
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. április 20. 

. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: a magyar-török együttműködés fejlesztése továbbra is a külpolitika 

fókuszában lesz 
2022. április 19. – MTI, hirado.hu, Origo, Mandiner, PestiSrácok 

Magyarország és Törökország együttműködésének fejlesztése mindig is a külpolitika 

fókuszában volt, s ez nem változik ezután sem, amire garancia, hogy a magyar kormánypártok 

a választáson ismét elsöprő győzelmet arattak - közölte a tárca közleménye szerint Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Ankarában. A tárcavezető a török kollégájával, 

Mevlüt Cavusogluval tartott közös sajtótájékoztatón aláhúzta, hogy a rendkívüli körülmények, 

az ukrajnai háború jelentette gazdasági és biztonsági kihívások közepette a stratégiai 

partnerség jelentősége még inkább felértékelődik. Rámutatott, hogy Törökország szerepe ezen 

kihívások kezelésében egyre erősödik, és Magyarország nagyra becsüli a felek közötti 

közvetítésre, a béketárgyalások elősegítésére irányuló erőfeszítéseket is. Hozzátette: az sem 

véletlen, hogy a választást követő első "klasszikus kétoldalú látogatását" most épp Ankarába 

szervezték. "Számunkra a legfontosabb szempont itt most Magyarország biztonsága, mindent 

megteszünk annak érdekében, hogy elkerüljük hazánk belesodródását a háborúba (.) Ezért 

továbbra sem szállítunk fegyvereket Ukrajnának, és nem engedjük át a fegyverszállítmányokat 

közvetlenül Ukrajna területére Magyarországon keresztül" - jelentette ki Szijjártó Péter. 

 

Soltész: Magyarország segít a menekülteknek, de fegyvert és katonát nem küld 
2022. április 19. – MTI, hirado.hu, Mandiner, HírTV, 888.hu 

Magyarország a háború kitörése óta 1300 tonna segélyt jutatott el Ukrajnába, és több százezer 

menekültnek segített hazánkban, de fegyvert és katonát továbbra sem küld - hangsúlyozta 

Soltész Miklós államtitkár, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke kedden, 

miután Ljubov Nepoppal, Ukrajna budapesti nagykövetével látogatást tett a budapesti BOK 

csarnokban működő humanitárius tranzitponton.  A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkára a közmédiának nyilatkozva közölte, hogy Magyarország 

sokkal többet tud segíteni, ha Kárpátaljával együtt a "béke szigete marad". Az ukrán nagykövet, 

aki először látogatta meg a tranzitpontot, köszönetét fejezte ki a magyar kormány és a 

magyarok segítségért, és azt kérte, hogy továbbra is támogassák az Ukrajnából érkezőket. 

Ugyanakkor jelezte, tiszteli és megérti a fegyverszállításra vonatkozó magyar álláspontot, de 

nem ért vele egyet. "Nem lehet védekezni fegyver nélkül" - hangsúlyozta Ljubov Nepop. 

 

Küldetésünk az összefogás 
2022. április 20. – Sinkovics Ferenc – Demokrata 

Úgy játszódott le sorsdöntő fordulat Magyarország és Szerbia életében, hogy minden maradt a 

régiben. Csakhogy a régiben maradás nem megmerevedett állapotot ígér, hanem éppen 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20220419-szijjarto-peter-a-magyar-torok-egyuttmkuodes-fejlesztese-tovabbra-is-a-kulpolitika-fokuszaban-lesz.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20220419-szijjarto-peter-a-magyar-torok-egyuttmkuodes-fejlesztese-tovabbra-is-a-kulpolitika-fokuszaban-lesz.html
https://mandiner.hu/cikk/20220419_haboru_ukrajna_oroszorszag_kulfold_soltesz_miklos_karpatalja
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ellenkezőleg, a fejlődést és a biztató jövőt. Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség 

vezetőjével, a tartományi parlament elnökével beszélgettünk. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata hetilap XXVI. évi 16. számában olvasható.) 

  
Hol vagytok, székelyek? Van még behoznivaló magyar vonalon a népszámláláson  
2022. április 19. – Krónika 

„Székelyföld nélkül nem lesz meg az egymillió erdélyi magyar” – figyelmeztet Horváth Anna, 

az RMDSZ országos népszámlálási munkacsoportjának vezetője. Míg a Partium jól, Maros és 

Kovászna megye a középmezőnyben teljesít, Hargita megye csak a 31. helyen áll az idei cenzus 

önkitöltős szakaszának 5. hetében. „Ha Székelyföldön az alulszámlálás az országos átlag felett 

lesz, nem lesz meg az egymillió magyar, ez mindenki számára egyértelmű kell hogy legyen. A 

Partium, a szórvány bármilyen jól teljesíthet, Székelyföld nélkül nem lesz meg” – hívta fel a 

figyelmet keddi kolozsvári sajtótájékoztatóján Horváth Anna, az RMDSZ országos 

népszámlálási munkacsoportjának vezetője. 

 

Kivágják a tusnádfürdői gyümölcsfákat, hogy ne legyen mit majszolni a 

medvéknek  
2022. április 19. – Krónika 

Ki fogják vágni az út mentére ültetett gyümölcsfákat Tusnádfürdőn, hogy ezáltal is távoltartsák 

a medvéket a fürdővárostól. Butyka Zsolt polgármester szerint más megelőző intézkedésekkel 

is készülnek. A Hargita megyei fürdőváros elöljárója rámutatott: az út menti gyümölcs 

élelemforrás a medvéknek, ezért kivágják őket és díszfákat ültetnek helyükbe. Mint mondta, a 

megelőző megoldást egy, a nagyvadak távoltartásán munkálkodó munkacsoport javasolta. 

Butyka szerint tavaly több olyan tényezőt is azonosítottak, melyek a fürdővárosba vonzzák a 

medvéket, most ezeket próbálják kiiktatni, írta az Agerpres. 

 

Tompa Gábor kolozsvári Hamlet-előadása nyitja az idei Madách Nemzetközi 

Színházi Találkozót Budapesten  
2022. április 19. – Krónika 

A Tompa Gábor által rendezett kolozsvári Hamlet-előadás a nyitóprodukciója a szerdán 

Budapesten kezdődő Madách Nemzetközi Színházi Találkozónak (MITEM). Az előadás egyik 

fő gondolata, hogy a fiatal generáció igazságot, hitet, életcélt próbál találni magának, ez az út 

azonban napjainkban se nem könnyű, se nem veszélytelen.  A kolozsvári magyar színház 

Hamlet című előadásával kezdődik szerdán a május 8-ig tartó 8. Madách Nemzetközi Színházi 

Találkozó (MITEM) Budapesten. A szemlét a Nemzeti Színház szervezi, a kolozsvári előadást 

William Shakespeare tragédiája nyomán Tompa Gábor rendezte. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bszekelyfold-nelkul-nem-lesz-meg-az-egymillio-erdelyi-magyarr-n-van-meg-behoznivalo-a-cenzuson
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Népszámlálás 2022: egész Székelyföldre hatással lesznek a csíkszeredai 

eredmények 
2022. április 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro  

Csíkszeredában még nem érte el a népszámlálás azt az intenzitást, ami biztonságosan azt 

jelentené, hogy a folyamat végére minden családot összeírnak, valamint az etnikai, vallási 

hovatartozást mindenkire megfelelően jegyzik – jelentette ki Korodi Attila, Csíkszereda 

polgármestere keddi sajtótájékoztatóján. „Az önkitöltési fázisban még alacsony a részvételi 

kedv a városban. Azt látjuk, hogy ez emberek érdeklődnek a téma iránt és kivárnak. Ezért úgy 

döntöttünk, hogy a következő négy hétben intenzív kommunikációs kampánnyal és több 

partnerszervezet bevonásával minden csíkszeredait meg szeretnénk győzni, hogy kitöltse a 

népszámlálási íveket” – tájékoztatott a városvezető. Ennek érdekében megszólították a 

csíkszeredai székhelyű vállalkozói szövetségeket, többek között a Csíki Vállalkozók Egyesületét, 

a Csíkszeredai Vendéglátósok Egyesületét, a Romániai Kereskedelmi és Ipari Kamara Hargita 

megyei kirendeltségét. 

 

Talán májusban elkezdődhet a Bányai János Szakközépiskola épületeinek 

felújítása 
2022. április 19. – szekelyhon.ro 

Külső tényezők befolyásolják a székelyudvarhelyi Bányai János Szakközépiskola épületeinek 

felújítására vonatkozó munkálatok elkezdését. Noha már januárban megkötötték egy bukaresti 

céggel a székelyudvarhelyi Bányai János Szakközépiskola épületeinek felújítását érintő 

beruházás kivitelezéséről szóló szerződést, ezt februárban megóvta egy másik pályázó cég, ezért 

újra kellett értékelni a beérkezett ajánlatokat – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a polgármesteri 

hivatal sajtószóvivőjétől. A folyamat a napokban lezárult, a korábbi nyertes, azaz a kedvezőbb 

ajánlatot tevő fővárosi vállalkozás maradt képben, amelynek képviselőjével kedden a 

polgármester aláírta a kivitelezési szerződést. 

 

Textilművészeti kiállítás nyílik a székelyudvarhelyi Képtárban  
2022. április 19. – szekelyhon.ro 

Újabb kiállításnak ad helyet a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Képtára: ezúttal az 

elismert Zsigmond Aranka textil- és festőművész legrégebbi szőtteseiből és falikárpitjaiból 

nyílik textilművészeti kiállítás április 21-én. A Nagybaconból származó, később 

Székesfehérváron, majd New Yorkban tevékenykedő Zsigmond Aranka textil- és festőművész, 

grafikus, művészpedagógus számos szakmai elismerést követően 2019-től Székelyudvarhelyen 

tölti mindennapjait, hazahozta munkásságát és alkotókedvét, ugyanis minden vágya az volt, 

hogy idős korát Erdélyben töltse.  
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https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-2022-egesz-Szekelyfoldre-hatassal-lesznek-a-csikszeredai-eredmenyek
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-2022-egesz-Szekelyfoldre-hatassal-lesznek-a-csikszeredai-eredmenyek
https://szekelyhon.ro/aktualis/talan-majusban-elkezdodhet-a-banyai-janos-szakkozepiskola-epuleteinek-felujitasa
https://szekelyhon.ro/aktualis/talan-majusban-elkezdodhet-a-banyai-janos-szakkozepiskola-epuleteinek-felujitasa
https://szekelyhon.ro/aktualis/textilmuveszeti-kiallitas-nyilik-a-szekelyudvarhelyi-keptarban
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A magyarellenes EP-politikus pályázik a Progresszív Szlovákia elnöki posztjára 
2022. április 19. – ma7.sk  

A parlamenten kívüli Progresszív Szlovákia (PS), amely a legutóbbi parlamenti választásokon 

csak egy paraszthajszállal maradt le a bejutástól, május 7-én tisztújító közgyűlést tart 

Pozsonyban. A balliberális politikai tömörülés elnöki posztjáért nem lesz verseny, mivel csak 

egyetlen jelölt indul. Ő Michal Šimečka EP-képviselő, aki egyben az Európai Parlament egyik 

alelnöke. A politikus legutóbb egy Facebook-bejegyzésével verte ki a biztosítékot a felvidéki 

magyarok körében, amikor a magyarországi választások eredményét kommentálva arra 

szólított fel, hogy Magyarországot és általában a magyarokat el kell szigetelni, ki kell közösíteni 

az EU-ból. Annak a véleményének is hangot adott, hogy a V4-es együttműködést Orbán Viktor 

magyar miniszterelnök kiiktatásával kellene folytatni. 

 

Grendel: Kotleba elvesztette parlamenti képviselői mandátumát 
2022. április 19. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

„Kotleba az Alkotmány értelmében szándékos bűncselekmény elkövetése miatt veszítette el 

mandátumát. Amíg a helyettese le nem teszi az esküt, az ĽSNS frakciója nem rendelkezik a 

törvény által előírt létszámmal, amely a frakció további működését biztosítaná. Kotleba 

kollégái független képviselőként folytatják” – állapította meg a parlament alelnöke. A 

parlament weboldalán közzétett döntés szerint kedden érkezett a parlamentbe az értesítés, 

mely szerint a Legfelsőbb Bíróság Marian Kotleba ügyében meghozott április 5-ei döntése 

jogerős. A döntés szövegében az áll, hogy az a képviselő, akit szándékosan elkövetett 

bűncselekmény miatt ítélnek el, az ítélet jogerőssé válása napján, az alkotmány értelmében 

elveszíti mandátumát. 

 

Április 19-én kezdődik a magyar nyelv hete Somorján 
2022. április 19. – felvidek.ma  

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 

Ipolyságon, 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. 
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Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat a szabadkai magyar médiaház épületének 

megrongálásáért 
2022. április 19. – Vajma.info 

A szabadkai rendőrök elfogták és 24 órás őrizetbe vették azt a helyi fiatalt (24), aki a gyanú 

szerint betörte a Pannon Televízió kapujának üvegét. A gyanúsított ellen szabálysértési 

feljelentést tesznek, és rövidített eljárásban a szabálysértési bíró elé állítják. Az eseményről 

tájékoztatták a szabadkai alapfokú ügyészséget, amely megállapította, hogy a cselekmény olyan 

elemeket tartalmaz, amelyek alapján valaki más vagyonának megrongálása miatt 

büntetőeljárás indítható. 

 

Alkotók és gyűjtők ünnepe 
2022. április 20. – Magyarszo.rs 

A MIRK néhai kiállítóira, szervezőire emlékezve főhajtással vette kezdetét a bajsai Testvériség-

Egység Általános Iskolában a megalapításának fél évszázadát ünneplő MIRK, a 

kézimunkázókat, kézműveseket és gyűjtőket összefogó nemzetközi tárlat. A rendezvény a 

tornateremben, folyosókon, és 10 tanteremben mutatja be 51 szervezet számos tagjának 

alkotói, gyűjtői tehetségét. A járványhelyzet miatt kétéves kihagyás után megrendezett 

jubileumi tárlat megszervezéséért és lebonyolításáért Bajsa több lakosa, illetve civil szervezete 

is megmozdult. A résztvevők Vajdaság több településéről, Dél- és Közép-Szerbia nagyobb 

városaiból, illetve Magyarországról érkeztek. 

 

Folytatódik a kerülőút építése Nagybecskereknél 
2022. április 20. – Magyarszo.rs 

Folytatódtak a munkálatok a Nagybecskereket elkerülő útszakaszon. A végleges befejezésig 

még hátra van egy körforgalom kiépítése és az eddig elkészült két szakasz összekötése, írja a 

021.rs hírportál. A Polgármesteri Hivatal közölte, hogy készül az utolsó, 3,6 kilométeres 

szakasz tervdokumentációja, a kisajátítási eljárás pedig lezárult. 

  
Vetőmag-adománnyal segíti a kárpátaljai magyar családokat a Magyar 

Református Szeretetszolgálat 
2022. április 19. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, kiszo.net 

A Magyar Református Szeretetszolgálat 38 millió forint értékű vetőmaggal segít tízezer 

kárpátaljai családot a Remény Magjai program keretében. A mintegy 11 tonna vetőmagot 

kedden délután adta át Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető 

igazgatója Beregszászon, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központjában. A tízezer 

egységcsomagot a tervek szerint a kárpátaljai családok otthon maradt tagjai vetik majd el a 

háztáji gazdaságokban. Juhász Márton rámutatott, hogy a jelenlegi háborús helyzetben 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27496/Orizetbe-vettek-egy-gyanusitottat-a-szabadkai-magyar-mediahaz-epuletenek-megrongalasaert.html
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fokozottan érvényesek Ady Endre szavai, miszerint "az Élet él és élni akar". A Remény Magjai 

program elnevezése is arra utal, hogy amikor betakarítják a termést, addigra talán véget ér a 

háború. Az adomány pedig hozzájárul ahhoz, hogy enyhítse a későbbi élelmiszerhiányt, hiszen 

az ország háború sújtotta vidékein idén lehetetlen a vetés. 

  

Belügyminisztérium: Ismét lehet személyi igazolvánnyal külföldre utazni 
2022. árpilis 19. – karpataljalap.net, kiszo.net, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Az ukrán állampolgárok számára ismét lehetővé vált a külföldre utazás személyi igazolvánnyal, 

tekintettel az Ukrajna területén a hadiállapot idején kialakult helyzetre – adta hírül az rbc.ua 

hírportál kedden a Belügyminisztériumra hivatkozva. 

 

Ukrán munkaerőpiac: bércsökkentés, leépítések országszerte 
2022. árpilis 19. – kiszo.net 

A munkaadók háromnegyede a háború alatt népszerűtlen intézkedések meghozatalára 

kényszerült: nem fizették vagy csökkentették a béreket, elbocsátották alkalmazottaikat – derül 

ki a grc.ua által végzett tanulmány eredményeiből. 

 

Lebontották a szovjet hősi emlékművet Munkácson 
2022. árpilis 19. – kiszo.net, karpatalja.ma 

A Munkácsi Városi Tanács hivatalos közösségi oldalán kedden reggel fényképeket is 

közzétettek, amint egy traktor megkezdi az obeliszk elbontását. A szovjet hősi emlékművet 

1945 májusában állították fel az 1899-1901 között szecessziós stílusban épült városháza előtt. 

 

Hatvan utcát neveznek át a Huszti kistérségben 
2022. árpilis 19. – karpatalja.ma 

Hatvan, az orosz vagy szovjet történelemhez fűződő utcát neveznek át a Huszti kistérségben – 

tudatták április 19-én a kistérség hivatalos honlapján. A döntést Oroszország Ukrajna ellen 

indított háborújával indokolják. Volodimir Kascsuk polgármester egy speciális munkacsoport 

létrehozását kezdeményezte az átnevezések algoritmusának meghatározásához az adott 

területek történelmi vonatkozásainak és a helyi lakosok véleményének figyelembevételével. 

 

Az oktatási miniszter támogatja az orosz nyelv tanulásának eltörlését az ukrán 

iskolákban 
2022. árpilis 19. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Szerhij Skarlet támogatja azt a kezdeményezést, hogy a következő tanévtől, azaz 2022. 

szeptember 1-től eltöröljék az orosz nyelv oktatását az ukrán iskolákban. Az ajánlás Tarasz 

Kreminy államnyelvvédő ombudsmantól származik, adta hírül az Osvita. Ugyanakkor a 

miniszter megjegyezte, az orosz nyelv tanulásának eltörléséről az oktatási intézmény dönthet 

a pedagógiai tanács határozata alapján. 
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https://karpataljalap.net/2022/04/19/belugyminiszterium-ismet-lehet-szemelyi-igazolvannyal-kulfoldre-utazni
https://kiszo.net/2022/04/19/ukran-munkaeropiac-bercsokkentes-leepitesek-orszagszerte/
https://kiszo.net/2022/04/19/lebontottak-a-szovjet-hosi-emlekmuvet-munkacson/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/hatvan-utcat-neveznek-at-a-huszti-kistersegben/
https://kiszo.net/2022/04/19/az-oktatasi-miniszter-tamogatja-az-orosz-nyelv-tanulasanak-eltorleset-az-ukran-iskolakban/
https://kiszo.net/2022/04/19/az-oktatasi-miniszter-tamogatja-az-orosz-nyelv-tanulasanak-eltorleset-az-ukran-iskolakban/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 19. – Kossuth Rádió 

 

55 napja tart a háború Ukrajnában. Kárpátaljára eddig 380 000 menekült érkezett, ami a 

megye állandó lakosságának 40%-a. A harcok elől menekülő családokat főleg a városokban 

helyezték el, többnyire oktatási intézményeket alakítottak át szálláshellyé, és sok helyen az 

ellátásukra szociális konyhát működtetnek.  

Mindössze egy nappal az ukrajnai háború kitörése után a Páli Szent Vince Társaság nagyváradi 

szervezete a háború elől menekülők megsegítéséről döntött és azóta többször vittek 

segélyszállítmányokat Kárpátaljára – mondta a szervezet elnökét, Kis Balázs. 

A magyar társadalom segítségnyújtásáról nem lehet eleget beszélni. Érvényes ez a 

segélypontokra, és a határon túl élő lakosság megsegítésére. Ágíj László  a Kárpátaljai Erdészek 

Szövetségének vezetője arról beszélt, hogy a magyarországi erdészek közössége, a határ 

közelében ténykedő vadászok felmérhetetlen segítséget nyújtottak a menekülő erdész 

családoknak. 

Mi megteremtjük a lehetőséget, hogy Szentegyházán is éppen ugyanolyan feltételek mellett 

focizhassanak vagy kosarazhassanak, akárcsak egy nagyvárosi övezetben – mondta el a 

Kossuth Rádiónak Lőrincz Csaba, a Madarasi Hargita tövében fekvő kisváros polgármestere. 

A tervezett szentegyházi sportcsarnok kézilabda, kosárlabda, tenisz vagy röplabda 

mérkőzésekre egyaránt alkalmas lesz, elsősorban oktatási célokra építik, de tanítás után és 

vakációkban a közösség többi tagja is használhatja majd. Az Erdélyi Magyar Szövetség 

színeiben mandátumot nyert polgármester szerint várhatóan másfél év múlva adják át a 

sportlétesítményt. 

Arad megye 22 településének határában kerülnek a helyükre ezekben a napokban a magyar 

helységnévtáblák. A megyei önkormányzati képviselőtestület két RMDSZ-es tagjának a 

kezdeményezésére, a megyeháza költségén helyezik ki ezeket a táblákat azokban a 

helységekben, amelyekben a magyarok számaránya eléri vagy meghaladja a húsz százalékot. 

Egyes településeken csak fel kellett újítani ezeket a táblákat, másutt viszont a helyi 

önkormányzat 10 vagy 15 éves mulasztását pótolták most – mondja Péró Tamás megyei 

tanácsos, az Arad megyei RMDSZ ügyvezető elnöke.  

A Comenius Emlékplakettel kitüntetett néptánc pedagógus, Varga Lia, most férjével együtt 

kapta meg a CSEMADOK Kultúráért-díját. Az elismerés feletti örömükben üröm, hogy Fülek 

az egykori növendékeiknek nem igazán vonzó város, a tehetségek elszármaznak innen, és 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-08_18-01-00&enddate=2022-02-08_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. április 20. 

. 

 

kérdés, lesz-e aki visszajön, hogy folytassa a házaspár néptáncoktatói, és kulturális értékmentő 

munkáját. 

 

 


