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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyarország eddig 40 milliárd forintot költött az ukrajnai menekültekre 
2022. április 21. – MTI, hirado.hu, kiszo.net, karpatalja.ma 

Magyarországra eddig 615 ezer ukrajnai menekült érkezett, akiknek az ellátására 40 milliárd 

forintot fordítottak. Mindezt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter mondta 

el a választások utáni első Kormányinfón. Az ukrajnai háború kapcsán kiemelte: – A háború 

nem hetekig, hónapokig, hanem akár évekig is eltarthat. A háborúnak lehetnek még 

intenzívebb harcokat hozó szakaszai. A háború vége egyelőre nem várható. Gulyás Gergely 

jelezte, a kormány lehetővé teszi, hogy a háborús helyzet közelsége miatt az alaptörvényt 

módosítsák, erre való tekintettel is kihirdetheti a kabinet a rendkívüli veszélyhelyzetet. A 

tárcavezető szerint a kormány cselekvőképessége miatt van erre szükség. 

 

Újabb segélyszállítmányokat indítanak Kárpátaljára katolikus szervezetek 
2022. április 21. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, karpat.in.ua, karpataljalap.net 

Újabb segélyszállítmányt indít Kárpátaljára az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent 

Erzsébet Karitász Központja, a Katolikus Karitász pedig öt kisbusznyi tartós élelmiszert és 

gyógyszert küld a térségbe az ukrajnai háború miatt létrehozott ingyenkonyhák támogatására. 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának kilenc 

kisteherautóból, kisbuszból álló konvoja péntek hajnalban indul Kárpátaljára. Az MTI-t arról 

tájékoztatták, hogy a segélyszállítmányt a szervezet munkatársai, önkéntesek - köztük két pap 

és két diakónus - kísérik, összesen 18-an. A Katolikus Karitász öt kisbusznyi élelmiszert és 

gyógyszert indít Barabásról Munkácsra, Aknaszlatinára és Kőrösmezőre, az újabb adománnyal 

kárpátaljai ingyenkonyhákat támogatnak.  

 

Az RMDSZ Ciucă váradi kijelentéséről: „ma már mindegy, ki örvendett és ki nem” 

a román hadsereg bevonulásának 
2022. április 21. – Krónika  

„Száz év távlatából nézve ma már teljesen mindegy, hogy ki örvendett és ki nem az 

eseménynek”, a román hadsereg nagyváradi bevonulásának – jelentette ki a Krónikának 

Hegedüs Csilla. Az RMDSZ szóvivőjét Nicolae Ciucă miniszterelnök szerdai kijelentésére 

reagáltattuk.  Amint arról beszámoltunk, a kormányfő szerdán Nagyváradon úgy fogalmazott: 

románok, magyarok és más nemzetiségű lakosok is éljenezve fogadták a 103 évvel ezelőtt, 1919. 

április 20-án Nagyváradra bevonuló román hadsereget. A román katonák valójában 

felszabadították Nagyváradot a „bolsevik uralom alól” – jelentette ki Nicolae Ciucă kormányfő 

a városban a román bevonulás 103. évfordulója alkalmából tartott nagyszabású ünnepségen. 
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Petres Sándor a Krónika Live-ban: kompromisszum csak közeledő álláspontok 

esetén lehetséges  

2022. április 21. – Krónika  

Érezhetően továbbra is a közösségi szimbólum- és anyanyelvhasználat a legérzékenyebb pontja 

annak a tevékenységhalmaznak, amellyel a román kormány Hargita megyei hivatala 

foglalkozhat. Ez derült ki abból a műsorból is, amelynek meghívottja Petres Sándor, Hargita 

megye nemrég kinevezett RMDSZ-es prefektusa volt. Rédai Attila Csíkszeredából, míg Szőke 

László Székelyudvarhelyről kérdezte a gyergyói születésű politikust, így képviselte magát a 

megye mindhárom történelmi régiója, míg a felvetett témakör is a hagyományos történelmi 

sérelmeken alapul, hisz a megyebeli magyar közösség szimbólumhasználatáról, 

anyanyelvhasználatáról esett a legtöbb szó.  

 

Elkerülheti a börtönbüntetést Kiss Sándor, a korábban korrupcióért elítélt volt 

Bihar megyei tanácselnök 
2022. április 21. – Krónika, maszol.ro  

Felmentő ítéletet hozott, illetve a vádiratban szereplő egyes bűncselekmények elévülését 

állapította meg Kiss Sándor volt Bihar megyei tanácselnök újratárgyalt korrupciós perében a 

Bihar megyei törvényszék, amely 2018-ban ugyanebben az ügyben még nyolc év letöltendő 

börtönbüntetést szabott ki az RMDSZ Bihar megyei szervezetének korábbi elnökére. Kiss 

Sándor ellen a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) emelt vádat 2015 júniusában, a 

vádirat összeállításához a magyarországi, németországi és hollandiai bűnüldöző szervek is 

adatokat szolgáltattak. A DNA vádirata szerint 2003 és 2008 között több cég Kiss Sándor 

lefizetésével nyert megbízást különböző közbeszerzési eljárásokon.  

 

Az RMDSZ-ből való kilépését is méltatva jelöli Eckstein-Kovácsot 

alkotmánybírónak az USR 
2022. április 21. – Krónika 

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) csütörtökön bejelentette, hogy Eckstein-Kovács 

Péter ügyvéd és Cristi Danileţ bíró a párt jelöltjei az alkotmánybírói tisztségre. Eckstein-Kovács 

Péter ügyvéd és Cristi Danileţ bíró (mindketten kolozsváriak) „két olyan szakember, akik az 

évek során nemcsak képességeiket, hanem mindenekelőtt megkérdőjelezhetetlen 

erkölcsiségüket is bizonyították” – idézi az Agerpres az USR közleményét.  

 

Megépülhet az erdélyi nemzetiségek és konfliktusok múzeuma Szászfenesen 
2022. április 21. – Krónika, maszol.ro  

Elfogadta a szászfenesi tanács az országos helyreállítási terv révén megvalósuló erdélyi 

identitások múzeumának projektjét és átengedte az államnak az erre kiszemelt területet. A 15 

millió eurós múzeumprojekt 18 „igen” szavazattal lett elfogadva, még a korábban 

akadékoskodó Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) önkormányzati képviselői is mellé 
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álltak. A helyi sajtó beszámolója szerint csütörtökön úgy nyilatkoztak, valójában soha nem 

akarták blokkolni a nagyszabású projektet. A Kolozsvár melletti község döntéshozó 

testületének ülésén Felix Marcu, a kolozsvári székhelyű Erdélyi Történeti Múzeum igazgatója 

is részt vett és üdvözölte a döntést – ennek a fiókintézménye lesz az új létesítmény. Úgy 

fogalmazott, hogy a szászfenesi múzeum egyedi, országosan követendő példa lesz Romániában. 

 

Szürreálisnak tartja Sepsiszentgyörgy polgármestere a város zászlójának 

érvénytelenítését 
2022. április 21. – szekelyhon.ro, maszol.ro  

Szürreális és abszurd, hogy érvénytelenítette a bíróság Sepsiszentgyörgy zászlójáról szóló 

kormányhatározatot – tette közzé Facebook-oldalán Antal Árpád, a város polgármestere. 

Lapunknak elmondta, a bíróság honlapján a döntés részleges kivonata szerepel, az indoklást 

nem kapták kézhez, amint az megtörténik elemzik, de az biztos, hogy megfellebbezik. A brassói 

táblabíróság érvénytelenítette a Sepsiszentgyörgy zászlajának elfogadásáról tavaly júniusban 

hozott kormányhatározatot. A szerdán közölt végzés nem jogerős. Az ítélőtábla közigazgatási 

részlege két román egyesület kifogásának adott helyt: a Kovászna, Hargita és Maros Megyei 

Románok Civil Fóruma által kezdeményezett eljárásba utóbb a Dan Tanasă vezette – a magyar 

szimbólumok és feliratok ellen perek százait indító – Méltóságért Európában Polgári Egyesület 

(ADEC) is beavatkozott.  

 

Először szervezik meg a Fuss Neki! Csík adománygyűjtő sporteseményt 
2022. április 21. – szekelyhon.ro 

Huszonegy civil szervezet vesz részt a Fuss Neki! Csík adománygyűjtő mozgalomban, amelyet 

Csíkszeredában először szervez meg a The House Egyesület a székelyudvarhelyi hasonló nevű 

kezdeményezés tapasztalatait felhasználva. A programban résztvevő szervezetek közösségi 

ügyeik népszerűsítésére nagyköveteket keresnek április 25-ei határidővel. Vas Rékától, a 

csíkszeredai Fuss Neki! Csík mozgalom főszervezőjétől megtudtuk, minden civil szervezethez 

legtöbb harminc nagykövet regisztrálhat, és már van közülük olyan, aki megközelíti ezt a 

számot. Azok, akik elköteleződnének valamelyik civil szervezet projektje mellett, még 

legkésőbb hétfőig regisztrálhatnak a kezdeményezés honlapján, a fussneki.ro oldalon.  

 

Hittantudásukat mérték össze a diákok Marosvásárhelyen  
2022. április 21. – szekelyhon.ro 

Első alkalommal ad otthont Marosvásárhely a római katolikus hittanverseny országos 

szakaszának, amelyen 156 diák és kísérőtanáraik vesznek részt. Csütörtök délelőtt az írásbeli 

vizsgát tartották, délután közös városnézéssel és néptáncelőadással töltötték el az időt a diákok, 

a hivatalos díjkiosztót pedig pénteken tartják. 2017-ben szervezték meg első alkalommal külön 

a római katolikus országos tantárgyversenyt a kisebbségi diákok számára. Korábban 

ökumenikus tantárgyversenyeket szerveztek, amelyeken a protestáns és római katolikus 
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diákok is részt vettek. Mivel azonban a tananyaguk nagyon különbözött, nehéz volt egységes 

tételt kidolgozni, így döntöttek a különválás mellett.  

 

Szabadtéri tánccal indult az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek 

Találkozója Nagyváradon 

2022. április 21. – maszol.ro  

Csütörtökön, szabadtéri villámcsődülettel kezdődött és vasárnapig tart az Erdélyi Magyar 

Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozója, amelynek harmadik alkalommal ad otthont a 

nagyváradi Szigligeti Színház. Az április 21–24. között 16. alkalommal megszervezett 

néptáncos találkozón hat erdélyi magyar néptáncegyüttes vesz részt: az EHTET lehetőséget 

biztosít a régió táncművészeti szakembereinek találkozására, célja részben a szakmai 

kapcsolatok megerősítése, részben pedig a műfaj tájegységenként változó tendenciáinak 

feltérképezése. A találkozó alkalmat teremt nemcsak arra, hogy az egyes együttesek 

megismerjék egymás munkáját, hanem arra is, hogy az adott közösség nézői is 

megismerkedhessenek a táncos szakma sokszínűségével. 

   
Magyar ko(ó)rkép Gyurgyák Jánossal a komáromi Révben 

2022. április 21. – ma7.sk  

A pandémiás kényszerszünet után április 20-án este másodízben adott helyet a Kikötő-Polgári 

Szalon rendezvényének a komáromi Rév - Magyar Kultúra Háza. Ez alkalommal Gyurgyák 

János történész, szociológus, könyvkiadó és lapszerkesztő, a budapesti Osiris Kiadó alapító 

vezetője volt a házigazda, Bödők Gergely történész vendége. Az est elején a másfél tucat 

érdeklődő megtudta, hogy a 65 éves Gyurgyák János némileg azért változtatott a terem 

berendezésén, mert nem szeret magaslatról lefelé nézve előadni a hallgatóságnak, számára 

barátságosabb az, ha „4-5 magyar egy asztalnál összehajol, és kötetlenül elbeszélget 

egymással“. 

 

Árpádok nyomában: május 2-án kezdődhet hét középkori lelőhely feltárása a 

Lévai és az Érsekújvári járásban 
2022. április 21. – ma7.sk, felvidek.ma  

Orosz Örs, a Sine Metu Polgári Társulás elnöke április 21-én, a komáromi Ferencesek utcája 

26. szám alatti új székhelyükön Bali Henriettával, a lévai Barsi Múzeum igazgatójával és Zachar 

Pál ipolysági aktivistával közös sajtótájékoztatón szólt arról az Árpádok nyomában elnevezésű, 

7 helyszínt magába foglaló ásatássorozatról, amelyre a kezdeményezésük nyomán idén 

tavasszal és nyáron kerül sor. A nagyszabású régészeti projekt során a Lévai és az Érsekújvári 

járásban eddig nem ismert, illetve még beazonosítatlan Árpád-kori lelőhelyeket tárnak fel e 

múzeummal és a Műemlékvédelmi Hivatallal együtt. 
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Felmérés: Egyre erősebb az ellenzék, parlamentbe mérték a Szövetséget 

2022. április 21. – ma7.sk 

Újabb felmérés látott napvilágot, amely a politikai pártok szavazói bázisát mérték fel egy 

esetleges parlamenti választások esetén, ezúttal a Polis ügynökség által. A zoznam.sk részére 

készített közvélemény-kutatás az ellenzék erősödését mutatja, mert a Hlas-SD-t 19 százalékon 

mérte, Pellegrinit pedig egykori párttársa, a napjainkban sokat emlegetett Robert Fico vezette 

Smer-SD követi 16,7 százalékkal. Ezután nagyobb űr következik, hiszen az SaS már csupán 10,2 

százalékon áll, majd következik a másik két kormánypárt, a Sme rodina 8,2 és az OĽaNO 8,1 

százalékkal. Őket két jelenleg parlament kívüli párt követi, a KDH 6,5 és a Szövetség 6,4 

százalékkal. A magyar pártot tehát parlamentbe mérte a Polis. 

 

Ilyen volt a nagyhét és a húsvét magyar nyelvű ünneplése Pozsonyban 

2022. április 21. – felvidek.ma  

Az elmúlt két év legnagyobb keresztény ünnepét követően, amikor csak közvetett módon 

kapcsolódhattak be a hívek a nagyheti és húsvéti szentmisék és szertartások imádságos 

figyelemmel kísérésébe, idén nagy örömmel találkoztak a pozsonyi magyarok a belvárosi 

ferences templomban, hogy magyar nyelven éljék át a liturgikus esztendő kicsúcsosodását. A 

szentmiséket a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora, Molnár Tamás atya 

celebrálta, s ő vezette a többi liturgikus szertartást, ájtatosságot is. A magyar nyelvű római 

katolikus lelki programokon túl idén első alkalommal virágvasárnapi magyar nyelvű 

ökumenikus istentiszteletet is tartottak Pozsony evangélikus kistemplomában, hogy a 

katolikus, református és evangélikus hívek közös imával kezdjék a nagyhetet. 

 

Kiscsillag és Jóvilágvan az UDVart áprilisi előrendezvényén Füleken 

2022. április 21. – felvidek.ma  

Az UDVart fesztivál rajongói egy rendhagyó, extra előrendezvénynek örülhetnek Füleken. 

Április 23-án a magyarországi Kiscsillag zenekar és a hazai Jóvilágvan formáció lép az UDVart 

színpadára a nyári fesztiválnak is helyet adó Városi Honismereti Múzeum udvarán. A 

koncertekkel, melyek az UDVart tavaszi előrendezvényei, elindul a júliusi fesztivál bérleteinek 

árusítása is. A Kiscsillag alternatív rockzenekar, melynek egyik alapítója Lovasi András, aki a 

Kispál és a Borz eredeti alapítója is volt. A Fonogram-díjas Kiscsillag hatodik albuma a járvány 

kitörése előtt készült el, így a lemezbemutató koncertekkel most turnézik a banda. Lovasi 

András szólólemezekkel is jelentkezett, önálló estjével a júliusi UDVart fesztiválon is szerepel 

majd. 

 

Felújították a gútai egészségügyi központot 
2022. április 21. – Új Szó, felvidek.ma  

Közel négyévnyi munka után adták át a régi-új épületet, amelynek felújítása és kibővítése 

összesen 1 millió 206 ezer euróba került. Az eredetileg 1968 őszén átadott, közvetlenül a 

városháza mellett álló épület érdembeli fejlesztésével sokáig nem tudott előrehaladni a város. 

A megoldást végül az egészségügyi minisztérium 2018-as pályázati felhívása hozta el, amelyet 
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https://felvidek.ma/2022/04/kiscsillag-es-jovilagvan-az-udvart-aprilisi-elorendezvenyen-fuleken/
https://ujszo.com/regio/felujitottak-a-gutai-egeszsegugyi-kozpontot
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kihasznált a gútai önkormányzat. Az ünnepélyes átadón Horváth Áprád (Szövetség) 

polgármester és az egészségügyi minisztérium képviseletében Dominik Rypák üdvözölte az 

egybegyűlteket. 

  
Nem volt nyugodt az éjszaka a szerb-magyar határ közelében 
2022. április 21. – Pannon RTV 

Több mint százötven határsértőt tartóztattak fel Csongrád megyében az éjszaka a magyar 

rendőrök cseh kollégáikkal és a polgárőrökkel együttműködve. Nyolc csoportban 157 

határsértőt tartóztattak fel Csongrád-Csanád megyében péntekre virradó éjszaka - közölte a 

rendőrség honlapján. Az Ásotthalom, Mórahalom és Szeged-Gyálarét külterületén 

feltartóztatott csoportok tagjai ellenőrzésük során szír, pakisztáni, libanoni és afgán 

állampolgárnak vallották magukat. 

  

Nagy ünnepre készülnek Kúlán 
2022. április 21. – Magyarszo.rs 

Templombúcsúra készülnek a kúlaiak, ez mellett pedig még egy igen jelentős évfordulót 

ünnepelnek, hiszen Juhász György helyi plébános vasárnap tartja aranymiséjét, azaz 50 évvel 

ezelőtt szentelték pappá. A kúlai római katolikus templomot Szent György tiszteletére 

szentelték fel és két évvel ezelőtt ünnepelte fennállásának 250. évfordulóját. Juhász György 

atya elmondta, Szent György vértanút sok helyen tisztelik, országok védőszentjeként is ismert. 

 

Aki számára a szülőföld rögeszme volt 
2022. április 21. – Magyarszo.rs 

Juhász Erzsébet író, irodalomtörténész, az Újvidéki Egyetem néhai tanára születésének 75. 

évfordulójára emlékeztek tisztelői, családtagjai, az önkormányzat és a Magyar Nemzeti Tanács 

képviselői, akik elsőként ellátogattak örök nyughelyéhez, a topolyai Nyugati temetőbe. Ezt 

követően a 2014 óta a város jeles szülöttének nevét viselő könyvtár padlástermében irodalmi 

értekezéssel, könyvbemutatóval, illetve Csernik Attila grafikusművész újabb és korábbi 

munkáit bemutató alkalmi tárlatával tisztelegtek a város neves irodalmára emléke előtt. Náray 

Éva igazgatónő visszaemlékezett arra az időre, amikor a könyvtár a topolyaiak szándéka 

szerint, az MNT és az önkormányzat segítségével felvehette Juhász Erzsébet nevét. 

  
Május 25-ig meghosszabbították a hadiállapotot Ukrajnában 
2022. április 21. – karpataljalap.net, kiszo.net, karpatalja.ma 

A Legfelső Tanács megszavazta a hadiállapot meghosszabbításáról szóló határozatot. Az 

információk szerint a rendeletet 300 parlamenti képviselő támogatta, 86-an pedig 

 
 

V
a

jd
a

sá
g

  

https://pannonrtv.com/rovatok/regio/nem-volt-nyugodt-az-ejszaka-szerb-magyar-hatar-kozeleben
https://www.magyarszo.rs/hu/4907/vajdasag/263547/Nagy-%C3%BCnnepre-k%C3%A9sz%C3%BClnek-K%C3%BAl%C3%A1n-k%C3%BAla-templomb%C3%BAcs%C3%BA.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4907/vajdasag_topolya/263556/Aki-sz%C3%A1m%C3%A1ra-a-sz%C3%BCl%C5%91f%C3%B6ld-r%C3%B6geszme-volt-topolya-Juh%C3%A1sz-Erzs%C3%A9bet.htm
https://karpataljalap.net/2022/04/21/majus-25-ig-meghosszabbitottak-hadiallapotot-ukrajnaban
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tartózkodtak a szavazástól. „A törvényt a sajtóban azonnal kihirdetik, és a megjelenése napján 

lép hatályba” – áll a dokumentumban. 

 

Menekülthelyzet: egyre többen térnek vissza Ukrajnába 
2022. április 21. – kiszo.net 

Összesen 1,1 millió ukrán tért vissza hazájába a február 24-i orosz invázió kezdete óta – közölte 

Andrij Demcsenko, az ukrán határőrség szóvivője. A szóvivő arra nem tért ki, hogy milyen 

arányban tértek vissza azok az ukránok, akik az invázió elől menekültek, illetve azok, akik a 

háború előtt külföldön éltek. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint az 

ukrajnai menekültek száma meghaladta az ötmilliót. Hétmillió embert pedig belső-

menekültként tartanak nyilván Ukrajna biztonságosabb nyugati régióiban. 

 

Az orosz vonatkozású utcák átnevezéséről döntöttek a Beregszászi kistérségben 
2022. április 21. – kiszo.net 

A Beregszászi kistérség elöljáróival tartott megbeszélésen tárgyaltunk az orosz vonatkozású 

utcák átnevezéséről – tájékoztatott Facebook-oldalán Babják Zoltán polgármester. „Az 

illetékes bizottság ülésén hozott döntés értelmében az utcákat Beregszászban és nyolc elöljárói 

körzetben nevezik majd át. Készülnek az új megnevezésekre vonatkozó javaslatok. 

Mindemellett vannak olyan esetek is, hogy két utca is azonos nevet visel a városban (például 

két Barátság utcát tartunk nyilván), így a félreértések elkerülése végett az egyiket szintén át 

fogjuk nevezni” – olvasható a közleményben. 

 

Háromgyermekes kárpátaljai édesapa vesztette életét a háborúban 
2022. április 21. – kiszo.net 

A Luhanszk megyei Popaszne térségében 2022. április 11-én a települést ért orosz tüzérségi 

támadások következtében életét vesztette a 46 éves volóci Ruszlan Bendzjak – közölte a 

zakdialoh.com. Szinte folyamatosan érkeznek a hírek a háborúban elesett kárpátaljai 

katonákról. A hírportál emlékeztetett arra, hogy néhány nappal korábban a magyarkomjáti 

Olekszandr Csornijt is a Popaszne községnél folyó harcokban érte a halál. A 24 éves 

fiatalembert állapotos felesége gyászolja. 

 

33 éves édesapa a háború újabb áldozata 
2022. április 21. – karpatalja.ma 

Újabb áldozata van a háborúnak: egy 33 éves édesapa vesztette életét Kelet-Ukrajnában. A 

Lemberg megyei Roman Purija Hrusivban született, és a Drohobicsi Állami Egyetemen szerzett 

diplomát. Családjával a drohobicsi kistérségi Sznyatinkán élt. Felesége és két árvája gyászolja. 

 

Rahói járási férfi a háború újabb áldozata 
2022. április 21. – karpatalja.ma 
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https://kiszo.net/2022/04/21/menekulthelyzet-egyre-tobben-ternek-vissza-ukrajnaba/
https://kiszo.net/2022/04/21/az-orosz-vonatkozasu-utcak-atnevezeserol-dontottek-a-beregszaszi-kistersegben/
https://kiszo.net/2022/04/21/haromgyermekes-karpataljai-edesapa-vesztette-eletet-a-haboruban/
https://karpatalja.ma/haboru/33-eves-edesapa-a-haboru-ujabb-aldozata/
https://karpatalja.ma/haboru/rahoi-jarasi-ferfi-a-haboru-ujabb-aldozata/
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Újabb fiatal kárpátaljai katona vesztette életét a háborúban. Az áldozat 27 éves volt. Ivan 

Morocsilo a Rahói járásban született, és a háború első napján jelentkezett három testvérével 

együtt katonai szolgálatra. Morocsilo október 4-én töltötte volna be a 28 évet. A férfi halálát a 

Rahói Városi Tanács is megerősítette. A tanács szavai szerint erős, megbízható, segítőkész 

fiatal volt, aki hitt Ukrajna győzelmében. 

 

Tizennégy község kapott Kárpátalján mobil diagnosztikai eszközt 
2022. április 21. – karpatalja.ma 

Kárpátalján tizennégy község kapott IDIS2GO mobil diagnosztikai eszközt – jelentette be 

Alexander Packan főosztályvezető-helyettes április 21-én. Minden településre egy szoftver-és 

hardveregység jutott. Packan elmondta, hogy csütörtökön a Felsőkerepeci kistérségbe vittek a 

szállítmányból. Szavai szerint a készülékek segítségével optimalizálják az orvosok munkáját, és 

jobb orvosi ellátást tudnak nyújtani. 

 

Meghosszabbították a középiskolai engedélyt a Rákóczi-főiskola 

Szakgimnáziumában 
2022. április 21. – karpatalja.ma 

A törvények szerint Ukrajnában, ha egy oktatási intézmény új helyre költözik ismét 

engedélyeztetni kell az tanítási folyamat megvalósítását. Ezért a szakgimnázium a Kárpátaljai 

Megyei Katonai Adminisztrációhoz fordult a középiskolai licenz meghosszabbításáért – 

fogalmazott Soós Katalin, az intézmény igazgatója. 

 

Humanitárius segéllyel kereskedett egy vállalkozó a Técsői járásban 
2022. április 21. – karpat.in.ua 

A rendőrség két vállalkozásnál olyan árucikkekre bukkantak, amelyek humanitárius segélyként 

érkeztek az országba. Az ügyben folynak a vizsgálatok. Az árucikkeket üzemanyag-feltöltő 

állomásokon vették észre, a termékek Romániából érkeztek. A vállalatoknak egy a 

tulajdonosuk, aki egy 31 éves técsői járási férfi. 
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https://karpatalja.ma/egeszseg/tizennegy-kozseg-kapott-karpataljan-mobil-diagnosztikai-eszkozt/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/meghosszabbitottak-a-kozepiskolai-engedelyt-a-rakoczi-foiskola-szakgimnaziumaban/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/meghosszabbitottak-a-kozepiskolai-engedelyt-a-rakoczi-foiskola-szakgimnaziumaban/
https://podiji.karpat.in.ua/?p=81046&lang=hu


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. április 22. 

. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 21. – Kossuth Rádió 

 

A magyar kormány politikájának lényege, hogy nemzetben, közösségben, családban 

gondolkodik, „számunkra ez a társadalom alapja” – mondta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán a horvátországi 

Drávaszögben, miután letették a magyar állami támogatással épülő pélmonostori Magyar 

Kulturális Központ, Könyvtár és Óvoda alapkövét, és benne egy időkapszulát. A Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közössége által koordinált projektben, 80 gyermek befogadására 

alkalmas óvoda, színházi előadások is szolgáló, 120 férőhelyes rendezvényterem és egy 

központi könyvtár is épül. Potápi Árpád Jánost halljuk.  

 

Érvénytelenítette a brassói táblabíróság a Sepsiszentgyörgy zászlajának elfogadásáról tavaly 

júniusban hozott kormányhatározatot. Bár az ítélet nem jogerős, jogosan háborítja fel a 

székelyföldi magyar közösséget.  

 

Kárpátalján ingyen konyhákat támogat a Katolikus Karitász újabb adománya. A szervezet 

fontosnak tartja, hogy ne csak a Magyarországra érkező menekülteket támogassa, hanem 

azokat a belső ukrajnai menekülteket is, akik Kárpátalján szeretnék átvészelni ezeket a nehéz 

időket. Emellett kiemelt céljuk a helyi magyar közösség támogatása is.  

 

A magyar nyelv örök ereje a változó világban címmel tartott előadást a magyar nyelv hete 

somorjai megnyitó ünnepségén Pomozi Péter nyelvész. Az anyanyelv tartotta és tartja össze a 

magyar nemzetet száz évvel Trianon után is, miközben változik, alkalmazkodik, befogad és ad, 

de közösségépítő ereje örök és változatlan.  

 

Magyar-magyar kapcsolat ezúttal a szerb és a bosnyák határon át. Egy muzslyai irodalmi esten 

találkozott munkatársunk a banja lukai Magyar Szó Egyesület vezetőjével, aki mindig örömmel 

vesz részt a szülőfalujában megrendezett esteken, de ugyanakkor a látogatása egy későbbi 

cserelátogatást is kezdeményezett.   

 

Bogdán József pap, költő, ma Oroszlámoson plébános. Katolikus papként egész életében a 

bánáti szórvány településeken hirdette Isten igéjét. Szolgált  Ópáván, Kevevárán, 

Egyházaskéren, Törökkanizsán, Tordán, Törzsudvarnokon, Nagykikindán és még néhány 

olyan faluban és városban, ahol már alig, vagy nem is élnek magyarok. Fehértemplomi 

emlékeiről mesélt Bogdán József . 
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Konzerválják a torckószentgyörgyi várat, Torockón házakat újítanak fel  a PNRR , azaz  az 

romániai Országos Helyreállítási Terv   keretében. A Fehér megyei tervekről kérdezte Lőrincz 

Helgát, Nagyenyed alpolgármesterét. Szilágyi Szabolcs 

 

Ma este mutatja be a kassai Thália Színház, - Európa legészakibb magyar teátruma - a 

Parasztopera c. zenés darabot. A felvidéki származású Rédli Károly által rendezett krimi 

balladát még 2020-ban programra tűzte a társulat, de a világjárvány miatt a nyilvánosság eddig 

nem láthatta. 

 


