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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a Nemzeti Újrakezdés Programban kétmilliárdos támogatást nyertek el 

külhoni magyar szervezetek 
2022. április 27. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, Hirado.hu, Magyar Nemzet, Hír TV, M1 

Kétmilliárd forintos támogatást nyertek el külhoni magyar szervezetek a Nemzeti Újrakezdés 

Program 2022 két pályázati kiírásában, ebből 2372 projekt és cél valósul meg - jelentette be a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten. Potápi Árpád 

János sajtótájékoztatón felidézte, a külhoni magyar szervezetek az első pályázati kiírás 

keretében 1,5 milliárd forint értékben működésre, fejlesztésre és eszközbeszerzésre, a második 

kiírásban 500 milliós keretösszegből programjaik és rendezvényeik megvalósítására 

nyújthattak be pályázatot. Az első kiírásra 2473 pályázat érkezett, amelyek közül 1385 nyert el 

támogatást. A másodikra beérkezett 2 312 pályázatból 987 nyert - ismertette az államtitkár. 

Potápi Árpád János az ukrajnai háborúval kapcsolatban bejelentette: a két felhívásból összesen 

68,9 millió forintot fordítanak humanitárius-karitatív célokra, ezzel a Kárpátalján maradt 

magyarokat és a belső-ukrajnai menekülteket fogják segíteni. Utóbbiak számát az államtitkár 

több mint 300 ezerre becsülte. 

 

Németh Zsolt: az ET különmegbízottat jelölhet ki a háború diplomáciai úton 

történő rendezéséhez 
2022. április 27. – MTI, Hirado.hu, Karpatinfo.net, Gondola.hu 

Az Európa Tanács különmegbízottat jelölhet ki az ukrajnai háború diplomáciai úton történő 

rendezésének elősegítése végett - jelentette ki Németh Zsolt, az Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlésén az Országgyűlés delegációjának vezetője szerdán Strasbourgban az MTI-nek adott 

nyilatkozatában. A közgyűlésnek az ukrajnai háború következményével foglalkozó vitáját 

követően a politikus elmondta: a strasbourgi szervezet gyorsan, és egységesen reagált a háború 

kitörésére, ennek az egységnek a fenntartásához a különmegbízotti intézmény hatékonyan 

hozzájárulhat a 46 tagország közötti nézetek összehangolása révén. Németh Zsolt azt is 

hozzátette, hogy a konfliktusra mindenképpen diplomáciai megoldást kell találni, amelynek 

elősegítésére jó alkalmat szolgáltathat egy negyedik ET-csúcs, amelynek keretében a 

tagországok vezetői irányt mutathatnak egy új európai biztonsági rendszer megteremtéséhez. 

 

Bízom abban, hogy a pozitív trend folytatódik 
2022. április 27. – Nepujsag.net 

A vasárnapi országgyűlési választásokon a szlovéniai magyar választópolgárok a szavazatok 

58,32 százalékával ismét Horváth Ferencnek szavaztak egyértelmű bizalmat, aki magyar 

nemzetiségi képviselőként második mandátumát kezdi meg a ljubljanai parlamentben. Szinte 

közvetlenül a választások után nyilatkozott lapunknak. – Először is meg szeretném köszönni 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/27/potapi-a-nemzeti-ujrakezdes-programban-ketmilliardos-tamogatast-nyertek-el-kulhoni-magyar-szervezetek
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/27/potapi-a-nemzeti-ujrakezdes-programban-ketmilliardos-tamogatast-nyertek-el-kulhoni-magyar-szervezetek
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/01/27/nemeth-zsolt-az-et-nek-szerepet-kell-vallalnia-a-megromlott-europai-biztonsagi-helyzet-megoldasaban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/01/27/nemeth-zsolt-az-et-nek-szerepet-kell-vallalnia-a-megromlott-europai-biztonsagi-helyzet-megoldasaban
https://nepujsag.net/nemzetiseg/12199-b%C3%ADzom-abban,-hogy-a-pozit%C3%ADv-trend-folytat%C3%B3dik.html
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minden választópolgárnak, aki elment szavazni. Örülök annak, hogy magasabb volt a részvételi 

arány – 8 százalékkal –, mint négy évvel ezelőtt, ami elég jelentős növekedés. Természetesen 

külön köszönöm azoknak, akik vasárnap rám adták a voksukat és a kampányban is végig 

támogattak. 

   
Számos magyar program kapott támogatást Kolozsváron, a KMN kevesebbet, 

mint tavaly 
2022. április 27. – Krónika 

Közel 11 millió lejjel támogatja Kolozsvár önkormányzata a kulturális szférában tevékenykedő 

egyesületek projektjeit 2022-ben, finanszírozást kap számos magyar egyesület és rendezvény 

is. Minderről keddi ülésén döntött a kincses város képviselő-testülete, amelynek határozata 

értelmében 160 projektet finanszíroz 2022-ben az önkormányzaat. Oláh Emese alpolgármester 

biztatónak nevezte, hogy nagy érdeklődésnek örvendett az idei pályázati kiírás, és külön öröm 

számára, hogy a megnyert pályázatok egynegyede magyar vonatkozású. Kolozsvár magyar 

lakosságának arányához képest ismét nagyobb támogatást kapnak ezek a programok – közölte 

az RMDSZ-es elöljáró. 

 

Népszámlálás: Hargita belehúzott, a jelentős magyar lakosságú megyékben átlag 

feletti a részvétel 
2022. április 27. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A romániai népszámlálás hatodik hetében Hargita megye is túllépte az országos átlagot 

részvétel tekintetében. A jelentős magyar lakossággal rendelkező megyék közül Bihar áll a 

legjobban (27,2% százalék, amelyet Maros és Szilágy megye (26,7%), majd Kovászna (26,4%), 

Szatmár (26,3%), Kolozs (25,3%) és Hargita megye (24,8%) követ. A romániai magyarok 

összeírását elősegítő tájékoztató és támogató kampány adatai szerint 23,7 százalékos az 

országos, becsült részvételi arány. A Népszámlálás.ro számításai azt mutatják, hogy a romániai 

magyarok érdeklődése enyhén meghaladja az országos átlagot, eddig mintegy 320 ezren 

élhettek az önkitöltés lehetőségével.  

 

Ciucă: Zelenszkij a Romániában élő ukránokéval azonos kisebbségi jogokat ígért 

az ukrajnai románoknak 
2022. április 27. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő arról biztosította Nicolae Ciucă román miniszterelnököt, 

hogy az ukrajnai román kisebbség „egy az egyben” ugyanazokat a jogokat fogja élvezni, 

amelyekkel az ukrán kisebbség rendelkezik Romániában. Az ukrán elnök ígéretét szerdai 

bukaresti sajtóértekezletén idézte a román kormányfő, amikor előző napi, főleg az orosz-ukrán 

háborúra összpontosító kijevi látogatásáról számolt be. Ciucă leszögezte: a kisebbségi kérdés 

Bukarest, mind az ukrajnai románok számára fontos. Kijevi tárgyalásain hangsúlyozta: az 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csaknem-11-millio-lejjel-finanszirozza-a-kulturalis-programokat-es-egyesuleteket-a-kolozsvari-onkormanyzat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csaknem-11-millio-lejjel-finanszirozza-a-kulturalis-programokat-es-egyesuleteket-a-kolozsvari-onkormanyzat
https://kronikaonline.ro/belfold/nepszamlalas-a-jelentos-magyar-lakossagu-megyekben-atlag-feletti-a-reszvetel
https://kronikaonline.ro/belfold/nepszamlalas-a-jelentos-magyar-lakossagu-megyekben-atlag-feletti-a-reszvetel
https://kronikaonline.ro/kulfold/ciuca-az-ukran-elnok-a-romaniaban-elo-ukranokeval-azonos-kisebbsegi-jogokat-igert-az-ukrajnai-romanoknak
https://kronikaonline.ro/kulfold/ciuca-az-ukran-elnok-a-romaniaban-elo-ukranokeval-azonos-kisebbsegi-jogokat-igert-az-ukrajnai-romanoknak
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ukrajnai románok teljesítik állampolgári kötelességüket Ukrajnában, ugyanakkor szükségük 

van az ukrán hatóságok támogatására anyanyelvük és a kulturális identitásuk megőrzése terén, 

miképpen ezt Románia is megteszi a területén élő ukrán kisebbség érdekében. 

 

Magyar emlékművet rongáltak meg Nagyváradon 
2022. április 27. – maszol.ro 

Ismeretlen tettesek megrongálták a Nagyváradi Atlétikai Klubnak (NAC) a napjainkban I.C. 

Brătianu nevét viselő Bunyitay-ligetben álló emlékművét. A vandálok a műkő talapzatra 

helyezett, két labdarúgót ábrázoló domborműben tettek kárt: mindkét játékosnak letörték a 

karjait, az egyiknek a fejét is csak a szentlélek tartja. 

 

Népszámlálás: Szilágy megye az elsők között, de még sok településnek kell 

teljesítenie 
2022. április 27. – maszol.ro 

A népszámláláson való részvétel tekintetében Szilágy megye az elsők között szerepel, április 

25-ig a lakosság 28,04 százaléka (56 155) töltötte ki a kérdőívet. Kiválóan szerepel 

Magyarkecel, ahol a helybéliek 63,57 százaléka állt pozitívan a felkéréshez. Zilah ez idáig 24,87 

százalékban teljesített, viszont más városok, például Szilágysomlyó, ahol kérdéses a magyarság 

20 százalékának a megtartása és Zsibó 15 százalék alatt van. Dari Tamás prefektus a Maszolnak 

elmondta, fontos hogy az első szakaszban a települések lakosságának legalább a 38 százaléka 

kitöltse a kérdőívet, mert ha ez nem történik meg, akkor egy számlálóbiztosnak szinte 

lehetetlen lesz a második szakaszban mindenkihez eljutnia. „Ha nem érjük el a 38 százalékot a 

mezőgazdasági felmérésekhez mérten sokkal nagyobb körzet marad egy népszámlálónak, 

szinte kétszer annyi házszám, amit szinte lehetetlen lesz lejárni” – nyilatkozta a prefektus. 

 

Kovászna megye: jogász főtitkár segíti a politikus prefektus munkáját 
2022. április 27. – maszol.ro 

A Kovászna megyei prefektúrán ideiglenesen sikerült betölteni a nemrégiben létrehozott 

főtitkári tisztséget. Ráduly István prefektus javaslatára Aczél Cecília, Uzon község korábbi 

jegyzője foglalta el a kormányhivatal főtitkári tisztségét. A kormánybiztos sajtótájékoztatón 

elmondta: az új főtitkár ideiglenesen, hat hónapra kapott megbízást, mert ahhoz, hogy állandó 

státust szerezzen, még el kell végezzen néhány képzést. 

 

Közösségépítési célokra 1,2 millió lejt hagyott jóvá a Kolozs megyei 

önkormányzat 
2022. április 27. – maszol.ro 

Kolozs megye önkormányzata 6,8 millió lej elosztásáról döntött, amelyet a megyében 

tevékenykedő civil szervezetek és egyházközségek kaphatnak meg. Kulturális rendezvényekre 

900 ezer lejes keretösszeget határoztak meg, amelyből összesen 50 magyar szervezet pályázatát 

támogatják. A Kolozsvári Magyar Napokat megszervező Kincses Kolozsvár Egyesület kapta a 
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https://maszol.ro/belfold/Magyar-emlekmuvet-rongaltak-meg-Nagyvaradon
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-Szilagy-megye-az-elsok-kozott-de-meg-sok-telepulesnek-kell-teljesitenie
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-Szilagy-megye-az-elsok-kozott-de-meg-sok-telepulesnek-kell-teljesitenie
https://maszol.ro/belfold/Kovaszna-megye-jogasz-fotitkar-segiti-a-politikus-prefektus-munkajat
https://maszol.ro/belfold/Kozossegepitesi-celokra-12-millio-lejt-hagyott-jova-a-Kolozs-megyei-onkormanyzat
https://maszol.ro/belfold/Kozossegepitesi-celokra-12-millio-lejt-hagyott-jova-a-Kolozs-megyei-onkormanyzat
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legnagyobb támogatást, 25 ezer lejt, a Kalotaszegi Magyar Napoknak 20 ezer lejes összeget 

ítéltek meg, a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórumnak a Kolozsvári Majálisra 16 ezer lejt, a 

Tordaszentlászlói Községnapokra 9 ezer lejt, a Várfalvi Községnapok és Hagymafesztivál 

számára 8 ezer lejt, a Corvineum Alapítványnak az Interferenciák Nemzetközi Szinházi 

Fesztivál megszervezésére 10 ezer lejt, 9 ezer lejt a szamosújvári Téka Alapítvány által 

szervezett Őszi Fesztiválnak, valamint 7 ezer lejt a Szent István-napi Néptánctalálkozónak - 

tudatta az RMDSZ Kolozs megyei szervezete.  
 

Közös erővel többet tehetünk a szórványért 
2022. április 27. – Nyugati Jelen 

Közös erővel a SzórványÉRt címmel tartanak értekezletet hétvégén a dévai Téglás Gábor 

Elméleti Líceumban, ahol a szórványmegyék közösségi vezetői és a pedagógusszervezetek 

vezetői találkoznak. Az RMDSZ és az RMPSZ Hunyad megyei szervezete által kezdeményezett 

értekezlet célja az együtt gondolkodás és a szorosabb kapcsolattartás kialakítása.  

 

Színes programokkal várják az érdeklődőket a családi majálisra a Maros-parton 
2022. április 27. – maszol.ro 

Idén az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete családi majálist szervez, amelyen számos érdekes, 

izgalmas program várja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt – tájékoztat közleményében a 

szervezet. Az esemény május 1-jén, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a Maros-parton. Az 

egésznapos program a már hagyományosnak számító gulyásfőző versennyel indul. A 

csapatoknak három óra áll rendelkezésükre, hogy előkészítsék, illetve megfőzzék a majális 

legjobb gulyását. Az elkészült ételek kiértékelése, valamint díjazása délután 14 órakor 

kezdődik. Ezt követően Ábrám Tibor nótaénekes lép színpadra, majd délután 16 órától a 

Borsika és Boróka Néptáncegyüttes szórakoztatja a jelenlévőket. 19 órától Wolf Kati énekes lép 

színpadra, ez az esemény zárja a családi majálist. 

 

Ismét képzéshétvégét szervezett a Collegium Varadinum 
2022. április 27. – maszol.ro 

Negyedik képzéshétvégéjét tartotta meg a nagyváradi Collegium Varadinum. Az elmúlt 

hétvégén a kollégisták megtanulták mire figyeljenek oda beszéd közben, de tanulhattak a 

szomszédban zajló orosz–ukrán háborúról, illetve egy prezentációtechnika képzésen is részt 

vehettek – írja közleményében a Collegium Varadinum. A nagyváradi szakkollégium 

hagyományteremtő céllal elindított egyetemista programja immár negyedik képzéshétvégéjét 

tartotta meg, melynek fő célja a tehetséges egyetemisták képzése, támogatása és segítése. A 

rendezvénynek a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ adott otthont.  
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Aranycsapat Kupa Komáromban: emlékfát ültettek a legendás „világverő 

tizenegyes“ tiszteletére 
2022. április 27. – ma7.sk  

A Kárpátia Sport Polgári Társulás és a Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal 

szervezésében április 27-én a Duna két oldalán valósul(t) meg a Kárpát-medencei 

teremlabdarúgó torna, a III. Aranycsapat Kupa. Az esemény fővédnöke dr. Lomnici Zoltán, az 

Aranycsapat Testület elnöke, két védnöke Keszegh Béla és Molnár Attila polgármester, 

résztvevői pedig erdélyi, délvidéki, kárpátaljai, felvidéki és magyarországi középiskolások. Az 

Aranycsapat tiszteletére emlékfát ültettek a sportirányzatú osztállyal is rendelkező, Eötvös 

Utcai MTNY Alapiskola udvarán. 

 

Idén magyar pedagógust is kitüntetett Pozsony megye 
2022. április 27. – ma7.sk  

Ha egy sikeres embertől megkérdezik, minek vagy kinek köszönheti a sikereit, a válaszok közt 

többnyire szerepel egy pedagógus neve is, aki a pályán elindította őt, vagy valamilyen módon 

meghatározó szerepe volt a szóban forgó illető személyiségének alakulásában. A pedagógusok 

nehéz munkáját mégis hajlamosak vagyunk alábecsülni vagy nem értékelni kellőképpen. Az 

idei húsz díjazott közt egyedüli magyar pedagógusként ott volt a Duna utcai Magyar Tannyelvű 

Alapiskola és Gimnázium igazgatóhelyettes tanára, Iró Erzsébet is. „Pozsony megye minden 

évben lehetőséget ad arra a hatáskörébe tartozó oktatási intézményeknek, hogy ha van olyan 

pedagógus az iskolában, aki sokrétű tevékenységet, tehetséggondozást vagy innovatív 

tevékenységet folytat, akkor azt az iskola igazgatósága felterjesztheti az Év tanára díjra” – 

nyilatkozta portálunknak Morvay Katalin, a Duna utcai iskola igazgatója  

 

Azonnali segítségre van szüksége az önkormányzatoknak - kormányzati 

beavatkozást sürget a Szövetség 
2022. április 27. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  

A kormány kivérezteti az önkormányzatokat - hangzott el a Szövetség szerdai pozsonyi 

sajtótájékotatóján. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke elmondta, az önkormányzatok az elmúlt 

két évben bebizonyították, hogy képesek megbirkózni a kihívásokkal - legyen szó a 

pandémiáról vagy a menekültválságról. Mindezt azonban saját erőből tették, a kormány 

érzékelhető támogatása nélkül - emlékeztetett Forró. A Szövetség párt a régiókat képviseli, 

mintegy 300 polgármestere van, közülük többekkel egyeztetett a sajtótájékoztatót megelőzően 

a párt vezetése. Az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek az önkormányzatok kiadásai, 

ami miatt kénytelenek voltak visszafogni a beruházásokat. Ennek következtében a pályázati 

forrásokat kénytelenek visszautalni, elmaradnak a fejlesztések. Mostanra azonban a helyzet 

még súlyosabbá vált, ami már sok esetben az önkormányzatok által fenntartott intézmények 

bezárásával fenyeget - húzta alá Forró. 
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Lelki nap és konferencia Nagymegyeren Esterházy János tiszteletére 
2022. április 27. – felvidek.ma, felvidek.ma  

Április 26-án tartották Nagymegyeren az Isten szolgája Esterházy János lelki nap és 

konferencia elnevezésű rendezvényt, melyet papok, hitoktatók és Esterházy János tisztelői 

részére szerveztek. A rendezvény fővédnöke Orosch János nagyszombati érsek volt. Az 

esemény reggel 9 órakor szentmisével kezdődött a nagymegyeri Szent Miklós-

plébániatemplomban. A szertartás főcelebránsaként Orosch János nagyszombati érsek a misét 

Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlotta fel. A szentmise végeztével a jelenlevők együtt 

megkoszorúzták Esterházy János templom oldalán található emléktábláját. 

 

30 éves a rimaszombati Aranyország irodalmi szemle 
2022. április 27. – felvidek.ma 

A rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár harminc éve rendezi meg a Pavol Emanuel 

Dobšinský Zlatá krajina – Aranyország meséje nyomán az írói seregszemlét a járás iskolásai 

számára. A jubileum alkalmából köszönetet mondtak az eddigi szervezőknek és évkönyvet is 

kiadtak. 2018-tól a könyvtár megnyitotta a lehetőséget a magyar iskolák tanulói előtt is. A 

szervezők azt vallják, hogy ma az olvasó és író gyermek különleges ajándék. A beérkezett 

alkotások évről évre szöveggyűjteményben kerülnek kiadásra. A pályaműveket zsűri értékeli. 

Az elmúlt években, 2018–2021 között Zsélyi Katalin drámapedagógus, a Városi Művelődési 

Központ munkatársa mondott véleményt a munkákról. Zsélyi Katalin kifejtette, az írás, úgy 

ahogyan minden művészeti foglalkozás, segíti a gyereket az önismeret fejlesztésében. Azzal, 

hogy papírra vetik gondolataikat, ápolják az anyanyelvüket is. Mindent meg lehet tanulni, az 

írást is, s ha egyszer valaki ráérzett a szépségére, ne hagyja abba. 

 

Tost László hazatért – könyvbemutató Kassán a Kassai Magyarok Fóruma és a 

Löffler Béla Múzeum közös szervezésében 
2022. április 27. – Új Szó  

2022. április 26-án, kedden este hatalmas érdeklődés mellett mutatták be a Kassai Magyarok 

Fórumának első történelmi témájú kiadványát, mely Kassa múltjának egyik kevésbé ismert 

alakjának, Tost László, Kassa egykori magyar polgármesterének és családjának történetét 

hozza vissza a feledésből. A bemutatót Rácz Noémi, a kassai Löffler Béla Múzeum igazgatója 

nyitotta meg, örömét fejezve ki, hogy idén már a második magyar nyelvű könyvbemutatónak 

adhat otthont az általa vezetett intézmény. Ezt követően Hanesz Zoltán, a Kassai Magyarok 

Fórumának elnöke vette át a szót, aki a polgári társulás könyvkiadással kapcsolatos céljairól 

beszélt. Kiemelte, hogy a közeljövőben a nagyközönség számára íródott az ország keleti 

térségének múltját, kultúráját, valamint fontos személyiségeit bemutató kötetek 

létrehozásában szeretne közreműködni. Köszöntőjét egy mindannyiunk számára 

megfontolandó Márai Sándor-idézettel zárta: „A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap. Az igazi 

kérdés, mit hoz a tegnap”.  
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A zentai zsidók deportálásának tragikus évére emlékeztek 
2022. április 27. – Vajma.info 

Mementó címmel tartottak megemlékezést kedden délután Zentán, a Zsidó temetőben. A város 

polgárait 1944-ben, a holokauszt ideje alatt deportálták, hurcolták el haláltáborokba. A zentai 

zsidók deportálásának hetvennyolcadik évfordulója alkalmából a zsidóüldöztetés éveiben 

elhurcolt és kivégzett lakosok emlékére rendezett koszorúzáson Pejin Attila történész 

köszöntötte az egybegyűlteket kedden délután a zentai Zsidó temetőben. A megemlékezés 

kezdetén Czegledi Rudolf, a város polgármestere mondott beszédet, amelyben kiemelte, hogy 

nem támogatjuk a másokkal szembeni gyűlöletkeltést, és rá kell mutatnunk arra, hogy felelősek 

vagyunk egymásért. 

  

Négy tagozat szeptembertől 
2022. április 27. – Magyarszo.rs 

Az Óbecsei Gimnáziumban szeptemberben négy tagozat nyílik és összesen 110 tanuló kezdheti 

meg középiskolai tanulmányait ebben az oktatási intézményben. A magyar ajkú diákok ezúttal 

is az általános tagozatra iratkozhatnak, míg a szerb ajkú tanulók a természeti-matematikai és 

a társadalmi-nyelvi szakirányok, illetve a sporttagozat közül választhatnak. – Ahogyan az előző 

évben is, az idén is lehetőségünk lesz a sporttagozat megnyitására, amelyre a sport területén 

kimagasló teljesítményt nyújtó diákok jelentkezhetnek. Tavaly tizenöt tanuló iratkozott erre a 

szakra, reményeink szerint az idén mind a húsz szabad hely betelik majd, ugyanis ennyit 

engedélyez az illetékes minisztérium. 

 

Az iskolák története 
2022. április 27. – Magyarszo.rs 

Két év szünet után a Nagykikindai Nemzeti Múzeum ismét bekapcsolódik a Múzeumok 

Éjszakája nevű programba, mely május 14-én esedékes, és az előzetes tervek alapján 18 órától 

24 óráig lesz látogatható. Témának, illetve címnek A nagykikindai iskolák történetét 

választották. Dragan Kiurski, a Nagykikindai Nemzeti Múzeum vezető pedagógusa elmondta, 

hogy számítanak a községbeli iskolák és polgárok segítségére is a kiállítás – Megkérjük a 

lakosságot és a községben működő iskolákat, hogy segítsenek a kiállítás anyagának 

összeállításában. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27506/A-zentai-zsidok-deportalasanak-tragikus-evere-emlekeztek.html
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Ukrán vezérkar: az orosz erők több irányban hajtottak végre sikertelen 

támadásokat 
2022. április 27. – MTI, Hirado.hu, 24.hu, Ma.hu 

Az orosz csapatok szerdán Ukrajnában több irányba is megpróbáltak offenzívát indítani 

sikertelenül - írta az ukrán vezérkar délutáni helyzetjelentésében. A közlemény szerint a nap 

folyamán az orosz erők egyebek mellett rakéta-sorozatvetőkkel lőtték a keleti országrészben 

Harkivot, Derhacsit és Prugyankát. Izjum közelében támadóműveletet indítottak, de nem 

jártak sikerrel, veszteségeket szenvedtek és visszavonultak. Korábban a védelmi minisztérium 

szóvivője arról számolt be, hogy két települést próbáltak az orosz csapatok elfoglalni Izjumtól 

mintegy 20 kilométerre, a megyeszékhelyre, Harkivra pedig tüzérségi és légi csapásokat 

mértek. Áldozatokról nem érkezett jelentés. 

 

Kormányzó: csúcstechnológiás megfigyelő rendszert helyeztek üzembe 

Kárpátalján 
2022. április 27. – MTI, Maszol.ro, Ma.hu 

Új, "csúcstechnológiás" megfigyelő rendszert helyeztek üzembe Kárpátalján, amely lehetővé 

teszi a megyébe belépő potenciálisan kockázatos személyek és gépjárműveik gyors azonosítását 

és kiszűrését - jelentette be kedden Viktor Mikita kormányzó. A megfigyelő rendszer a 

Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás bázisán létrehozott helyzetelemző központban 

működik - derül ki a közigazgatás hivatalos honlapján közzétett közleményből. "Ez az 

egyedülálló és csúcstechnológiát képviselő digitális platform lehetővé teszi számunkra, hogy 

információkat szerezzünk a lehetséges fenyegetésekről, elemezzük a kockázatokat, és 

biztosítsuk a rendvédelmi szervek, katonai alakulatok, segélyszolgálatok, egyéb védelmi és 

biztonsági szolgálatok gyors reagálását régiónkban" - hangsúlyozta Mikita. 

 

Az EU adatai szerint 2,3 millió ukrajnai állampolgár kért védelmet az unióban 
2022. április 27. – MTI, 24.hu, Index.hu, Ma.hu 

Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának február 24-i kezdete óta mintegy 2,3 millió 

ukrajnai állampolgár, vagyis az elmenekültek 44 százaléka kért nemzetközi védelmet az 

Európai Unió valamelyik tagországában - közölte az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége 

szerdán. A máltai központú EU-ügynökség jelentésében közölte, hetente átlagosan csaknem 

300 ezer Ukrajnából érkező menekült kér ideiglenes védelmet az Európai Unióban. Azt írták, 

hogy az ukrajnai orosz invázió kezdete óta mintegy 4,6 millió Ukrajnából érkező menekült 

lépett az Európai Unió területére, abból a mintegy 5,3 millióból, akik elhagyták az országot. 

Lengyelországba több mint 2,9 millió, Romániába mintegy 800 ezer, Magyarországra több 

mint 500 ezer, illetve Szlovákiába 360 ezer menekült érkezett. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/04/27/ukran-vezerkar-az-oroszok-tobb-iranyban-hajtottak-vegre-sikertelen-tamadasokat
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Az EU felfüggesztené az Ukrajnából származó import vámjait 
2022. április 27. – MTI, Hirado.hu, Maszol.ro, Atv.hu 

Az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy egy évre függesszék fel az Európai Unióba 

irányuló valamennyi ukrán exportra, köztük az acélexportra kivetett valamennyi vámot, és 

minden vonatkozó védintézkedést - közölte az uniós bizottság szerdán. A brüsszeli testület 

közleménye szerint a lépés célja, hogy megkönnyítse Ukrajna unióba irányuló exportjának 

fellendítését, ami enyhíteni fogja az ukrán termelőknek és exportőröknek az orosz agresszió 

miatt megromlott helyzetét. 

 

A háború miatt majd minden ötödik ukrán elhagyta az otthonát 
2022. április 27. – Kárpátalja 

A háború kezdete óta az áttelepültek száma Ukrajnában meghaladta a 7,7 milliót, vagyis a 

lakosság 17%-át – derül ki a Nemzetközi Migrációs Szervezet április 26-án közzétett 

jelentéséből, amelyet a korrespondent.net ismertet. Április 1-jéhez képest 8, március 16-hoz 

képest 19 százalékkal nőtt a migránsok száma. Április 17-ig 4,9 millió ukrán távozott külföldre, 

és 1,3 milliónyian fontolgatják aktívan, hogy a háború miatt elhagyják lakóhelyüket. A többiek 

közül 38% nem látja akadályát az ország elhagyásának, 9% szerint veszélyes elutazni, 9% 

közölte, hogy nincs pénze erre, 6% nem akarja magára hagyni a családtagjait, 1% egészségügyi 

problémák, rokkantság miatt nem tud kiutazni. 

 

Kuleba: Ukrajna áttér a NATO-fegyverekre 
2022. április 27. – Kárpátalja 

Az Ukrán Fegyveres Erők megkezdik az átállást a NATO-fegyverekre – jelentette ki Dmitro 

Kuleba ukrán külügyminiszter, akit a korrespondent.net idéz. „Teljesen új szakaszba léptünk, 

amelyre még két hónapja nem gondolt senki. Egy alapvetően új szakaszba léptünk, amelyről 

még csak álmodni sem mert senki: az Ukrán Fegyveres Erők áttérése a NATO-fegyverekre, a 

NATO-szabványokra. És ez máris zajlik” – hangsúlyozta Kuleba a Facebook közösségi oldalon. 

Elmondása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek sikerült meggyőznie Joe Bident, az 

Egyesült Államok elnökét, hogy eljött az ideje megtenni ezt a lépést. 

 

Zelenszkij: Az ukrán hadsereg felkészült Oroszország esetleges támadására a 

Dnyeszter-mellékről 
2022. április 27. – Kárpátalja 

Ukrajna készen áll egy esetleges orosz támadásra Moldova megszállt területéről – jelentette ki 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 

főigazgatójával, Rafael Mariano Grossival tartott közös sajtótájékoztatón, amelyről az UNIAN 

hírügynökség számolt be. „Ami azokat a bizonyos orosz csapatokat illeti, amelyek sok-sok éve 

folyamatosan jelen vannak Moldova ideiglenesen megszállt részének, nevezetesen 

Transznisztriának a területén, tudjuk, hogy állandó készültségben vannak és erre vagy arra a 
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parancsra várnak. De ismerjük az erejüket, az Ukrán Fegyveres Erők felkészültek, és nem 

félnek tőlük” – jelezte Zelenszkij. 

  

Hamarosan elkészül Matl Péter legújabb alkotása 
2022. április 27. – Kárpátalja 

Napjaink művészeinek nem könnyű őszintének lenni, és a mai képi áradattól – amennyire lehet 

– függetlenül és önmagukból merítkezve alkotni. A munkácsi Matl Péter szobrászművész 

szülőföldjétől a tengerentúlig megtalálható művei hitelesen ábrázolják az eredetiség és a 

formaérzék ötvöződését. A négy évtizedet is meghaladó munkássága során számos országos és 

nemzetközi kiállításon, szimpóziumon vett részt, neve ezáltal a világ számos országában cseng 

ismerősen. Vidékünk eminens szobrásza a jelenlegi helyzetben is valami egyedit hoz éppen 

létre. Olekszandr Hvaszta, a Szolyvai Görögkatolikus Egyházközség parochusa 2019-ben 

ismerkedett meg Matl Péterrel és munkásságával a Királyfiszálláson található Kvitka Polonini 

Szanatórium bázisán megrendezett szobrásztábor alkalmával. 

 

Béketárgyalás: Mi lesz a határokkal? 
2022. április 27. – Kárpátalja 

A Meduza portál forrásai szerint az ukrán–orosz béketárgyalás egyik legfontosabb megoldatlan 

kérdését Ukrajna háború utáni határai jelentik. „A megállapodástervezetben szerepel egy 

cikkely, mely szerint a kezes országok garantálják Ukrajna biztonságát a térképen feltüntetett 

határai között. A térkép a megállapodás mellékletében található. De ez a melléklet még nem 

készült el” – mondja a Meduza egyik forrása. Az ukrán tárgyalóküldöttséghez közeli forrás 

szerint Kijev álláspontja egyszerű: az orosz csapatokat ki kell vonni minden, a háború alatt 

elfoglalt területről. De Oroszországnak esze ágában sincs csak úgy elhagyni Ukrajnát. 

 

Ősszel átadják a völgyifalui tájházat 
2022. április 27. – Nepujsag.net 

A belülről szinte már teljesen felújított völgyifalui tájházban Horváth Ferenc, az MMÖNK 

elnöke, valamint Vida Törnár Judit, a Lendva községi magyar önkormányzat (LKMNÖK) 

elnöke aláírta a völgyifalui tájház befejező, 100 ezer eurós támogatásáról szóló szerződést.     A 

Lendva-vidéki tájház építése Völgyifaluban nagyrészt eddig is a szlovén gazdasági tárca 

kiírásaiból valósult meg, most a befejező fázis támogatásáról írt alá szerződést Horváth Ferenc 

MMÖNK-elnök és Vida Törnár Judit LKMNÖK-elnök. 

 

Választottunk 
2022. április 27. – Nepujsag.net 

Vasárnap Szlovénia választásra jogosult népessége közel 70 százalékos részvétellel egyértelmű 

felhatalmazást adott a Robert Golob által vezetett Szabadság Mozgalomnak, hogy a következő 
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mandátumra kormányt alakítson. A Muravidéken is – habár kisebb arányban – a balközép erő 

bizonyult a legerősebbnek. A muravidéki magyarság is megválasztotta nemzetiségi 

képviselőjét, egyértelműen Horváth Ferenc eddigi képviselő nyerte el a választók bizalmát. 

 

Mindenkit tárt karokkal várva 
2022. április 27. – Nepujsag.net 

A Radamosi Korai Fejlesztő Központban, amely a szlovén és magyar állami pénzek 

támogatásával jött létre, előreláthatólag ősszel indulnak a tevékenységek. A nyílt napon, 

amelyre április 20-án került sor, a nyilvánosságnak bemutatták az épületet és az intézménnyel 

kapcsolatos tudnivalókat. A múlt heti nyílt napon Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke 

köszöntőbeszédében hangsúlyozta, hogy a központban a legkisebbeknek és az idősebb 

generációnak is szerveznek majd különböző tevékenységeket, a létesítmény generációk 

házaként is működne, de természetesen leginkább a fiatalabb generációk igényeinek 

kielégítésére épült. Az eseményt, amely rengeteg embert vonzott, gazdag program kísérte: a 

Mozgáskotta módszer bemutatása, zenés foglalkozások Andrejek Judittal, valamint kézműves 

foglalkozások a legkorszerűbb játékeszközökkel felszerelt termekben és korongozás a ház 

udvarán. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 27. – Kossuth Rádió 

 

Két hónapja tart a háború Ukrajnában, a hadiállapotot most újabb egy hónappal, május 25-ig 

meghosszabbították. Sajnos a béketárgyalások zsákutcába futottak, pedig a mihamarabbi 

békés rendezés lenne a cél - mondja Bocskor Andrea, fideszes EP képviselő. A kárpátaljai 

származású politikus kiemelte: az egy millió lakosú Kárpátaljára már fél millió belső-ukrajnai 

menekült érkezett, ami új feladatok elé állítja a helyi magyar közösséget is.  

 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szabadkai sajtótájékoztatójáról tegnap esti 

adásunkban beszámoltunk. Két fontos dologról, a szerb-magyar vasútépítésről és az új 

határátkelőhelyek tervezett megnyitásáról azonban most szólunk.  

 

Május 15-ig még online formában lehet kitölteni a népszámlálási kérdőívet – s erre biztatják is 

Erdély magyarjait.  

Többségben marad-e a magyarság az erdélyi Tordaszentlászlón, Buzában vagy 

Bálványosváralján? Tartja-e a lépést a magyarság etnikai szempontból a Kolozsvárral összenőtt 

óriás-községekben, Szászfenesen és Kisbácsban - ezek a kérdések vetődtek fel a Kolozs megyei 
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https://nepujsag.net/muravidek/12201-mindenkit-t%C3%A1rt-karokkal-v%C3%A1rva.html
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RMDSZ sajtótájékoztatóján. Szilágyi Szabolcs helyszíni riportja a népszámlálásban segítő 

kolozsvári RMDSZ-irodában készült. 

 

Rendezvényeket szerveznének, kiállításokat, gasztronómiát és kultúrát népszerűsítenének a 

székelykersztúri Gyárfás-kúriában, osztotta meg terveit Koncz Hunor-János polgármester. A 

legenda szerint ebben a nemesi udvarházban töltötte utolsó éjszakáját Petőfi Sándor; a 

történelmi jelentőségű épület felújítására pályáztak is, ám csupán népszerűsítésre nyertek a 

székelykeresztúriak, ugyanis beválasztották azon több mint 300 helyszín közé, amelyre a 

román állam több mint 103 millió eurót kíván költeni.  

 

Bihar megyében szervezték meg a „romániai magyar kisebbség történelme és hagyományai” 

elnevezésű tantárgyverseny országos szakaszát. A magyarságtörténeti vetélkedő fordulóján 

készült összeállításunk. 

 

Katolikus szentmisével kezdődött Nagymegyeren az Esterházy-konferencia és lelkinap, 

amelynek célja a hitvalló mártírpolitikus boldoggá avatásának az előmozdítása volt, ami régóta 

tartó, sok-sok dokumentációval, fordításokkal, igazolásokkal járó hosszú folyamat. A 

nagymegyeri tanácskozáson magyar és szlovák papok, hitoktatók, diákónusok és történészek 

vettek részt. Haják Szabó Mária először a konferencia vendéglátóját és egyik fő szervezőjét, 

Mahulányi József nagymegyeri plébánost kérdezte. 


