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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Péter: Magyar győzelem is született a szlovéniai parlamenti választáson 
2022. április 25. – MTI, Hirado.hu, MagyarNemzet, Pestisracok.hu 

Ismételten Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke 

nyerte a magyarok számára fenntartott mandátumot a szlovéniai parlamenti választáson – 

közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi odalán. Ljubljanában 

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke fogja 

képviselni a következő négy évben is a muravidéki magyarságot. Ugyanis ismételten ő nyerte a 

magyarok számára fenntartott mandátumot a szlovéniai parlamenti választáson – számolt be 

a külgazdasági és külügyminiszter. 

 

Idén is segíti iskolatáskával a külhoni magyar családokat a Rákóczi Szövetség 
2022. április 25. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

A Rákóczi Szövetség tízezer iskolatáskával segíti azokat a Kárpát-medencei külhoni magyar 

családokat, amelyek magyar iskolába íratják gyermekeiket - közölte a szövetség elnöke hétfőn 

az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában. Csáky Csongor az akció szerepével kapcsolatban 

kiemelte: a többségi iskolába járó diákok jó eséllyel nem tanulnak meg magyarul írni, olvasni, 

nem lesz magyar kapcsolatrendszerük, így "elvesznek a magyar közösség számára". Elmondta: 

évente 14-15 ezer külhoni magyar családnak kell döntenie iskolaérett gyermeke sorsáról; a 

családok egyre inkább felismerik, hogy hosszú távon a külhoni magyar közösségek 

megmaradását és gyermekeik boldogulását jelentheti ez a döntés. Kitért arra is: Szlovákiában 

például 2010 óta nem csökken azoknak a külhoni magyar családoknak a száma, amelyek 

magyar iskolába íratják a gyermekeiket. 

 

 „Mi is itt élünk” – A népszámláláson való részvételre buzdítják a magyar 

fiatalokat 
2022. április 25. – Krónika, maszol.ro 

Nyílt levélben fordult a romániai magyar fiatalokhoz a Népszámlálás.ro honlap csapata, arra 

biztatva az ifjú generáció tagjait, hogy vegyenek részt a cenzus online szakaszában. A romániai 

magyarok összeírását elősegítő tájékoztató és támogató kampány internetes oldalának 

szerkesztői jelezték, a végéhez közeledik a népszámlálás online szakasza. Most először nyílik 

lehetőség, hogy a lakosok online vegyenek részt a népszámlálásban, ám eddig a lakosság 

csupán kevesebb mint 10%-a töltötte ki egyénileg, önállóan a kérdőívet. Ezt már csak május 

15-ig lehet megtenni. „Ez a biztos megoldás. Utána, elsősorban a nagyobb városokban fennáll 

annak a veszélye, hogy aki most nem válaszol, azt már nem fogják kérdezőbiztosok otthon 

felkeresni.  Te majd várod türelmesen otthon júniusban és júliusban a számlálóbiztost? 

Egyeztetgeted az időpontot? Igaz, hogy nem? – olvasható a nyílt levélben. – Ezért inkább most 
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szánj rá egy fél órát, ennyi idő alatt egész családodat, háztartásodat regisztrálni tudod, és 

kitöltheted mindenkinek a kérdőívét. Segíthetsz szüleidnek, idősebb rokonaidnak, közeli 

ismerőseidnek. Segíts, mert megteheted, és mert fontos! Ne tétovázz, ne halogasd!” 

 
 

Földalatti parkolót építene Szatmárnémetiben a Pannónia Szálló tulajdonosa 
2022. április 25. – maszol.ro 

Hamarosan kezdetét veszi Szatmárnémeti régi központjának a felújítása: az EU-s támogatásból 

nemcsak a főtéri park újul meg, illetve alakul át, hanem a szatmáriak által csak „nagy 

körforgalom” környékéről kitiltják az autókat. A felújításnak 2023-ig el kell készülnie. Ezzel 

egyidejűleg a Pannónia Szálló tulajdonosa földalatti parkolóházat építtetne a járda és az úttest 

alá. A ritkaságszámba menő és országos műemléki védettséget élvező szecessziós palotát, a 

Pannónia szállót a zsibói Wesselényi-kastélyt is megvásárló, magyarországi alapítványi 

tulajdonban lévő Manevi Zrt. vette meg négy évvel ezelőtt. Immár tizennégy éve áll üresen a 

szatmári megyeszékhely egykoron legszebb épülete, amelynek utcai homlokzatát az 

önkormányzat védőhálóval vonatta be, így védve elsősorban a gyalogosokat a lehulló 

vakolattól, másodsorban pedig így rejtette paraván mögé az egyre rosszabb állapotba került 

ikonikus ingatlant. 

 

„Pályakezdő tanítónőként olykor még gondot okoz a helyes román beszéd” 
2022. április 25. – maszol.ro 

Tagadhatatlan, hogy mindennapjainkban jelen van az erdélyi magyar diákok román 

nyelvtudásának problémája, ugyanis főleg a székelyföldi – de nemcsak – fiatalok egy része nem 

beszéli jól az ország hivatalos nyelvét. A most induló sorozatban a maszol.ro arra keresi a 

választ, mi az oka annak, hogy az iskolai oktatás nem bizonyul elegendőnek a nyelv 

elsajátításához, de kíváncsiak arra is, hogy milyen módszertani változtatásra lenne szükség 

ahhoz, hogy a gyermekek még fiatalkorban megtanuljanak románul. A probléma összetett, 

több szempontból elemezhető. 

 

Csoma: a Jobbik félretájékoztat és éket ver a közösségek közé 
2022. április 25. – Krónika, maszol.ro 

A Jobbik éket verne a magyar közösségek és a szomszédos országok közé – mutatott rá Csoma 

Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. Csoma Botond hétfői Facebook-

bejegyzésében arra reagált, hogy a magyarországi ellenzéki párt három politikusa pénteken 

Románia budapesti nagykövetsége előtt tiltakozott a folyókon Romániából Magyarországra 

úszó hulladék miatt. Kijelentette: a környezetvédelem nem lehet olcsó politikai csatározások 

témája. Megjegyezte: Tánczos Barna, a román kormány környezetvédelmi minisztere már 

hivatalba lépése óta megoldásokat keres, és ültet gyakorlatba a probléma megoldására. Ennek 

eredményeként Románia első alkalommal kínál integrált megoldást az ország nyugati részében 
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az úszóhulladék kiszűrésére.  Romániában, Bihar, Beszterce-Naszód, Kolozs, Szatmár és 

Máramaros megyében összesen 12 úszóhulladék-gyűjtő és -lerakó lesz, ebből kettő már 

működik Tulkán és Nagyváradon. Az RMDSZ-es politikus úgy vélte: a Jobbik – miután 

elveszítette a magyarországi választásokat – most „félretájékoztatás által verne éket” a két 

ország közé. Folytatja a már évekkel ezelőtt megkezdett politikáját: éket ver a magyar 

közösségek közé, és most éket verne két szomszédos ország közé” – részletezte. 

 

A sepsiszentgyörgyi román művelődési élet személyiségei álltak ki a városzászló 

mellett 
2022. április 25. – szekelyhon.ro 

Anna Maria Popa, a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház igazgatója és Nina Tînţar, a 

Kovászna Megyei Művelődési Központ kultúraszervezője is megszólalt a sepsiszentgyörgyi 

városzászló védelmében. Anna Maria Popa hosszú Facebook-bejegyzést szentel a témának, 

amelyben ismerteti a város történetét, és a jelenlegi etnikai összetételét. Hangsúlyozza, a város 

román állampolgáraként megfelelően és tisztességesen képviseltetve érzi magát, jobban 

mintha egy dák szimbólum vagy pénzérme is megjelenne a címerben.  

 

Megosztó lehet a Maros megyei RMDSZ „elvidékiesítése” 
2022. április 25. – Krónika 

Marosvásárhely térvesztését látják egyesek az RMDSZ elvidékiesedett megyei vezetésében. A 

Szovátán élő Péter Ferenc elnök erdőszentgyörgyi ügyvezetőt választott maga mellé, a Területi 

Képviselő Tanács (TKT) élére pedig nyárádszeredai tisztségviselőt javasolt. Vass Levente és 

Kovács Levente, az RMDSZ volt és jelenlegi vásárhelyi elnöke viszont nem lát ebben 

különösebb problémát. 

  
Hitben és közösségben erősít meg a felszentelt mátyusföldi magyar zászló 
2022. április 25. – ma7.sk  

Nemcsak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet. Az ősi mondás bizonyítékaként az 

irgalmasság vasárnapján, a Szent Lőrinc tiszteletére emelt felsőszeli római katolikus 

templomban felavatták és felszentelték a Mátyusföld magyar zászlaját. A Mátyusföld címerét 

Pécsi L. Dániel, heraldikus, jelképművész tervezte. A húsvét egyházi ünnepe utáni irgalmasság 

vasárnapján avatták fel és szentelték meg a Mátyusföld zászlaját a felsőszeli római katolikus 

templomban, szentmise keretén belül. A zászló címerét a neves jelképművész, elismert 

heraldikus, Pécsi L. Dániel tervezte. A Balla Gáspár atya által felszentelt zászló tulajdonosa a 

diószegi Pannonia Polgári Társulás elnöke, Lanz Roland, akinek édesanyja, Lanz Józsefné lett 

a zászlókeresztanya. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-sepsiszentgyorgyi-roman-muvelodesi-elet-szemelyisegei-alltak-ki-a-varoszaszlo-mellett
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-sepsiszentgyorgyi-roman-muvelodesi-elet-szemelyisegei-alltak-ki-a-varoszaszlo-mellett
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megoszto-lehet-a-marosi-rmdsz-elvidekiesitese-nyarad-es-a-kis-kukullo-menti-eloljarok-vezetik-a-szovetseg-maros-megyei-szervez
https://ma7.sk/tajaink/hitben-es-kozossegben-erosit-meg-a-felszentelt-matyusfoldi-magyar-zaszlo
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Könyvvé formálódtak Szabados Anna emlékei 
2022. április 25. – ma7.sk  

Az idei Gyurcsó István Emléknap keretében mutatták be a Garamkövesdről elszármazott 

Szabados, született Stugel Anna könyvét, amelyben visszaemlékezik szülőfalujára. 

Garamkövesd neves költője, Gyurcsó István egykoron így búcsúzott a falutól: „Szeress és hívj 

vissza örök szerelemmel, én megjövök. Hívj vissza, küszködő falum.” Visszahívták és visszatért. 

Példásan gondozzák sírját, berendeztek egy Gyurcsó-szobát, és teret is elneveztek róla a 

faluban, ahová mellszobra került. Innen szemlélheti kedvenc helyét, a kosaraki partokat, ahol 

gyakorta pengette bendzsóját a helyiek örömére. 

 

Észak-Komáromban lép fel a nagymúltú Kerekes Band 

2022. április 25. – ma7.sk  

Nevükhöz fűződik tavalyi a Vadászati világkiállítás hivatalos dala, a Körülöttünk 

Magyarország, melyben Baricz Gergely működött közre. Az együttes magyar népzenei alapokat 

ötvöz funk, dzsessz, rock és elektronikus műfaji elemekkel, az ethno funk képviselői. Még 1995-

ben alakultak Egerben, azóta az egyik legkeresettebb magyar koncertzenekarrá nőtték ki 

magukat, több mint évi hatvan hazai és külföldi fellépéssel. A fellépések mellett az elismerések 

sem maradtak el a zenekar életéből: Fehér Zsombor, a zenekar vezetője megkapta a 

Népművészet Ifjú Mestere állami kitüntetést; 2008-ban az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

a Kerekes Bandet választotta Magyarország kulturális nagykövetévé, majd a zenekar megyei 

Príma-díjat szerzett. 

 

Értékes régészeti kiállítás nyílik Füleken 
2022. április 25. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Vármúzeum régészeti szempontból kifejezetten termékeny éveket tudhat maga mögött. A vár 

és a váralja területén folytatott ásatásoknak köszönhetően értékes tudnivalók kerültek 

napvilágra tájunk történelméről, amelyeket a múzeum munkatársai nemcsak a szakmai, 

hanem e kiállítás által a laikus közönségnek is be szeretnének mutatni. Az intézmény régésze, 

Vozárová Bianka válogatást készített a füleki vár és környékének legértékesebb leleteiből. Ezek 

szolgáltak alapul „Az elmúlt évek legértékesebb régészeti leletei Fülekről“ című időszaki 

kiállításnak. A válogatás keretein belül az utóbbi évek legfigyelemreméltóbb leleteit tekinthetik 

meg az érdeklődők, mint például ezüst és bronz érméket, ólomzárakat, különféle ékszereket, 

pipákat, ruhatartozékokat, vereteket, illetve más fémből és csontból készült díszeket. 

 

Tóth Péter: Itt az ideje, hogy Szövetségben kezdjen mindenki gondolkodni és ne 

saját érdekében 
2022. április 25. – bumm.sk  

Tóth Péter, Szilas polgármestere a Szövetség vezető politikusa a Komáromi járásban. Az 

egységesülés nehézségeiről és a jövőbe vetett reményről beszélgettünk. "Az utóbbi napokban 

nekem is megfordult a fejemben – látva a jelenlegi torzsalkodást - hogy feladom az egészet! 
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Mint a járás Híd platformjának megbízott elnöke, megtettem mindent, hogy az emberekbe 

újból vissza hozzuk a reményt. 2020-ban sokan örültek annak, hogy nincs többé magyar 

képviselet a parlamentben. De végiggondolta ezt valaki, hogy hova vezet ez az önös harc hosszú 

távon? Kell, hogy végre legyen újra egy erős politikai képviseletünk! Nem csak én, hanem a 

gondolkodó felvidéki magyarság is ebben látja a kiutat, hogy szavazataik ne vesszenek el és 

érdekeik méltóképpen legyenek ebben az országban képviselve. Demokráciában mindig a 

választóknak van igazuk. Remélem, hogy ezek a belső ellentétek nemsokára elfelejtődnek, és 

végre azzal fogunk foglalkozni, amiért a Szövetség megalakult – Magyarok, nemzetiségek, 

régiók!" – mondta Tóth.  

 

„Nem élhetek muzsikaszó nélkül” – nagyszabású nótaestet rendeztek Zselízen 
2022. április 25. – felvidek.ma  

Két év után ismét a nótaszóé volt a főszerep Zselízen, ahol idén is nagyszabású nótaestet 

szerveztek a zselízi kultúrházban. Mi sem természetesebb annál, hogy a Garam mentén is nagy 

hagyományokkal rendelkezik a magyar nóta szeretete. Ebből kifolyólag a legendás zselízi 

nótafa, Kántor János és Cserba Gabriella évente rendez nótás rendezvényt, második 

alkalommal pedig egy gálaműsort hozott tető alá a nótakedvelők legnagyobb örömére. A 

koronavírus miatti lezárás feloldása után így április 23-án a környék legékesebb hangú előadói 

áldozhattak együtt a magyar nóta oltárán a zselízi művelődési otthonban. 

 

A megerősödésről és a megmaradásról is szól nagysallói csatáról való 

megemlékezés 
2022. április 25. – felvidek.ma  

Április 24-én a győztes nagysallói csata 173. évfordulójáról emlékezett meg a lévai magyar 

közösség. A nagysallói csata köztemetőben álló emlékművéhez a helyiek mellett a környékről, 

valamint az anyaországból is érkeztek emlékezők. Újra ünnepelni gyűltünk össze – 

fogalmazódott meg a bevezetőben. Mint elhangzott: 1849. április 19-e arany betűkkel íródott 

be a magyar nemzet történelemkönyvébe. „173 évvel ezelőtt voltak, akik életüket áldozták a 

szabadságért. Ezért az örökségért azonban naponta meg kell küzdenünk. Például úgy, hogy 

részt veszünk a közügyekben, s nem hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk” – 

hangsúlyozták a köszöntőben. 

 

Naszvad városa Petőfi Sándor életműve előtt tisztelgett 
2022. április 25. – felvidek.ma  

Mintegy százan jöttek el április 22-én a naszvadi kultúrközpontba, ahol Petőfi-költeményekkel, 

megzenésített versekkel és könyvbemutatóval köszöntötték a magyar költészetet, illetve 

emlékeztek meg Petőfi Sándor születésének közelgő 200. évfordulójáról. A rendezvényre a 

Csemadok Naszvadi Alapszervezete mellett működő Mécsvirág Irodalmi Kör és a Viza 

citerazenekar szervezésében került sor, melynek tagjai a műsor kulturális tartalmáról is 

gondoskodtak. Az ünnepi műsort követően mutatták be Oriskó Norbert Petőfiről szóló, „A 

természet vadvirága” című könyvét. A résztvevőket a szervezők nevében Csontos Erzsébet 
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köszöntötte, köztük Molnár Zoltánt, a város polgármesterét is. Örömmel tájékoztatott arról, 

hogy az ünnepségre elkészült Déži Gyula fából faragott Petőfi-portréja is. 

      
Színházi feltöltődés Zentán 
2022. április 25. – Magyarszo.rs 

Zentán négy napon át a színházé volt a főszerep, hiszen csütörtöktől vasárnapig zajlott a VI. 

Teátrum Neked! – Zentai Teátrumi Napok, a Zentai Magyar Kamaraszínház és a Magyar 

Teátrumi Társaság közös programja. A feszivál iránt hatalmas volt az érdeklődés, a jegyek 

nagyon gyorsan elfogytak, és akiknek alkalmuk volt végéignézni néhány előadást, biztosan nem 

csalatkoztak. Összesen négy felnőtt és két gyermekelőadást láthatott a közönség, és ezekből 

kettő a házigazda, vagyis a Zentai Magyar Kamaraszínház produkciója volt. 

 

50 éve szentelték pappá Juhász Györgyöt 
2022. április 25. – PannonRTV 

György atya 36 éve szolgál Kúlán. Jelentős évfordulót ünnepeltek Kúlán, Juhász György, helyi 

plébános vasárnap délután tartotta aranymiséjét. 50 éve szentelték pappá, március 19-én. 

Juhász György atya 36 éve szolgál Kúlán. A kúlai katolikus templomot Szent György tiszteletére 

szentelték fel, így vasárnap, Szent György napján a templombúcsút is ünnepelték. Valka 

Károly, a kúlai VMSZ elnöke: "Az egészben még az is, hogy a plébánosunkat is Györgynek 

hívják, úgyhogy hármas ünnepet ünnepelünk, és úgy gondolom, hogy minden kúlai, és minden 

vendég örülni fog ennek a szép eseménynek." 

 

Az Egymásért egyesület folytatja felvilágosító jellegű előadásait 
2022. április 26. – PannonRTV 

A program elsődleges célja a rákos megbetegedések megelőzése és korai felismerése. Az 

érdeklődők ma két előadást is hallhatnak a témában. Ma a mellrákkal diagnosztizált, várandós 

nők gyógykezeléséről, valamint a gének befolyásáról a mellrák kialakulásában tartanak 

előadást a Vajdasági Orvosok Egyesületének szabadkai kirendeltségében a Petőfi Sándor utca 

7. szám alatt, 18 órától. 

   
Ukrajnai háború - ITM: június végéig fuvarozási engedély nélkül közlekedhetnek 

az ukrán teherautók 
2022. április 25. – MTI, karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Korábban április végéig vezettek be átmeneti könnyítést a háborús helyzetre való tekintettel, 

az ukrajnai áruellátás biztosítása érdekében. Az ideiglenes intézkedést újabb két hónappal 

meghosszabbítják, az ukrán közúti fuvarozók 2022. június 30-ig mentesülnek a fuvarozási 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4910/vajdasag_zenta/263745/Sz%C3%ADnh%C3%A1zi-felt%C3%B6lt%C5%91d%C3%A9s-Zent%C3%A1n-sz%C3%ADnh%C3%A1z-zenta.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/50-eve-szenteltek-pappa-juhasz-gyorgyot
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-egymasert-egyesulet-folytatja-felvilagosito-jellegu-eloadasait
https://economic.karpat.in.ua/?p=22787&lang=hu
https://economic.karpat.in.ua/?p=22787&lang=hu
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engedély használatának kötelezettsége alól, ha Ukrajnába tartanak, vagy onnan érkeznek 

Magyarországra - jelentette be hétfőn az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A 

háború miatt más országok fuvarozói jellemzően elkerülik Ukrajnát. A létfontosságú 

élelmiszer-, gyógyszer- és egyéb áruszállításokról így szinte kizárólag az ukrán fuvarozók 

gondoskodhatnak. Adminisztratív kötelezettségeik teljesítése azonban súlyos nehézségekbe 

ütközik, sok esetben ellehetetlenült. 

 

Az ukrán menekülteket támogatják a Csángó bál bevételével 
2022. április 25. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Az ukrajnai menekültek támogatására ajánlották fel a 25. budapesti Csángó bál bevételét. A 

megnyitón felszólalt Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, aki 

arról beszélt: kötelességünk segíteni az Ukrajnában zajló háború elől menekülőknek, az 

áldozatok családjainak, és meg kell óvni nemzetünket – közölte az M1 Híradó. 

 

1,4 milliárd hrivnya költségvetési hiányt és több órás sorokat eredményezett a 

vámmentes autóbehozatal 
2022. április 25. – kiszo.net 

Olekszandr Scsuckij, az Ukrán Állami Vámszolgálat első helyettes vezetője sajtótájékoztatót 

tartott az ukrajnai határhelyzetről. A tisztviselő szót ejtett arról is, miért kell a humanitárius 

segélyek behozatalára vonatkozó nyilatkozatokat elektronikusan benyújtani, valamint az 

adómentes vámkezelés hatásairól. 

 

Enyhülhet a hadkötelesek határátlépési korlátozása? 
2022. április 25. – kiszo.net 

Az ukrán parlamentben párbeszéd indult el a hadköteles férfiak határátlépési tilalmának 

részleges feloldása érdekében. Erről a törvényhozás elnöke, Ruszlan Sztefancsuk számolt be. 

Elmondta, a képviselők között élénk vita zajlik erről, pro és kontra vélemények egyaránt 

vannak, ám mutatkozik törvényhozói szándék a szigorítás enyhítésére, de kész javaslat még 

nincs. 

 

Műemlékek újjáépítését kezdeményezik Ukrajnában 
2022. április 25. – karpatalja.ma 

A kulturális örökség helyreállítására és az ukrán művészek megsegítésére irányuló kulturális 

alapot hoznának létre Ukrajnában – írja az ukrinform.ua. Olekszandr Tkacsenko, kulturális és 

információs miniszter bejelentette, hogy egy alap létrehozásán dolgoznak, melynek célja a 

kulturális örökség védelme. Nemcsak a háború után, hanem a jelenlegi helyzetben is 

elkezdenék bizonyos emlékművek rekonstrukcióját, valamint a kultúra terén tevékenykedő 

művészek támogatását. 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

https://life.karpat.in.ua/?p=100119&lang=hu
https://kiszo.net/2022/04/25/14-milliard-hrivnya-koltsegvetesi-hianyt-es-tobb-oras-sorokat-eredmenyezett-a-vammentes-autobehozatal/
https://kiszo.net/2022/04/25/14-milliard-hrivnya-koltsegvetesi-hianyt-es-tobb-oras-sorokat-eredmenyezett-a-vammentes-autobehozatal/
https://kiszo.net/2022/04/25/enyhulhet-a-hadkotelesek-hataratlepesi-korlatozasa/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/muemlekek-ujjaepiteset-kezdemenyezik-ukrajnaban/
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Megváltozott két magyar-ukrán határátkelőhely nyitvatartása 
2022. április 25. – MTI, karpataljalap.net, karpat.in.ua, kiszo.net 

Megváltozott két magyar-ukrán viszonylatú határátkelőhely nyitvatartása hétfőtől - közölte a 

rendőrség honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. A Lónya és az 

ukrajnai Harangláb közötti határállomást reggel hét órától este hat óráig, míg a Barabás és a 

határ túloldalán lévő Mezőkaszony közötti átkelőhelyet reggel hét órától este hét óráig vehetik 

igénybe az utazók a határ átlépésére - írták. 

 

Egyre több az embercsempész bűnszervezet Kárpátalján 
2022. április 25. – kiszo.net 

A napokban feljelentést tettek egy Harkiv megyei lakos és két kárpátaljai illetőségű személy 

ellen, akik megszervezték a hadköteles korú férfiak illegális átjutását a határon – számolt be 

róla a megyei ügyészség. A gyanúsítottak egyike elsőként felkereste azokat a férfiakat, akik 

készek voltak tetemes összeget nyújtani a bűnbanda tagjainak, hogy biztosítsák számukra az 

államhatár átlépését a hivatalos ellenőrző pontok megkerülésével. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 25. – Kossuth Rádió 

 

Szlovénia 1991-es függetlenné válása óta a kilencedik parlamenti választást tartották vasárnap, 

amelyen a Szabadság Mozgalom győzött, így a jelenlegi Janes Jansa vezette kormány helyett 

balközép vezetés várható. Továbbra is biztosított a magyar és az olasz kisebbség számára egy-

egy parlementi hely.  

Horváth Ferencet, a muravidéki magyarság képviselőjét kértem értékelésre. 

 

Hagyományosan Szent Márk apostol napja környékén körmenetet tartanak a jó termésért és a 

természeti csapások elkerüléséért, és ennek során a lelkipásztorok a négy égtáj felé fordulva 

megáldják a gabonaföldeket. 

 

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program idei nyitóeseményét: a Kárpát-medencei 

búzaszentelő ünnepséget Nyárádszeredában tartották a hét végén a MAGOSZ, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara, a Magyarok Kenyere Alapítvány és a Székely Gazdaszervezetek 

Egyesülete szervezésében. A nyárádszeredai rendezvényen elhangzott: a 11 évvel ezelőtt 

indított jótékonysági program révén ma már 100 ezer rászoruló mindennapi kenyerét tudják 
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biztosítani.  A számos új nehézség ellenére a gazdák idén is bíznak a jövőben, a jó termésben, 

a Gondviselő áldásában - fogalmazott a háromszéki, nagyborosnyói Kanyó Antal. 

 

A közösség megmaradása szempontjából három fontos, a magyar kormány támogatását élvező 

intézményt adott át a hétvégén Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, 

amelyről egyébként pénteki műsorunkban is hírt adtunk. 

A Párkányhoz közeli, történelmi múltú Bény községben falumúzeumot adtak át a 

nagyközönségnek, Búcson egy alkotóműhelyt nyitottak meg a Babamúzeum keretében, a 

Martosi Rendezvényligetben pedig szálláshelyeket avattak. 

A következő összeállítást a bényi megnyitón készítettem.  

 

A hétvégén tartották a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVII. Országos Találkozóját a felvidéki 

Rozsnyón. A szakmai konferencia témája a közoktatás megújulása volt. A kétnapos 

rendezvényen átadták a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének díjait és a Felvidéki 

Magyar Pedagógus Díjat.  

 

Rendhagyó időpontban tartották a 25. Csángó Bált Budapesten, hiszen a megszokott farsangi 

időszak helyett az elmúlt szombaton tekinthették meg az érdeklődők a moldvai és Gyimesi 

hagyományőrzők műsorát. Ezt színesítette a hazai együttesek és néptáncosok fellépése. 

Diószegi László koreográfussal beszélgettünk az előadás után. 

 

A hét végén Temerinben megkezdődött a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 26. találkozója. 

A tíz napon át tartó rendezvény megnyitóján készült összeállításunk. 


