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Nyomtatott és online sajtó 

Szijjártó: A választás megmutatta, hogy az anyaország és a határon túli magyarság 

számíthat egymásra 
2022. április 14. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Az áprilisi országgyűlési választás megmutatta, hogy az anyaország számíthat a határon túli 

magyar nemzeti közösségek tagjaira, és ez fordítva is éppen így igaz – jelentette ki a tárca 

közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kolozsváron. 

A tárcavezető a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével, Románia 

miniszterelnök-helyettesével, Kelemen Hunorral tartott közös sajtótájékoztatóján 

hangsúlyozta, hogy Magyarországon a kormányzó pártszövetség rekordszámú szavazatot 

kapott a választáson, aminek nyomán rekordszámú képviselője is lesz az új parlamentben. 

Aláhúzta, hogy nem pusztán az ország, hanem az egész nemzet jövőjéről született döntés, ezért 

fontosnak tartották, hogy ebben a nemzet minden tagja részt vehessen.  

 

Potápi Árpád: A sikeres nemzetpolitika folytatása volt a tét 
2022. április 14. – hirado.hu 

A mostani választáson minden eddiginél többen szavaztak határon túl. Mindez, a kormány 

szerint azt bizonyítja, hogy a 12 éve tartó nemzet-egyesítés jól halad előre – hangzott el az M1 

Híradójában. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

elmondta, hogy óriási tétje volt a határon túli magyarság körében az idei választásoknak, hiszen 

a tét az volt, hogy folytatódik-e az a sikeres nemzetpolitika, amely az elmúlt 12 évet jellemezte, 

vagy pedig azok az erők jutnak kormányrúdhoz vagy kerülnek vissza a hatalomba, akik a 

nemzet egy részét megtagadták 2004-ben. „A határon túli magyarság számára nem volt kérdés 

az, hogy a jelenlegi kormánykoalíciót, a Fidesz-KDNP szövetségét támogassák továbbra is” – 

fogalmazott az államtitkár, majd hozzátette, hogy a választási eredményekből egyértelműen ez 

derült ki. 

Legalább egy mandátumról döntöttek az erdélyi levélvoksok, folytatódik a 

nemzetpolitikai építkezés 
2022. április 15. – Krónika 

A határon túli levélszavazatok két, ezen belül az erdélyi voksok legalább egy parlamenti 

mandátum sorsáról döntöttek a magyarországi országgyűlési választáson – nyilatkozta a 

Krónikának Zsigmond Barna Pál, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, miniszteri biztos. 

A politikus azt is elmondta: Magyarország abban érdekelt, hogy a Romániával való kapcsolatai 

tovább javuljanak, stabilak és kiszámíthatóak legyenek. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/04/14/szijjarto-a-valasztas-megmutatta-hogy-az-anyaorszag-es-a-hataron-tuli-magyarsag-szamithat-egymasra
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/04/14/szijjarto-a-valasztas-megmutatta-hogy-az-anyaorszag-es-a-hataron-tuli-magyarsag-szamithat-egymasra
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/14/potapi-arpad-a-sikeres-nemzetpolitika-folytatasa-volt-a-tet
https://kronikaonline.ro/kulfold/legalabb-egy-mandatumrol-dontottek-az-erdelyi-levelvoksok-folytatodik-a-nemzetpolitikai-epitkezes
https://kronikaonline.ro/kulfold/legalabb-egy-mandatumrol-dontottek-az-erdelyi-levelvoksok-folytatodik-a-nemzetpolitikai-epitkezes
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Már több mint 16 ezer menedékes kérelmet regisztráltak Magyarországon 
2022. április 17. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Az orosz-ukrán konfliktus kezdete óta, vasárnap reggel 6 óráig már 16 347 menedékes kérelmet 

regisztrált Magyarországon az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság. Az idegenrendészet 

vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a hétvégén is érkeznek a fővárosi, 

Harmat utca 131. szám alatt található ügyfélszolgálatukra az orosz-ukrán konfliktus elől 

menekülők. A menedékes státus iránti kérelmeket az ünnepek alatt is be lehet nyújtani - hívták 

fel a figyelmet. A főigazgatóság dolgozói folyamatosan rögzítik a külföldiek adatait és kérelmeit, 

hogy a szükséges tartózkodásra jogosító okmányokkal lássák el a segítséget kérőket - áll a 

közleményben. 

  
Magyar diákokat visz iskolába a Kisnamény által Magyarkapusnak adományozott 

mikrobusz 
2022. április 14. – Krónika 

Kilencszemélyes mikrobuszt adott át szerdán a magyarországi Kisnamény önkormányzata 

nevében Tar Csaba polgármester a magyarkapusi Pro Magyarkapus Alapítványnak. A kisbuszt 

a helyi és a környező Kolozs megyei falvakban élő magyar gyerekek iskolába szállítására 

szánják.  

 

Díjazás a Petőfi-emlékév jegyében a hagyományápolás és közművelődés 

területén 
2022. április 14. – Krónika 

A Petőfi-emlékév jegyében díjazta a hagyományápolás és közművelődés területén évtizedek óta 

áldatlan munkát végző „napszámosait” az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 

Maros megyei szervezete. Az idei kitüntettek: az erdőszentgyörgyi Kovrig Magdolna és a 

fehéregyházi Szabó József. 

 

Jogérvényesítés: magyar helységnévtáblákat helyeztek ki 22 Arad megyei 

településen 
2022. április 14. – maszol.ro 

Arad megye 11 közigazgatási egységében, összesen 22 település határában kerültek – vegy 

ezekben a napokban kerülnek – ki magyar helységnévtáblák. A megyei önkormányzati 

képviselőtestület két RMDSZ-es tagjának – Péró Tamás és Bölöni György – kezdeményezésére 

a megyei önkormányzat „levette a terhet” a helyi hatóságok válláról, a közigazgatási törvény 

ugyanis a községi és városi adminisztrációra bízza ezeknek a nemzetiség nyelvű feliratoknak az 

elkészíttetését. A magyar tanácsosok indítványára a megyeháza költségén helyezték ki a 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

https://hirado.hu/cikk/2022/04/17/mar-tobb-mint-16-ezer-menedekes-kerelmet-regisztraltak-magyarorszagon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kilenc-szemelyes-mikrobuszt-adott-at-tar-csaba-polgarmester-a-diakok-szallitasaert-a-pro-magyarkapus-alapitvanynak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kilenc-szemelyes-mikrobuszt-adott-at-tar-csaba-polgarmester-a-diakok-szallitasaert-a-pro-magyarkapus-alapitvanynak
https://kronikaonline.ro/kultura/dijazas-a-petofi-emlekev-jegyeben
https://kronikaonline.ro/kultura/dijazas-a-petofi-emlekev-jegyeben
https://maszol.ro/belfold/Jogervenyesites-magyar-helysegnevtablakat-helyeztek-ki-22-Arad-megyei-telepulesen
https://maszol.ro/belfold/Jogervenyesites-magyar-helysegnevtablakat-helyeztek-ki-22-Arad-megyei-telepulesen
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táblákat a megyei rangú utak mentén, azokban a helységekben, amelyekben a magyarok 

számaránya eléri vagy meghaladja a húsz százalékot.  

 

Ellenzéki kilátástalanság  
2022. április 15. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az ellenzéki pártoknak van egy kicsi, de annál hangosabb 

értelmiségi szurkolótábora Erdélyben, amely a pluralizmus jegyében kiabál kígyót-békát 

mindenkire, aki nem a balliberális oldal híve – hitelességükről annyit, hogy a nagy 

pluralizmusfetisiszták egyike korábban a Krónika betiltását pedzegette, amiért nem az ő 

világnézetével egyező írásokat közöl. Egyik szószólójuk Eckstein-Kovács Péter volt 

kisebbségügyi miniszter, aki szerint a magyar kormányoldallal szövetkezve az RMDSZ feladta 

a transzilvanizmust”. 

 

Népszámlálás – Nem túl fényes a helyzet Kolozs megyében 
2022. április 15. – maszol.ro 

Egy hónap telt el a romániai népszámlálás időszakából, és még ugyanannyi van hátra az online 

önkitöltési szakaszból. A hagyományos, személyes lekérdezéses időszak május 15-étől július 17-

ig tart. Arról, hogy mekkora a Kolozs megyei magyarság részvételi aránya egy hónap után, és 

ennek kapcsán mire lehet számítani a jövőt illetően, Antal Gézát, a megyei népszámlálási 

munkacsoport Kolozs megyei területi felelősét kérdezték. 

 

Kelemen Hunor a gazdasági válságot enyhítő intézkedésekről beszél a 10 perc 

Bukarest legújabb részében 
2022. április 15. – maszol.ro 

A koronavírus-járvány és különösen az Ukrajnában zajló háború jelentősen átalakította a 

politikai és gazdasági környezetet, amelyben élünk. A kialakult válság mindannyiunkat érinti, 

elég ha csak az üzemanyagárakra gondolunk, és nemcsak az emberekre van hatással, hanem 

azokra a vállalkozásokra is, amelyek a munkahelyeket biztosítják – mondja Kelemen Hunor, 

az RMDSZ elnöke a szövetség által elindított 10 perc Bukarest című sorozat legújabb részében. 

 

„Felmelegítenék” a decentralizációs törekvéseket a PSD miniszterei 
2022. április 15. – Krónika, Bihari Napló 

Az aktuális politikai kontextus lehetővé tenné a decentralizáció témájának újbóli napirendre 

vételét és a terv megvalósítását is – véli Vasile Dîncu védelmi és Sorin Grindeanu szállításügyi 

miniszter. A két tárcavezető a Beszterce-Naszód Megyei Tanács pénteki díszülésén beszélt 

erről, amelyet az intézmény megalapításának 30. évfordulója alkalmából tartottak. Vasile 

Dîncu rámutatott, nagy szükség van elsősorban a decentralizációra, amely által bővülne a helyi 

hatóságok hatásköre, másodsorban pedig a „konstruktív értelemben vett régiósításra”. A 

kormánykoalíció erős, a kormány jól működik, és módjában állna mindezeket véghez vinni – 

tette hozzá a PSD naszódi születésű tárcavezetője az Agerpres szerint. 
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https://kronikaonline.ro/velemeny/ellenzeki-kilatastalansag
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-Nem-tul-fenyes-a-helyzet-Kolozs-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-a-gazdasagi-valsagot-enyhito-intezkedesekrol-beszel-a-10-perc-Bukarest-legujabb-reszeben
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-a-gazdasagi-valsagot-enyhito-intezkedesekrol-beszel-a-10-perc-Bukarest-legujabb-reszeben
https://kronikaonline.ro/belfold/bfelmelegitenekr-a-decentralizacios-torekveseket-a-psd-miniszterei
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Maros megye: fókuszban a kastélyturizmus 
2022. április 15. – maszol.ro 

A Székelyföldi TDM-Klaszter kibővített vezetőtanácsi ülését a marosszentgyörgyi Máriaffy-

kastélyban tartották, amelyen a Maros megyei kastélyturizmus jelenlegi helyzetéről és 

lehetőségeiről tárgyaltak az összegyűlt szakemberek. Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy 

polgármestere a rendezvény házigazdájaként a meghívottak köszöntése mellett beszámolt a 

Máriaffy-kastély felújítási munkálatairól és a kastély turisztikai értékesítéséről. Kifejtette, 

nagyon sok anyagi belefektetésre volt szükség a Máriaffy-kastély felújításához, ugyanakkor – 

mint fogalmazott – megérte, hiszen már most rengeteg turisztikai vállalat kereste fel azért, 

hogy a helyi fürdőturizmus mellé bekapcsolják a kastélyturizmust is az idegenforgalmi 

keringésébe. 

 

Folytatódhat a bihardiószegi Zichy-kastély felújítása 
2022. április 16. – Krónika 

Újabb támogatást nyert a Zichy-kastély felújításának folytatására Bihardiószeg 

önkormányzata. A Bihar megyei község látványosságára 2 millió lej vissza nem térítendő 

támogatást kap a községvezetés, az áfa nélkül 3,7 millió lejes teljes felújítási munkálathoz 

szükséges további összeget helyi forrásokból biztosítják – mondta el a Bihon hírportálnak 

Mados Attila polgármester. „Elkezdjük a kastély felújítását. A munkálatok körülbelül 24 

hónapig tartanak majd, ezt követően hajdani szépségében adjuk vissza a nagyközönségnek a 

Zichy-kastélyt” – idézte az elöljárót a hírportál. 

 

Ahol eddig volt, ott most is indul magyar előkészítő osztály Szatmár megyében 
2022. április 16. – maszol.ro 

Megkezdődött a beiratkozás az előkészítő osztályokba, Szatmár megyében pedig úgy tűnik, 

nem lesz jelentős változás, azaz minden iskolában, ahol eddig magyar előkészítő osztály volt, 

ezúttal is indulnak. Elképzelhető azonban, hogy bizonyos helyeken fél, vagy negyed osztály 

indul, ennek pedig az egyik oka, hogy a nagyobb települések iskolái népszerűbbek a helyi, 

vidéki intézményeknél. 

 

Ismét együtt húsvétvasárnap: több ezren kértek áldást az ünnepi eledeleikre 

Csíkszereda központjában  
2022. április 17. – szekelyhon.ro 

Két rendhagyó esztendő után újra a hagyományos formában tartották meg húsvét vasárnapján 

a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelését Csíkszereda központjában. Ennek megfelelően 

ismét rendezett sorokban várta több ezer hívő a Szabadság téren az ünnepi eledelek 

megszentelését.  
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https://maszol.ro/belfold/Maros-megye-fokuszban-a-kastelyturizmus
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/folytatodhat-a-bihardioszegi-zichy-kastely-felujitasa
https://maszol.ro/belfold/Ahol-eddig-volt-ott-most-is-indul-magyar-elokeszito-osztaly-Szatmar-megyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/ismet-egyutt-husvetvasarnap-tobb-ezren-kertek-aldast-az-unnepi-eledeleikre-csikszereda-kozpontjaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/ismet-egyutt-husvetvasarnap-tobb-ezren-kertek-aldast-az-unnepi-eledeleikre-csikszereda-kozpontjaban
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Sepsiszentgyörgy főterén több százan kértek áldást húsvéti ételeikre 
2022. április 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyön hagyományteremtő szándékkal, első ízben szerveztek húsvéti 

ételszentelést. A hideg időjárás és a havas eső sem tántorította el a híveket, hogy húsvét 

vasárnapján reggel fél nyolcra nagy számban összegyűljenek a város főterén és áldást kérjenek 

ünnepi eledeleikre. 

 

Magyarul és németül is köszöntötte a húsvétot ünneplőket a miniszterelnök 
2022. április 17. – maszol.ro, Krónika 

Ünnepi üdvözletet küldött Nicolae Ciucă miniszterelnök azoknak, akik most vasárnap ünneplik 

a húsvétot. „A feltámadás ünnepe alkalmat ad az elmélkedésre és a reménységre a hazánkban 

élő római katolikus, református, evangélikus-lutheránus és unitárius hívek számára, valamint 

szerte a világon a katolikus húsvétot ünneplő hívek számára. Kívánom mindenkinek, hogy 

családjával és szeretteivel együtt élje át e szent ünnep misztériumát. Kellemes ünnepeket, békét 

és nyugalmat. Cristos a Înviat! Frohe Ostern! Kellemes Húsvéti Ünnepeket!” – olvasható a 

kormányfő és a kormány közösségi oldalán, a miniszterelnök által aláírt bejegyzésben. 

 

„Láthatóvá teszik” az erdélyi műemlékeket: fontos történelmi ingatlanok 

felújítását fedezi a helyreállítási terv 
2022. április 17. – Krónika 

Számos erdélyi műemlék kerül fel a turisztikai térképre a Hívogató Románia. Az országjáró 

projekt révén, melyet az országos helyreállítási terv keretében finanszíroznak. Több vár, 

kastély, kúria, hagyományos falusi ház restaurálása, népszerűsítése mellett a kistérségek 

gasztronómiáját, ősi mesterségeit is bemutatnák. 

 

Négy éve erősíti a szilágysági magyar identitástudatot a Varrd magad a viseleted 

projekt 
2022. április 18. – maszol.ro 

Megyehatárt átívelő népszerűségnek örvend a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (SzIT) 

által 2018-ban kezdeményezett Varrd magad a viseleted projekt, amely az elmúlt időszakban, 

a világjárvány ellenére már húsz szilágysági magyar településen vált közkedveltté, a három év 

alatt pedig összesen több mint 800 népviselet készült el a nők szorgalmának és kitartásának 

köszönhetően. 

 

Krassó-Szörény megye: ezek a népszámlálás tétjei a „legszórványabb 

szórványban” 
2022. április 18. – maszol.ro 

Az erdélyi megyék közül a legkevesebb magyar Krassó-Szörény megyében élt 2011-ben: 

összesen 3271 fő vallotta magát magyarnak. Ez a megye lakosságának csupán 1,1 százalékát 
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https://maszol.ro/belfold/Sepsiszentgyorgy-foteren-tobb-szazan-kertek-aldast-husveti-eteleikre
https://maszol.ro/belfold/Magyarul-es-nemetul-is-koszontotte-a-husvetot-unneploket-a-miniszterelnok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/blathatova-teszikr-az-erdelyi-muemlekeket-szamos-fontos-tortenelmi-ingatlan-felujitasara-jut-penz-a-romaniai-helyreallitasi-ala
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/blathatova-teszikr-az-erdelyi-muemlekeket-szamos-fontos-tortenelmi-ingatlan-felujitasara-jut-penz-a-romaniai-helyreallitasi-ala
https://maszol.ro/belfold/Negy-eve-erositi-a-szilagysagi-magyar-identitastudatot-a-Varrd-magad-a-viseleted-projekt
https://maszol.ro/belfold/Negy-eve-erositi-a-szilagysagi-magyar-identitastudatot-a-Varrd-magad-a-viseleted-projekt
https://maszol.ro/belfold/Krasso-Szoreny-megye-ezek-a-nepszamlalas-tetjei-a-legszorvanyabb-szorvanyban
https://maszol.ro/belfold/Krasso-Szoreny-megye-ezek-a-nepszamlalas-tetjei-a-legszorvanyabb-szorvanyban
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tette ki. Az idei népszámlálás tétje a térségben, hogy él-e még 3000 magyar a „legszórványabb 

szórványban”, illetve, hogy a legnagyobb magyar közösséget magáénak tudó megyeszékhelyen, 

Resicabányán van-e még ezer magyar. 

 

Elkészült az Erdélyi Iskola szoborcsoport Marosvásárhelyen 
2022. április 18. – maszol.ro 

A négyalakos szoborcsoport ünnepélyes felavatására május 13-án kerül majd sor. Soós Zoltán, 

Marosvásárhely polgármestere a közösségi médián keresztül jelentette be, hogy a 

szoborcsoport felállításával Marosvásárhely is méltó emléket állít a román felvilágosodás és 

progresszió nagy képviselői előtt. Facebook-bejegyzésében Soós úgy fogalmaz, hogy ez egyben 

jó alkalom az erdélyi román közösség megünneplésére is. 

  
A füleki várban járták végig a keresztutat a hívők  
2022. április 15. – ma7.sk  

Füleken idén újra a várban járták végig a katolikus hívők a nagypénteki keresztutat. A keresztút 

azt az utat jelöli, amelyen Jézus a kereszttel a vállán a Pretoriumtól kiment a Golgotára. Ma 

olyan ájtatosság, melynek segítségével a keresztény hívek Jézus szenvedésein és keresztre 

feszítésének eseményein elmélkedhetnek.  Két év után idén újra a várban felállított stációk előtt 

végeztek a hívek ájtatosságot, imádkoztak, elmélkedtek. A keresztút a vár bejáratától indult és 

egészen a középső várudvarig tartott. „A keresztútjárás minden évben különleges eseménynek 

számít, mely egyben fájdalmas és megható. Amikor az egyik állomásnál a szögeket a keresztbe 

verik, a hang és a látvány nagyon erős jelentéssel bír számomra. Ettől még inkább valódi ez a 

keresztútjárás” – nyilatkozta Kovács Tamás. 

 

A Selye gimi diákjának sikere az országos fizikaolimpián 
2022. április 15. – bumm.sk  

Április 8. és 10. között zajlott a fizikaolimpia A kategóriájának országos fordulója Pozsonyban. 

A versenybe több középiskola – közülük három magyar tannyelvű – 16 diákja – 3 magyar – 

kapcsolódott be. A magyar diákok száma messze meghaladta a magyarok arányát 

Szlovákiában. A nyitrai kerületi forduló 2 eredményes tanulója között 1 selyés tanulónk 

szerepelt: Téglás Panna (IV.A) 2. helyezés, a verseny győztese lett, aki bekerült az országos 

döntőbe. Itt remek versenyzéssel az előkelő 7. helyen végzett eredményes megoldóként. Szívből 

gratulálunk Pannának, aki bekerült a szlovák válogatott felkészülési csapatába, amelyből a 

legjobb öt képviseli Szlovákiát a nemzetközi fizikaolimpián. 
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Hatályba lépett a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvény módosítása 
2022. április 15. – bumm.sk  

A Kisebbségi Kulturális Alapról (KKA) szóló törvény módosítását idén március 24-én fogadta 

el a parlament. Az április 15-én hatályba lépett módosítás szerint, ezentúl a KKA az állami 

hozzájárulás formájában befolyó bevételei hat százalékát fordíthatja a működésére az eddigi öt 

százalék helyett. Az elfogadott javaslat deklarált célja elősegíteni az alap hatékonyabb 

működését. A törvény által garantált, az alapnak évente nyújtandó minimális összeg 8 millió 

euróról 8,3 millió euróra emelkedik. A beterjesztők szerint a javaslat a gyakorlatban szerzett 

tapasztalatokra reagál, amelyek azt mutatják, hogy az alap feladatainak teljes körű, 

szisztematikus és időben történő végrehajtásához jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő 

személyi és anyagi kapacitás.  

 

MKP Platform: támogatásunkról, szolidaritásunkról biztosítjuk országos, járási és 

helyi vezetőinket 
2022. április 15. – felvidek.ma  

Az alábbiakban közöljük a Szövetség MKP Platform Komáromi járási elnökségi tagjainak és 

helyi platformelnökeinek nyilatkozatát. Egyre gyakrabban vagyunk kénytelenek érzékelni 

partnereink részéről azt az alattomos és kitartó háttérmunkát, mellyel megpróbálják lejáratni 

és diszkreditálni választott vezetőinket. Ennek egyik kirívó példája az a szervezett hadjárat, 

amely országos platform elnökünk, Berényi József személye ellen irányul. Szeretnénk 

egyértelművé tenni, hogy platformunk ellenáll minden belső megosztási kísérletnek, 

visszautasítjuk partnereink nemtelen támadásait, és támogatásunkról, szolidaritásunkról 

biztosítjuk országos, járási és helyi vezetőinket. 

 

Most kell a feltámadásról beszélni! 
2022. április 16. – ma7.sk  

A mi életünkben soha még olyan fontos nem volt az Élő Isten és az ember kapcsolatának 

kérdése, mint most – állítja György András. A somorjai református gyülekezet lelkipásztorát a 

világjárvány és a háború által beárnyékolt húsvéti várakozásról kérdeztük. „A húsvét mindig 

ilyen volt. Szenvedés, vér, verejték, terhek, emberek közötti feszültség nélkül nincs húsvét. Ha 

Jézus Krisztus személyén keresztül nézzük a húsvétot, akár az egyetemes emberiség 

történetének mélypontjait vagy magaslatait nézzük, a szenvedés és a megelevenedés, a 

megújulás kéz a kézben jár. Ennek az évszázadnak a 22. éve nem tud mást tenni, mint ezt 

igazolni. Salamon írja a Prédikátor könyvében, nincs új a nap alatt.” – mondta György András.  

 

A szlovák–magyar viszonyt bonyolító háború 
2022. április 16. – Új Szó  

Az, hogy Boris Kollár házelnök újra elővette a magyarkártyát, Michal Vašečka szociológus 

szerint leginkább azzal indokolható, hogy Kollár megpróbált valahogy elhatárolódni Orbán 

Viktor kormányától, ahogy azt bizonyos értelemben Csehország és Lengyelország is megtette 
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már. Mindezt azért, ahogy Orbán kormánya az ukrajnai háborúra reagált” – mondta a szakértő, 

és arra emlékeztetett, a magyar miniszterelnök például Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az 

ellenfelének tartja. Vašečka szerint Kollár elhatárolódását egyébként a szlovákiai demokrata 

gondolkodású polgárok valószínűleg üdvözlik. 

 

Közzétették felhívásaikat a VII. Palóc Világtalálkozó szervezői 
2022. április 17. – felvidek.ma  

A hetedik alkalommal, s a Felvidéken elsőként Ipolyszécsénykén megrendezendő Palóc 

Világtalálkozó főszervezői meghirdették a közéleti-kulturális esemény pályázatait. Többek 

között főzőversenyre, népdal-, népzenei, vers- és prózamondó versenyre várják a jelentkezőket. 

Mint már korábban beszámoltunk róla, két éven keresztül történt kényszerű átütemezést 

követően idén augusztus 5-e és 7-e között Ipolyszécsénykén szervezik meg a VII. Palóc 

Világtalálkozót. Az Ipoly menti község az első felvidéki házigazdája a palócság közösségerősítő 

jelentős eseményének. Számos közéleti, kulturális programmal készülnek a szervezők. A 

három nap alatt két színpadon is folyamatosan zajlik majd a rendezvény. Hagyományőrző 

csoportok lépnek fel, irodalmi beszélgetésekre, szakmai előadásokra, néphagyomány őrzőinek 

bemutatkozására lesz lehetőség. 

 

A közösséget erősítő tojásfa Ipolyságon 
2022. április 17. – felvidek.ma, ma7.sk  

Az Ipoly-parttól nem messze, a katolikus templom szomszédságában a Bentlakásos Összevont 

Iskola előtt tojásfa díszíti a kis teret. Az Ipolyságon újdonságként első alkalommal feldíszített 

tojásfa a közösségformálás szimbóluma lett a városban. A nagyböjt kezdetén Kázmér Zsófia, az 

intézmény munkatársa hirdette meg a tojásfa készítésére szóló felhívást, várva a feldíszítésre 

szánt kis adományokat. „Várakozásokon felüli érkeztek az adományok. Ipolyság mellett a 

környező településekről és Magyarországról is érkeztek díszek” – nyilatkozta a Felvidék.ma 

megkeresésre Kázmér Zsófia. 

 

Gazdag program a XV. Palóc Húsvéton 
2022. április 18 –ma7.sk  

Két év szünet után, húsvéthétfőn immár 15. alkalommal valósult meg a Palóc Húsvét a Füleki 

Várban című hagyományos rendezvény. A palóc hagyományokat elsősorban a helyi 

kézművesek, valamint a fellépő csoportok mutatták be. A gyermekekre mesekuckó, kézzel 

hajtott körhinta, lovagoltatás és íjászat várt. A várudvarban kirakodóvásár, helyi ételek 

kóstolója, ételszentelés, valamint húsvéti locsolkodás gazdagította a programot. A vár tövében 

felállított szabadtéri színpadon népművészeti műsor várta a látogatókat. A Motolla Kézműves 

Baráti Kör tagjai pedig kézműves-foglalkozásokat tartottak. A gyerekek húsvéti figurákat 

készíthettek gyékényből, mézeskalácsot és tojást is díszíthettek például gyufaszálas 

technikával, amivel gömöri motívumokat írhattak a hímestojásra. 
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Sok-sok apró lépés - jubileumot ünnepelt a Rakonca Néptáncegyüttes 
2022. április 18 –ma7.sk  

Varga Lia és Varga Norbert több mint 25 évvel ezelőtt alapította meg a Rakonca 

Néptáncegyüttest. Olyan lehetőséget teremtettek az ifjúság számára, amelyben megtalálták a 

helyüket, felfedezhették a közösséghez tartozás érzésének nagyszerűségét. A házaspár 

célkitűzése azóta sem változott, a Kárpát-medence tánchagyományainak elsajátítására, 

továbbadására és újraélésére, valamint a közösségi értékek és a lokálpatriotizmus ápolására 

törekednek mind a mai napig. 

 

Ezreknek fordított hátat Szlovákia 
2022. április 8 – Új Szó, felvidek.ma  

A szlovák állampolgársági törvény miatt eddig 4142-en veszítették el a szlovák 

állampolgárságukat, közülük 149-en a magyar állampolgárság felvétele miatt – közölte a 

belügyminisztérium. A Fico-kormány a magyar állampolgársági törvényre reagálva 2010-ben 

fogadta el azt a törvényt, amely korlátozza a kettős állampolgárságot. Az adatok alapján a 

magyar állampolgárság felvétele csak a hatodik leggyakoribb oka a szlovák elvesztésének. A 

listavezető a cseh (988), amelyet a német (967), az osztrák (656), a brit (423) és az amerikai 

(205) követ. 2015-ben enyhítették a szabályozást: azóta visszakérhette szlovák 

állampolgárságát az, aki a másik felvételekor lakhellyel rendelkezett az adott országban. Ez 

alapján eddig 1285-en igényelték vissza állampolgárságukat, közülük 1203-an jártak sikerrel, 

köztük 17 magyar. 

      
Bajsa: Megnyílt az 50. MIRK 
2022. április 18. – Vajma.info 

Bajsán a Testvériség-egység Általános Iskolában ünnepi műsor keretében megnyitotta kapuit 

az 50. MIRK, a nemzetközi kézimunka- és gyűjtemény kiállítás. A rendezvényt Hajnal Jenő, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg. A kiállítók Vajdaság egész területéről, Dél-

Szerbiából és Magyarországról érkeztek. A megnyitón Lackovics Károly, a bajsai helyi közösség 

tanácsának elnöke köszöntötte a megjelenteket és örömét fejezte ki, hogy Bajsa lehet a 

házigazdája a jubiláris rendezvénynek, amely összefogással valósulhatott meg. 

 

Húsvétváró kiállítás 
2022. április 17. – Magyarszo.rs 

Tojáskiállítás nyílt Adán a Szarvas Gábor Könyvtár kiállítótermében csütörtökön. Pecko Egon, 

a Homeland Ada projekt megvalósító csapatának egyik vezetője és a tojáskiállítás fő szervezője 

elmondta, hogy a civil szervezet újabban az oktatás mellett kultúrával is foglalkozik. Ezt olyan 

formában teszik, hogy a legnemesebb ünnepekkor, mint amilyen a karácsony és a húsvét, 
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bevonják a gyermekeket különböző ötleteikbe. Így jöhetett létre ez a húsvéti tojáskiállítás is, 

ami az adai kiállítótermet varázslatos húsvéti díszekbe öltöztette. 

 

Tojásfestés, játékos vetélkedők Feketetón 
2022. április 19. – Magyarszo.rs 

A feketetói Csipet Csapat Művelődési Egyesület újonnan vásárolt székházában változatos 

húsvéti foglalkozásokat, játékos vetélkedőket és tojásfestést szervezett a falu legkisebbei 

számára. A hatodik alkalommal megtartott hagyományápoló húsvéti tojásfestésre a szülők is 

elkísérték a gyerekeket, együtt jól szórakoztak. A rendezvényt, amelyen Tóth Zoltán 

környezetvédelmi segédtitkár is részt vett, a tartományi oktatási jogalkotási, közigazgatási és 

nemzeti kisebbségi titkárság támogatta. A gyerekek és szüleik megismerkedhettek a 

hagyományos hagymahéjas tojásfestési módszerrel is. A tojásfestés mellet különböző anyagból 

készíthettek díszeket az ünnepi asztalra. 

  
Ferenc pápa: a béke mindenki elsőrendű felelőssége 
2022. április 17. – MTI, Origo, HírTV, 888.hu, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Ukrajnát helyezte az első helyre a világban békét sürgető húsvéti beszédében Ferenc pápa, aki 

két év pandémia után először hívők tízezrei előtt szólt a Szent Péter-bazilika lodzsájáról 

vasárnap délben. Ferenc pápa úgy fogalmazott: nehezen lehet elhinni, hogy az idei húsvét a 

háborúról szól. "Hagyjuk, hogy Krisztus békéje belépjen életünkbe, szívünkbe, otthonunkba" - 

hangoztatta a katolikus egyházfő, aki szokás szerint húsvéti beszédében felsorolta a 

világháború és szenvedés sújtotta térségeit. Az első helyre a "mártír" Ukrajna került, melyet 

szavai szerint a "kegyetlen és értelmetlen" háború erőszaka és pusztítása ért el. 

 

A háború kezdete óta először léptek be többen Ukrajnába, mint ahányan 

távoztak 
2022. április 18. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Ukrajna lakói fokozatosan kezdenek visszatérni hazájukba, április 15-én és 16-án a háború 

kezdete óta először többen érkeztek be az országba a lengyel határon át, mint ahányan távoztak 

– jelentette a korrespondent.net lengyel határőrök Twitter-bejegyzése nyomán. Április 15-én 

Lengyelországból 25,1 ezren érkeztek Ukrajnába, s 24,4 ezren tartottak az ellenkező irányba. 

 

Az Ukrzaliznicja 339 embert evakuált Pokrovszkból Csapra, közte 150 fogyatékkal 

élőt 
2022. április 17. – karpataljalap.net 

Április 16-án, szombaton az Ukrzaliznicja 339 embert evakuált Pokrovszkból Csapra, közte 150 

fogyatékkal élőt. Erről a vasúttársaság Telegram-csatornáján számoltak be. „Az Ukrzaliznicja 
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folytatja az utasok evakuálását Pokrovszkból. A soron következő járattal 339 utas érkezett 

Csapra, akik közül 150 fogyatékkal élő” – áll az üzenetben. 

 

Életét vesztette a háborúban a 128-as lövészdandár egyik munkácsi katonája 
2022. április 17. – karpataljalap.net, kiszo.net, karpatlja.ma 

Szomorú hírt közölt a Munkácsi Városi Tanács. „Volodimir Fratkin. Emlékezünk rád. Védtél 

minket az orosz ellenségtől. A kárpátaljai 128-as gépesített lövészdandár katonája. Örök emlék 

a Hősnek” – olvashatjuk a bejegyzésben. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. 

 

Már mintegy 200 menekült talált munkát Kárpátalján 
2022. április 17. – karpataljalap.net 

A háború kezdete óta mintegy 200 belső áttelepült talált munkahelyet Kárpátalján. Ezt Jurij 

Fuscsics, a Kárpátaljai Munkaügyi Központ igazgatója nyilatkozta. Elmondása szerint február 

24-e óta 630 országon belüli kényszeráttelepült személy jelentkezett a Kárpátaljai Munkaügyi 

Központhoz. Ebből 493 kapták meg a munkanélküli státuszt. Ezenkívül több mint 500-an 

fordultak a Kárpátaljai Munkaügyi Központhoz tanácsadásért. A munkanélküli státuszban 

részesülők közül 37 főt már alkalmaztak. Kárpátalján 163 áttelepült személy úgy talált munkát, 

hogy nem jelentkezett a központba. Összesen mintegy 200 menekültet alkalmaztak 

megyénkben az elmúlt időszakban. 

 

Újra csak útlevéllel engedélyezett a határátlépés – vannak kivételek 
2022. április 18. – kiszo.net, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Ukrajnában ismét érvénybe lépett az a norma, amely szerint külföldre történő utazás során 

csak útlevéllel lehet átlépni az országhatárt. Bizonyos esetekben azonban maradnak a 

könnyítések – fejtette ki Andrij Demcsenko, az állami határőrség szóvivője. Mint elmondta, az 

államhatár átlépésének eljárását törvény szabályozza. 

 

A GENIUS a jövőt tervezi │KISZó-interjú 
2022. április 17. – kiszo.net 

Váradi Natália: a gyermekek kezét egy percre sem szabad elengedni…A GENIUS Jótékonysági 

Alapítvány két évvel ezelőtt, a koronavírus-járvány idején is bebizonyította, hogy nehéz 

időkben is kész a tehetséges gyermekek felkarolására. Ez az év sajnos még rosszabbat hozott: 

háború tört ki. Erősnek kell lennünk, talpon kell maradnunk, és folytatni az elkezdett munkát. 

Váradi Natália, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány igazgatója egy pillanatra sem engedi el a 

tehetséges gyerekek kezét, tehetséggondozó versenyeket, programokat szervez. 

 

Összesen 77 óvoda működik Kárpátalján 
2022. április 18. – karpatalja.ma 

Kárpátalja 77 óvodája dolgozik normál és csökkentett időtartamú munkarenddel – számolt be 

Marjana Maruszinec, a megyei közigazgatás oktatási főosztályának vezetője április 18-án. 
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https://karpataljalap.net/2022/04/17/eletet-vesztette-haboruban-128-loveszdandar-egyik-munkacsi-katonaja
https://karpataljalap.net/2022/04/17/mar-mintegy-200-menekult-talalt-munkat-karpataljan
https://kiszo.net/2022/04/18/ujra-csak-utlevellel-engedelyezett-a-hataratlepes-vannak-kivetelek/
https://kiszo.net/2022/04/17/a-genius-a-jovot-tervezi-%e2%94%82kiszo-interju/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/osszesen-77-ovoda-mukodik-karpataljan/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. április 19. 

. 

 

Elmondása szerint Munkácson 43, Ungváron 29, Beregszászban 2, Rahón, Fenyvesvölgyön és 

Királyházán pedig egy-egy óvoda működik. 

 

Hamarosan kikerülhetnek az iskolai tantervből az orosz nyelvórák Ukrajnában 
2022. április 17. – karpat.in.ua 

Tarasz Kreminy államnyelvvédelmi biztos azt javasolta, hogy idén szeptember 1-től az 

iskolákban az orosz nyelvet más tantárgyakkal váltják fel. A hírt a Facebookon közölte az 

ombudsman. Hozzátette, hogy a világirodalom tanmenettervét is áttekintik, hiszen rengeteg 

orosz mű szerepel benne. 

 

Brenzovics László: A kárpátaljaiak sorsán nem javított volna az ellenzék győzelme 
2022. április 16. – Mandiner, karpat.in.ua 

Általános a meggyőződés, hogy ez a magyar nemzetpolitika, ami eddig folyt, ez jó volt, és 

reménykedtek abban, hogy ez folytatódni fog – nyilatkozta Brenzovics László a Mandinernek. 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke reméli, hogy mind az ukrán, mind 

a magyar fél megtesz mindent a két ország közötti fagyos kapcsolat újramelegítéséért. 

 

Ukrán tévécsatornákat vettek fel kínálatukba a magyar kábelszolgáltatók 
2022. április 16. – karpat.in.ua 

Szinte minden magyarországi szolgáltató felhozatalába bekerültek az ukrán csatornák. Ukrajna 

Magyarországi Nagykövetsége számolt be a hírről a Facebookon. „Tájékoztatjuk, hogy Ukrajna 

Kulturális és Információpolitikai Minisztériuma, Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége és a 

Magyar Kommunikációs Szövetség (MKSZ) közös erőfeszítéseinek köszönhetően 

megteremtődtek a feltételek a magyar műsorszolgáltatók általi sugárzáshoz. 2022 áprilisa óta” 

– olvasható a bejegyzésben. 

 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 

2022. április 14. – Kossuth Rádió 

 

Megerősíti a partnerséget a FIDESZ-szel az RMDSZ. Ezt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, 

Románia miniszterelnök-helyettese jelentette be azon a kolozsvári sajtótájékoztatón, amelyet 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel közösen tartott. Értékelték a 

magyarországi választásokat és felhívták a figyelmet a romániai népszámlálás fontosságára is.   
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https://life.karpat.in.ua/?p=99203&lang=hu
https://politic.karpat.in.ua/?p=46576&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=99022&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-04-14_18-01-00&enddate=2022-04-14_18-40-00&ch=mr1
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Két év szünet után rendezte meg ismét az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipar- és Agrárkamara a 

Tavaszi vásár elnevezésű szakkiállítást az aradi Expo kiállítási központban. A hétvégén 150 

standdal megnyílt vásár nemcsak kertészeti és turisztikai kiállításból állt, hanem építészeti és 

épületgépészeti, valamint méhészeti szakkiállítást is rendeztek vele párhuzamosan. 

 

Idén április 19-től 26-áig tart A magyar nyelv hete rendezvénysorozata. 2022-ben a legnagyobb 

figyelmet a Felvidék kapja, nemcsak azért, mert Somorján tartják a nyitóünnepséget a 

Csemadok közreműködésével. 

 

Változatos tevékenységekkel várták gyerekeket a temesvári Bartók Béla líceum húsvéti 

játszóházába. A kézműves foglalkozásokon a közelgő ünnephez kapcsolódó jelképeket 

készítettek a gyerekek különféle anyagokból, illetve technikákkal. Volt Ringató foglalkozás, 

virágültetés és népi játékokra is várták az érdeklődőket. A gyerekeknek mindez önfeledt 

szórakozást, az iskolának megmutatkozási lehetőséget jelent. 

 

Virágvasárnap hagyományosan tojásfestésre is hívták a gyerekeket és a fiatalokat a várasfenesi 

Győrffy István Táj-és Népismereti Otthonban. A Belényesi medence magyarlakta falvai mindig 

bővelkedtek néphagyományokban, s ezek továbbadása vagy éppen visszatanítása fontos 

célkitűzése a másfél évtizednél idősebb szórványmentő mozgalomnak.  

 

A temesvári Kohézió Egyesület minden nagyobb ünnep előtt kézműves foglalkozásra várja a 

gyerekeket, akik ajándékokkal térhetnek haza. Az egyesület nyilvántartásában szereplő 

rászoruló családokat pedig alapélelmiszerekkel, illetve erre beváltható értékjegyekkel 

ajándékozzák meg. 

 

A csíkszeredai Húsvét vasárnapi eledelszentelés igazi közösségi ünneppé vált az eltelt két 

évtizedben. A gondosan előkészített kosarak mellett idén is ott sorakoznak majd a 

szeretetkosarak, amelyeket a szervező egyházközség adományokból készít el. 

 

 

Kárpát-medence magazinműsor 
2022. április 17. – M1 

 

A mátyusföldi síkságon terül el a Honfoglalás kora óta lakott felvidéki település Hetény. 

Népességének összetétele nem sokat változott az évszázadok során, ma is szinte csak magyarok 

lakják. Itt él és tevékenykedik a vágsellyei születésű Écsi Gyöngyi mesemondó, népdalénekes 

és református lelkész, aki már fiatalon a magyar hagyományok bűvkörébe került, és 

elhatározta, hogy összegyűjti ezeket az utókor számára. 

 

A Szárhegyi Kájoni János gyermekotthon udvarán Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez 

kapcsolódó közös rendezvényt szervezett a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a 
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Gyergyószárhegyi Önkormányzat, mely a jövőbe vetett hitről, reményről, a kétkezi munkáról, 

és a találkozás öröméről is szólt. A Szárhegyi Önkormányzat csatlakozott az eseményhez és a 

polgármester vállalta az ebéd elkészítését. Az első alkalommal szervezett Kertészeti napon, a 

Gyümölcsoltó sokadalmon a Jézus fogantatásához kötődő népi szokásokon is alapuló 

rendezvényre a helyi gyümölcstermelőket és feldolgozókat is meghívták.   

 

A sepsiszentgyörgyi József Álmos nyugalmazott tanár nemzedékek sorát vezette be a számok 

és a matematikai összefüggések birodalmába. S bár a Székely Mikó Kollégiumban letöltött 

negyvenhárom éves pedagógusi tevékenységét több szakmai díjjal, kitüntetéssel ismerték el, a 

széles közönség számára mint gyűjtő, helytörténész és közéleti személyiség is ismert. 

 

A délvidéki Zenta történelmi belvárosa minden odalátogatót lenyűgöz. Szerencsés az az építész, 

akinek keze nyomát őrzi a város. Ilyen Vatai István is, aki 1996-ban alapított cégével többek 

között a boldog békeidőket idéző Royal Szállót is megújította. Mint mondja, építészként a 

legjobban szülőföldjén tud alkotni. 

 

 


