottak már nélkülözhetetlen eszközöket. Ezúttal a betegek 

jobb ellátásának érdekében antibiotikumot hoztak a kárpátaljai alapellátási központok és 

járási kórházak számára. A négy és fél millió forint értékű adomány legalább 4-5 hónapi 

szükségletet elégít ki. 

 

Kisbuszokkal segíti a kárpátaljai adománykoordinációt a Szeretetszolgálat 
2022. április 13. – kiszo.net 

2022. április 12-én a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) nevében Juhász Márton 

ügyvezető igazgató három kisbuszt adott át a kárpátaljai református egyházmegyéket 

képviselő Balogh Attila ungi esperesnek, ezzel is elősegítve a határon túlra érkező több száz 

tonna adomány hatékony szállítását, célba juttatását a települések között. 

 

Ahol lehetséges, folytatódik az oktatás 
2022. április 13. – karpataljalap.net 

Az április 7-i helyzet szerint közel 3,5 millió diák folytathatja a tanulást az ukrajnai 

iskolákban, csaknem 12 000 oktatási intézményben szervezték meg a távoktatást – közölte 

Szerhij Skarlet ukrán oktatási és tudományos miniszter, akit az Ukrajinszka Pravda 

életmódmagazinja, a Zsittya (Élet) idéz. 

 

Ingyen osztanak ruhát a menekülteknek Ungváron 
2022. április 13. – karpatalja.ma 

Az Ungvári Humanitárius Központ ingyen oszt ruhát a háború elől menekült ukrán 

állampolgároknak – olvasható a zakarpattya.net.ua oldalon. A menekültek nagy része már 

jóval korábban érkezett Kárpátaljára. Többségük csak meleg ruhát csomagolt az útra, vagy 

bőrönd nélkül érkezett. Az időjárás melegebbre fordultával egyre több embernek van 

szüksége tavaszi ruhára. Ebben segít a humanitárius központ. 

 

Újra előadásokat szervez a Kárpátaljai Drámai Színház 
2022. április 13. – karpatalja.ma 

Kárpátalja legnagyobb színháza, az ungvári Kárpátaljai Területi Drámai Színház kis- és 

nagyszínpados előadásokkal várja a közönséget. A közelmúltban A Szergejev-testvérek című 

gyermekelőadást mutatták be a háború elől menekült közönségnek. A továbbiakban 

rendszeres előadások várhatók. A hét minden napján, hétfő kivételével, 12:00 órától a színház 

kisszínpadán ingyenes mesevetítés várja a gyermekeket. 
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https://kiszo.net/2022/04/13/antibiotikumokkal-segit-a-nemzetkozi-gyermekmento-szolgalat/
https://kiszo.net/2022/04/13/kisbuszokkal-segiti-a-karpataljai-adomanykoordinaciot-a-szeretetszolgalat/
https://karpataljalap.net/2022/04/13/ahol-lehetseges-folytatodik-az-oktatas
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ingyen-osztanak-ruhat-a-menekulteknek-ungvaron/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/ujra-eloadasokat-szervez-a-karpataljai-dramai-szinhaz/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. április 14. 

. 

 

 

50 ezer menekült tartózkodik Ungváron 
2022. április 13. – karpatalja.ma 

A megyeközpontban elérte az 50 ezer főt a menekültek száma. Ennél több személyt már nem 

képes a város befogadni. A szállások megteltek – írja a zakarpattya.net.ua. Bohdan Andrijiv, 

Ungvár polgármestere közölte, hogy eddig már 30 ideiglenes tartózkodási pontot nyitottak a 

menekültek elszállásolására. Főként kollégiumokban, iskolákban, sportlétesítményekben 

tudták elhelyezni az Ukrajna belső megyéiből menekült személyeket. A felsorolt egységekben 

mintegy 4000 főnek biztosítottak szállást. A többiek magánszállásokon, motelekben találtak 

ideiglenes menedéket. 

 

Segít a Rákóczi Szövetség 
2022. április 13. – karpat.in.ua 

A magyarországi Rákóczi Szövetség évtizedek óta jó kapcsolatot ápol Kárpátaljával. Ennek 

köszönhetően számos programot valósítottak meg, melyekbe  rendszeresen bekapcsolódtak a 

helyi fiatalok, a kisiskolásoktól az egyetemista korosztályig. A háború kezdetén azonnal 

felajánlották a segítségüket az ittenieknek. 

 

Kárpátalján már 380 ezer a menekültek száma  
2022. április 13. – karpat.in.ua 

Újabb segélyszállítmány érkezett Kárpátaljára. A magyarországi szervezetek folyamatosan 

segítik a határ mindkét oldalán a belső ukrajnai menekülteket. Az Ökumenikus 

Segélyszervezet Kárpátalján számos közösségi szállón és családoknál lakó menekült 

élelmezését segíti, továbbá több alkalommal is indítottak segélyszállítmányokat belső 

Ukrajnába is.  

 

A nyelvi ombudsman egy sor település átnevezését sürgette 
2022. április 13. – karpataljalap.net  

Tarasz Kreminy államnyelvvédelmi biztos kijelentette, Ukrajnában még mindig vannak olyan 

települések, amelyeknek a neve „orosz nyelvi karakterű” – jelentette a korrespondent.net a 

nyelvi ombudsman sajtószolgálata nyomán. A hír szerint Kreminy felhívta a helyi hatóságok 

figyelmét a nevükben oroszgyökerű települések átnevezésének szükségességére. 

 

A VOSZTOK SOS alapítvány Ungvárról segíti a front közelében élőket 
2022. április 13. – karpat.in.ua 

Már nyolc évvel ezelőtt magukra vállalták az önkéntesek a civilekért és a katonákért folytatott 

munka nagy részét. Az ország keleti részén az ukránokat segítő nagyobb alapítványok egyike 

volt a VOSZTOK SOS, amely egy több száz önkéntest számláló, különböző régiókban működő 

egyesület. Tagjaik nagy része jelenleg Ungvárra költözött. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/50-ezer-menekult-tartozkodik-ungvaron/
https://life.karpat.in.ua/?p=98437&lang=hu
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A magyar költészet napja Kapcán 
2022. április 13. – Nepujsag.net 

Muravidéki költők verseivel ünnepelték múlt vasárnap Kapcán a magyar költészet napját. A 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) és a helyi József Attila Művelődési 

Egyesület által szervezett, „Muravidék lantosai” című zenés-irodalmi esemény koszorúzással 

zárult a József Attila-emléktáblánál. – Sokan azt jósolták az elmúlt száz évben, hogy be fog 

olvadni a muravidéki magyarság. Igaz, hogy megcsappant a számunk, de a hamu alatt izzik a 

parázs. Az egyik legjobban sziporkázó muravidéki magyar falu pedig éppen Kapca – mondta 

köszöntőbeszédében Vida Simona, az MNMI munkatársa a már hagyományosan 

megrendezett kapcai költészet napi rendezvényen. 

 

Az MMÖNK sajtónyilatkozata a nyelvhasználatról 
2022. április 13. – Nepujsag.net 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) az alábbi 

sajtóközleménnyel fordul a nyilvánossághoz:  A Muravidék egyik legnagyobb értéke az 

ugyanazon a területen élő különböző vallások, nemzetiségek és etnikai csoportok együttélése 

és harmóniája. Ezt az évek során lehetőségként fogtuk fel a nyelvünk, a kultúránk, a kultúrák 

közötti párbeszéd, a tudomány és a társadalom fejlesztésére. A Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösségnél sajnáljuk, hogy az utóbbi időben olyan tendenciák 

jelentek meg, amelyek kétségbe vonják ezt az együttélést, egyesek szavaikkal és tetteikkel, 

rejtve vagy akár nyíltan viszályt szítanak a két nemzet tagjai között. 

 

Falugyűlés Hosszúfaluban 
2022. április 13. – Nepujsag.net 

A hétfői hosszúfalui falugyűlésen szép számban jelenlévők a beruházások és a falu aktuális 

kérdései megvitatása mellett ismertetőt hallottak a Csárda vendégfogadó projektjéről is.   

Bacsi Borut, a Helyi Közösség (HK) elnöke örömét fejezte ki, hogy a covid-helyzet miatti két 

év kihagyás után ismét közvetlen találkozót tarthatnak. A falu fejlesztései a 2019–2021-es 

időszakban főleg az anyaországi Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával valósulhattak meg. 

Hosszúfalu az elmúlt hároméves időszakban évi 13–14 ezer euró összegű kiadással 

gazdálkodott, kivéve 2020-at, amikor az összeg meghaladta a 25 ezer eurót. 
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