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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: az anyaország és a határon túli magyarság számíthat egymásra 
2022. április 28. – MTI, Hirado.hu, ORIGO, HirTV, Karpatalja.ma 

A drávaszögi magyarság a választáson bebizonyította, hogy az anyaország számíthat a határon 

túli magyarokra, ahogyan ők is számíthatnak a továbbiakban is az anyaország támogatására - 

közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a horvátországi Bellyén. A 

tárcavezető Jankovics Róberttel, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

(HMDK) elnökével tárgyalt, majd a közös sajtótájékoztatón aláhúzta, hogy az áprilisi 

országgyűlési választáson az embereknek a háború vagy a béke kérdésében kellett döntést 

hozniuk. Ezért szerinte fontos volt, hogy ezen "nemzeti sorskérdés" eldöntésében a nemzet 

minden tagja részt vegyen. Ez a nemzeti, keresztény oldal számára természetes, a baloldal 

azonban elvitatja a határon túli magyarok szavazati jogát, és amennyiben győznek, azt minden 

bizonnyal el is vették volna - mondta. 

 

Potápi: hatszoros volt a túljelentkezés a Nemzeti Újrakezdés Programra 
2022. április 28. – MTI, M1. Kossuth Rádió, hirado.hu, Demokrata  

Hatszoros volt a túljelentkezés a Nemzeti Újrakezdés Programra, amelynek két pályázati 

kiírásában kétmilliárd forintos támogatást nyertek el külhoni magyar szervezetek - közölte a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális 

csatornán. Potápi Árpád János azt mondta: a pályázatok nagyobb részét fejlesztésekre, 

korszerűsítésre, eszközbeszerzésre, a szervezetek működtetésére, kisebb részét különböző 

programok megrendezésére fordítják. A Kárpátaljára fordított kerettel, mintegy 70 millió 

forinttal az ottani karitatív szervezeteket támogatják, ezzel biztosítva a háború elől oda 

menekülők ellátását - tudatta. Hozzátette: ha lehetséges, idén újra kiírják a pályázatot azoknak, 

akik idén túljelentkezés miatt nem kaptak támogatást. 

 

Potápi: túl nagy dilemma elé nem állította a határon túli magyarokat a baloldal a 

választásokon 
2022. április 28. – Susánszky Mátyás – PestiSrácok 

A határon túli szavazatok megsemmisítésének terve egyet jelent a magyar demokrácia tudatos 

rombolásával – fogalmazott portálunknak Potápi Árpád János szerdai sajtótájékoztatóját 

követően, kiemelve: a választásokon nagy dilemma elé nem állította a minden eddiginél 

nagyobb arányban szavazó határon túli magyarokat az egyesült ellenzék. A nemzetpolitikai 

államtitkár elmondta, hogy a Nemzeti Újrakezdés Programból hetvenmillió forintot 

csoportosítottak át az ukrajnai menekültek megsegítésére, ugyanakkor kiemelte: most azok a 

kárpátaljai magyar intézmények segítenek a belső menekültek elhelyezésében és ellátásában, 

amelyek Magyarország támogatása nélkül már rég megszűntek volna létezni. 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20220428-az-anyaorszag-es-a-hataron-tuli-magyarsag-szamithat-egymasra.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/28/potapi-hatszoros-volt-a-tuljelentkezes-a-nemzeti-ujrakezdes-programra
https://pestisracok.hu/potapi-tul-nagy-dilemma-ele-nem-allitotta-a-hataron-tuli-magyarokat-a-baloldal-a-valasztasokon/
https://pestisracok.hu/potapi-tul-nagy-dilemma-ele-nem-allitotta-a-hataron-tuli-magyarokat-a-baloldal-a-valasztasokon/
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Népszámlálás: ingyenkávé jár az önkitöltés után Csíkszeredában, országszerte 

iPhone-t nyerhetnek a résztvevők 
2022. április 28. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

A csíkszeredai városháza ettől a hétvégétől a kávézókra is kiterjeszti a népszámlálás 

önkitöltéses szakaszában való részvételre buzdító kampányát. A #NépszámKávé 

kezdeményezésben részt vevő kávézókban pénteken, szombaton és vasárnap ajándék kávét, 

üdítőt vagy teát kapnak azok a vendégek, akik ott, helyben kitöltik a népszámlálási kérdőíveket 

– derül ki a polgármesteri hivatal csütörtöki közleményéből. 

 

Hivatalosították Nyárádgálfalva és Szamosújvár címerét is 
2022. április 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Újabb két erdélyi magyar közösség címerét hivatalosította javaslatunkra a kormány – 

nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter csütörtökön, Bukarestben az 

RMDSZ közleménye szerint. A Szövetség javaslatára döntött csütörtöki ülésén a kormány a 

Maros megyei Nyárádgálfalva és a Kolozs megyei Szamosújvár címeréről. 

 

Meghívó Révre a Magyar Szórvány Napjára 
2022. április 28. – Bihari Napló 

„Hát nem azt a parancsot adtam neked, hogy légy erős és kitartó? Ne félj és ne aggódj tehát, 

mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahova csak mész. (Józsué 1,9)” A Révi 

Református Egyházközség elnöksége, presbitériuma, a Pro Rév Egyesület, az RMDSZ helyi 

szervezete, a révi iskola magyar tagozata a Bethlen Gábor Alap támogatásával a következő 

hétvégén hetedik alkalommal rendezi meg Réven a Magyar Szórvány Napját. Rév és környéke 

egyházi és földrajzi szempontok alapján is Bihar megye keleti végváraként számon tartott régió. 

   
Közönségtalálkozó Szilágyi Áronnal Kassán 
2022. április 28. – ma7.sk  

Kassára látogatott Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok 

kardvívó, aki a Nemzeti Tehetség Központtal együttműködve népszerűsíti a tehetséggondozást. 

A kezdeményezés keretében több határon túli, illetve külföldi nagyváros magyar közösségeibe 

látogatnak el. A közönség megtekintheti a Szilágyi Áronról készült Egy mindenkiért című 

filmet, mégpedig annak főszereplője, valamint rendezője, Muhi András Pires társaságában, 

majd közönségtalálkozó keretében mutatják be a Nemzeti Tehetség Központot (NTK) és a 

Nemzeti Tehetség Program által nyújtott pályázati lehetőségeket, például a Bonis Bona – A 

nemzet tehetségeiért díjat, illetve a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramot. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-csikszeredai-kavezok-ingyen-itallal-buzditanak-az-onkitolteses-nepszamlalasra
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-csikszeredai-kavezok-ingyen-itallal-buzditanak-az-onkitolteses-nepszamlalasra
https://maszol.ro/belfold/Hivatalositottak-Nyaradgalfalva-es-Szamosujvar-cimeret-is
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/04/meghivo-revre-a-magyar-szorvany-napjara
https://ma7.sk/tajaink/kozonsegtalalkozo-szilagyi-aronnal-kassan
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Női szerepvállalás a biztonságérzet jegyében 
2022. április 28. – ma7.sk  

Az őszi önkormányzati és megyei választásokról, a nők politikai szerepvállalásáról és a 

kvótarendszerről is szó esett a Szövetség Nőtagozatának füleki találkozóján, melyet a magyar 

közösségi házban szerveztek. Az eseményen Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is 

tiszteletét tette, aki a többi között a nők közéletben való szerepéről is beszélt. A rendezvény 

kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött, melyen a Nőtagozat elnöke, Gergely Papp Adrianna a 

régió aktív közéleti személyiségeit kérdezte arról, milyennek találják az együttműködést 

nőtársaikkal, és hogyan tudnák egymást segíteni közös céljaik elérésében.  

 

Rigó Konrád: A naszvadi megoldás igazodási pont lehet 

2022. április 28. – bumm.sk  

Naszvad egyike volt azoknak a településeknek, ahol éles vita bontakozott ki a Szövetségen belül 

az önkormányzati választások előtt. Az őszi választások előtt formálódó megállapodásokról 

Rigó Konrádot, a Híd-platform elnökét kérdeztük. „Nagyon bízom benne, hogy nem így lesz. A 

keddi gyűlést követően én azt mondom a »naszvadi szövetségesek« nagyon jó emberek, akik 

meg fogják mutatni, hogy el lehet fogadni egymást tíz év szembenállás után. És erre nem mint 

kényszerre kell tekintenünk. Nagyon bízom bennük. Ami pedig az országos szintet illeti, ezután 

nagyon fontos lesz, hogy a nagyobb városainkban, Somorján, Dunaszerdahelyen, Füleken vagy 

Királyhelmecen milyen döntések születnek. Az utóbbi két városban hidas polgármesterek 

vannak, így biztosra veszem, hogy a konstruktív együttműködés irányába mennek majd a 

dolgok, dunaszerdahelyiként itthon is látom az akarást minden oldalról.” – mondta Rigó.  

   
Az Ukrajnának szánt katonai felszerelést szállító konvoj Szerbián is áthaladt 
2022. április 28. – Vajma.info 

A Nagy-Britanniából és Franciaországból küldött, a múlt hétvégén Magyarországról és 

Horvátországból Ukrajnába induló, nem harci haditechnikával felszerelt vagonok útjuk során 

igénybe vették Szerbia területének egy részét. Erre mutatnak rá a horvátországi 

sajtóértesülések. A Balkanska bezbednosna mreža (Balkáni Biztonsági Hálózat) portál szerint 

ez az esemény Ukrajna felfegyverzésének hallgatólagos támogatásaként értelmezhető, mivel az 

orosz invázió február 24-i kezdete óta először került sor a fegyverek és katonai felszerelések 

(NVO) listáján szereplő eszközök átszállítására Szerbián keresztül. 

  

Vučić: Május második felében lesznek a konzultációk a kormányalakításról 
2022. április 28. – Vajma.info 

Aleksandar Vučić szerb elnök ma megszólalt az új szerb kormány megalakításának ügyében. 

Azt mondta, arra vár, hogy a jogászok megmondják, meg kell-e várnia ehhez az első elnöki 

ciklus lejártát. „Május második felében kezdődnek az egyeztetések az új kormányalakításról, 
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https://ma7.sk/hethatar/noi-szerepvallalas-a-biztonsagerzet-jegyeben
https://www.bumm.sk/belfold/2022/04/28/rigo-konrad-a-naszvadi-megoldas-igazodasi-pont-lehet
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31402/Az-Ukrajnanak-szant-katonai-felszerelest-szallito-konvoj-Szerbian-is-athaladt.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31401/Vucic-Majus-masodik-feleben-lesznek-a-konzultaciok-a-kormanyalakitasrol.html
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illetve amint június elején leteszem a hivatali esküt az új ciklusra, a jogászok most vizsgálják 

meg a lehetőségeket”, mondta. Vučić hozzátette: nagyon fontos, hogy mielőbb megállapodás 

szülessen a lehető legjobb kormányról, mert az egész világ nagy problémákkal néz szembe. 

 

Könyvek a fán 
2022. április 28. – Magyarszo.rs 

Egy igazán különleges eseménnyel emlékeztek meg az óbecsei Népkönyvtárban a könyv 

világnapjáról csütörtökön, amikor is könyvparkkal várták az olvasókat az intézmény 

udvarában. – Összesen mintegy 70-80 magyar és szerb nyelvű könyvet állítottunk ki az 

udvarban, pontosabban fellógattuk a könyveket a fákra. A kiállított szerzemények közé 

kerültek olyan könyvek, amelyeket előzőleg intézményünknek adományoztak, de akadnak 

olyanok is, amelyből esetleg két példánnyal rendelkezünk. 

 

Minden színpadra kiálló gyermek nyertes 
2022. április 28. – Magyarszo.rs 

Kilencedik alkalommal tartottak diákszínjátszó találkozót Bácskossuthfalván az Id. Kovács 

Gyula Általános Iskola, illetve a Moravicai Értelmiségi Fórum társszervezésében a helyi 

színházteremben, iskolai csoportok, művelődési egyesületek diákszínjátszóinak részvételével. 

A házigazda intézmény vezetője, dr. Crnkovity Gábor elmondta, hogy a rendezvény keretében 

10 előadás mutatkozott be, a házigazdák mellett magyarkanizsai, horgosi, kispiaci, ludasi, 

gunarasi és bácsgyulafalvi gyerekek léptek a színházi deszkákra. 

  
Kormányhivatal: több mint 300 menekülőnek segítettek a humanitárius 

tranzitponton szerdán 
2022. április 28. – MTI, hirado.hu, ma.hu 

A budapesti BOK csarnokban nyitott humanitárius tranzitponton szerdán 312 menekülőnek 

segítettek az ott dolgozó munkatársak, az éjszakát 95 ember töltötte a létesítményben - tudatta 

Budapest Főváros Kormányhivatala csütörtökön az MTI-vel. A mintegy 4400 négyzetméter 

alapterületű BOK csarnokban kulturált körülmények között várakozhatnak a menekülők. Az 

éjjel-nappal nyitva tartó tranzitponton ételt, italt, orvosi ellátást, tisztálkodási lehetőséget, 

utazásszervezést, gyereksarkot, internet-elérhetőséget biztosít nekik a kormány a karitatív 

szervezetekkel és önkéntesekkel együttműködve - közölte a kormányhivatal. 

  

Podoljak: Ukrajna orosz katonai célpontokat fog támadni 
2022. április 28. – MTI, hirado.hu, origo.hu, karpatalja.ma, kiszo.net 

Ukrajna bármilyen módon megvédi magát az orosz katonai agresszió ellen, beleértve az 

Oroszországi Föderáció raktárai és bázisai elleni csapásokat is - jelentette ki Mihajlo Podoljak, 

az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója, a Moszkvával tárgyaló ukrán békeküldöttség 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4913/vajdasag_obecse/263966/K%C3%B6nyvek-a-f%C3%A1n-%C3%B3becse-k%C3%B6nyvt%C3%A1r.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4913/vajdasag_topolya/263965/Minden-sz%C3%ADnpadra-ki%C3%A1ll%C3%B3-gyermek-nyertes-b%C3%A1cskossuthfalva.htm
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/28
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/28
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/04/28/ukran-tanacsado-ukrajna-orosz-katonai-celpontokat-fog-tamadni
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tagja csütörtökön a Twitteren. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint a 

tisztségviselő értésre adta, hogy a világ elismeri Ukrajnának a jogát erre, és utalt Antony 

Blinken amerikai külügyminiszter ezzel kapcsolatban tett kijelentésére.  "Ukrajnának magának 

kell eldöntenie, hogy csapást mér-e orosz katonai célpontokra - mondta Blinken. Oroszország 

megtámadta Ukrajnát és civileket gyilkol. 

 

Az ET parlamenti közgyűlése különleges nemzetközi bíróság létrehozását 

szorgalmazza 
2022. április 28. – MTI, hirado.hu, 24.hu, Index, Krónika 

Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése különleges nemzetközi büntetőbíróság létrehozását 

szorgalmazza, az ukrajnai háborús bűntettek elkövetőinek felelősségre vonása érdekében - 

közölte csütörtökön a strasbourgi székhelyű testület. A tagállamok parlamenti delegációiból 

álló közgyűlés szerint a büntetőbíróságnak "az agresszió bűntettének a nemzetközi 

szokásjogban meghatározott definícióját" kellene alkalmaznia. A testület székhelye 

Strasbourgban lenne, továbbá rendelkeznie kell nemzetközi elfogatóparancs kiadására 

vonatkozó hatáskörrel, és működését nem korlátozhatja az állami vezetők mentelmi joga. 

  

Oroszország Kanada kormányfőjének és külügyminiszterének is megtiltotta a 

beutazást 
2022. április 28. – MTI, Mandiner, hirado.hu 

Közzétett az orosz külügyminisztérium csütörtökön egy csaknem hatszáz kanadai állampolgár 

- köztük a miniszterelnök és a külügyminiszter - nevét tartalmazó a listát, akiknek megtorló 

intézkedésként, megtiltották az Oroszországba való belépést. A listán 592 politikus, 

kormánytisztviselő és mások szerepelnek, köztük Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és 

Mélanie Joly külügyminiszter is. A moszkvai diplomáciai tárca hangsúlyozta, hogy az orosz fél 

"a szankciókat kényszerből és kizárólag Kanada vezetésének ellenséges cselekedeteire válaszul 

vezeti be". 

  

Zelenszkij: Ukrajna most az ENSZ alapokmányát is védi  
2022. április 28. – MTI, 24.hu, Portfolio 

Ukrajnai most az ENSZ alapokmányát is védi - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 

csütörtökön, miután megbeszélést folytatott Kijevben António Guterres ENSZ-főtitkárral. A 

találkozót követő sajtótájékoztatón az Interfax-Ukrajina hírügynökség szerint Zelenszkij 

kiemelte: fontos, hogy a főtitkár személyesen látta a Kijev melletti Bucsában és Borogyankában 

az orosz hadsereg által elkövetett háborús bűnök következményeit. Az államfő megköszönte 

Guterresnek, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi megbeszélésén megvitatta 

mariupoli civilek és sebesültek kimenekítésének kérdését. Kijelentette: Ukrajna számít az 

ENSZ segítségére a Mariupolban ukrán ellenőrzés alatt lévő Azovsztal acélipari üzem 

blokádjának megszüntetésében is, és az ottrekedt ukrán katonák és civilek élve kijuthatnak a 

területről. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/04/28/kulonleges-nemzetkozi-birosag-letrehozasat-szorgalmazza-az-et-parlamenti-kozgyulese
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/04/28/kulonleges-nemzetkozi-birosag-letrehozasat-szorgalmazza-az-et-parlamenti-kozgyulese
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/04/28/oroszorszag-kanada-kormanyfojenek-es-kulugyminiszterenek-is-megtiltotta-a-beutazast
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/04/28/oroszorszag-kanada-kormanyfojenek-es-kulugyminiszterenek-is-megtiltotta-a-beutazast
https://24.hu/kulfold/2022/04/28/zelenszkij-ukrajna-most-az-ensz-alapokmanyat-is-vedi/
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Rakéták csapódtak be Kijev belvárosában 
2022. április 28. – MTI, Demokrata, Blikk.hu 

Két nagy erejű robbanás rázta meg az ukrán főváros, Kijev központját csütörtök este, Vitalij 

Klicsko polgármester közlése szerint az orosz erők rakétatámadást hajtottak végre. Klicsko 

közölte, hogy a rakéták Kijev Sevcsenkivi kerületében csapódtak be. Szvitlana Vodolaha, az 

ukrán katasztrófavédelmi szolgálat szóvivője a Hromadszke televíziónak nyilatkozva közölte, 

hogy a támadásnak vannak sebesültjei, de pontos számuk még nem ismert. Az egyik rakéta egy 

pontosabban meg nem nevezett objektumot, a másik a mellette lévő lakóépületet találta el. "A 

becsapódás az alsóbb szinteken történt, a felső emeleteken pedig emberek tartózkodtak" - tette 

hozzá. 

  

Az ENSZ csapatot hozott létre a mariupoli evakuációra 
2022. április 28. – Kárpátaljalap.net 

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) csapatot hozott létre a civilek 

evakuálására a mariupoli Azovsztal üzemből – jelentette be Farhan Haq, az ENSZ-főtitkár 

helyettes szóvivője sajtótájékoztatóján, amelyről a korrespondent.net számol be. Tisztázta, 

hogy a szervezet képviselői tárgyaltak Ukrajna és Oroszország hatóságaival az evakuálás 

előkészítéséről. „A hivatal még mindig az előkészületekkel van elfoglalva. A felek még nem 

biztosították a veszélytelen evakuálás megindításának feltételeit, továbbra is folynak a 

megbeszélések Moszkvával és Kijevvel ez ügyben” – mondta. 

  

Soron kívüli ülést tartott a KHÖT 
2022. április 28. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) április 26-án Nagybégányban 

tartotta soron kívüli ülését. Az esemény során a napirendipontok között egyik fő prioritás volt 

a kistérségek élelmiszer-ellátottsága. A KHÖT célja, hogy segítse a kistérségek 

önkormányzatainak munkáját. Jelenleg tizenkét határmenti önkormányzat tagja a 

társulásnak. A mostani alkalommal tíz település elöljárója volt jelen. Az ülés alatt főkérdés volt 

a kistérségek élelmiszer-ellátottsága. Babják Zoltán, a KHÖT elnöke elmondta: „Látjuk a 

nehézségeinket a háború két hónapja után. Figyelembe kell vennünk azt, hogy minden 

kistérségnek, polgármesteri hivatalnak kiürültek a raktárai. Lezártnak tekinthetjük a 

segélyhullám első szakaszát. Mindenki úgy látja, hogy ez a háború elhúzódhat, ezért 

szükségünk van biztonsági tartalékra, hiszen újabb menekülthullámok várhatóak.” 

  

Von der Leyen: Az EU régiói segítenek az ukrán települések újjáépítésében 
2022. április 28. – Kárpátaljalap.net 

Az Európai Uniónak minden rendelkezésre álló forrást mozgósítania kell Ukrajna 

újjáépítésére, beleértve a helyi és regionális szintű együttműködést is – jelentette ki Ursula von 

der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke, akit az Interfax–Ukrajina hírügynökség idéz.  

„Ezért teljes szívemből támogatom (Volodimir) Zelenszkij elnök javaslatát, hogy az Európai 

Unió városait és régióit partnerségi alapon vonjuk be az újjáépítési erőfeszítésekbe. […] Európa 
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ereje azon alapul, hogy polgáraink fáradhatatlanul dolgoznak gyermekeink mindennapi 

életének és jövőjének javításán a városokban, nagyközségekben, falvakban és járásokban. 

Városaink és régióink tapasztalattal és ismeretekkel rendelkeznek a polgárok mindennapi 

életének helyreállítása és irányítása terén. És ezt a tapasztalatot szeretnénk megosztani 

önökkel” – áll von der Leyen Brüsszelben kiadott nyilatkozatában. 

  

Ukrajnai kulturális intézményeket segítenek magyarországi múzeumok 
2022. április 28. – Kárpátaljalap.net 

Műtárgyak biztonságba helyezésére szolgáló speciális csomagolóanyagokat gyűjtöttek a 

Múzeumok Nemzetközi Tanácsának Magyar Nemzeti Bizottsága (ICOM Magyarország) 

szervezésében a magyarországi múzeumok az ukrajnai múzeumok kérésére. Az adományt 

április 27-én indították útjára Záhonyból az ukrán fővárosba. A háborúban fontos odafigyelni 

a történelmi és kulturális örökség megmentésére és megőrzésére is. Oroszország és Ukrajna 

háborújának következtében sok ukrajnai múzeum került nagyon nehéz helyzetbe, melyek 

segítségre szorulnak a műkincsek védelmében. Ide tartozik például a kijevi világörökségi 

helyszín gyűjteménye is. 

  

Megérkeztek Munkácsra a háború elől menekülő árvák 
2022. április 28. – Kárpátaljalap.net 

Munkácsra újabb árva gyerekek érkeztek, akiknek a háború miatt kellett elhagyniuk eddigi 

lakóhelyüket. A városi tanács jelentése szerint ez már a nyolcadik csoport, melynek a helyi 

vezetőség segít a külföldre való utazásban. A gyerekek Törökországba utaznak, ahol 

biztonságos helyen helyezik el őket a helyzet stabilizálódásáig. Munkácson ideiglenes szállást 

és étkeztetést biztosítanak számukra. Ezt követően Romániába utaznak, ahonnan repülővel 

szállítják őket Törökországba. 

  

Újra gyerekzsivajtól hangos a nagydobronyi óvoda  
2022. április 28. – karpat.in.ua 

Az, hogy a gyermekek óvodába járhatnak, két szempontból is nagyon fontos: egyrészt a 

közösségi lét elengedhetetlen a kicsik számára, másrészt pedig tehermentesíti a dolgozó 

szülőket is. A háború kitörése óta az óvodák és az iskolák nagy része Kárpátalján menekült 

szállóvá alakult, vagy pedig bezárt. Most azonban úgy tűnik, újra indulhat az óvodai élet, ennek 

pedig a szülők is örülnek. 

  

Bok-csarnok: megnőtt a menekült nagycsaládosok száma  
2022. április 28. – karpat.in.ua 

Látványosan megnőtt a menekült ukrán nagycsaládosok száma, mondja Csillag Lajos, a BOK-

csarnokban szolgálatot teljesítő Katolikus Karitász műszakvezetője. A háború kirobbanása 

utáni hetekben jellemzően egyedülállók és szétszakadt családok érkeztek Magyarországra, 

mondja a segélyszervezet munkatársa. Szerdán 312 menekülőnek segítettek a BOK-csarnokban 

dolgozók, 95 ember az éjszakát is a humanitárius tranzitponton töltötte. 
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Horvát kormány: Újabb rekordösszegű támogatás a horvátországi magyar 

egyesületek programjaira 
2022. április 28. – Kepesujsag.com 

6.331.500 kúna a horvátországi magyar egyesületek idei programjaira – Jankovics 

mandátumának a hat éve alatt megduplázódott a horvátországi magyaroknak a zágrábi 

Kisebbségi Tanácson keresztül érkező támogatása! Múlt hét csütörtökön tartotta soros ülését 

a horvát kormány Kisebbségi Tanácsa (KT), amelynek napirendjén a 2021-es programok 

végrehajtásáról szóló éves beszámoló, valamint az idei évre vonatkozó támogatási javaslat volt. 

 

Az iskolaépítésről és a gazdasági együttműködésről tárgyalt Demcsák Csaba 

nagykövet és Ivan Celjak, Sziszek-Monoszló megye zsupánja 
2022. április 28. – Kepesujsag.com 

A Sziszek-Monoszló megye és Magyarország közti gazdasági együttműködés fejlesztéséről 

tárgyalt dr. Demcsák Csaba zágrábi magyar nagykövet Ivan Celjakkal, Sziszek-Monoszló megye 

zsupánjával. A másik fontos téma a petrinjai Első Általános Iskola (Prva osnovna škola) 

újjáépítése volt, melyre a magyar kormány támogatásával kerül sor. Dr. Demcsák Csabát, 

Magyarország zágrábi nagykövetét és Bakó Tamás külgazdasági attasét Ivan Celjak, Sziszek-

Monoszló (Sisačko-moslavačka) megye zsupánja fogadta múlt héten. A találkozó célja az volt, 

hogy a résztvevők megbeszéljék a horvát megye és Magyarország gazdasági együttműködési 

lehetőségeit, mely által tovább erősíthető a két ország közötti jó viszony. 

 

Magyarságunk körében is szerveztek gyűjtőakciót a kárpátaljaiak megsegítésére 
2022. április 28. – Kepesujsag.com 

Az ukrajnai háború a kárpátaljai magyar közösséget sem kíméli. Romokban az ország 

gazdasága, a létfeltételek katasztrofálisak, és a magyarok között is van halálos áldozat. A 

horvátországi magyarok is összefogtak a segítség érdekében. Közösségünk aggódva és 

együttérzéssel figyeli az Ukrajnában zajló eseményeket. Át tudjuk érezni a kárpátaljaiak 

helyzetét, hiszen még elevenen él bennünk a szerb agresszió emléke, nyomait több generáció 

is magán fogja viselni. Az orosz-ukrán háború hírére a horvátországi magyarok is összefogtak 

a segítség érdekében. 

 

Kiskőszegi tánccsoportunk idei első fellépése 
2022. április 28. – Kepesujsag.com 

Húsvéthétfői folklórszemlét rendeztek a Slavonski Brodhoz (Bród) közeli Slobodnica 

településen. A műsorban a Kiskőszegi Kisasszonyok és Legények Tánccsoport képviselte 

magyarságunkat. A HMDK kiskőszegi alapszervezete folyamatosan bővíti kapcsolatait, 

nemcsak a Drávaszögben, hanem országszerte, de Magyarországon, a Vajdaságban is vannak 
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olyan kultúregyesületek, amelyekkel jó viszonyt ápol, részt vesznek egymás rendezvényein. – 

A slobodnicai kultúregyesülettel egy erdélyi utunk során vettük fel a kapcsolatot, ennek 

köszönhetően kaptunk meghívást az idei húsvéthétfői folklórszemléjükre, melyen örömmel 

vettünk részt. A sokác, bosnyák egyesületek között mi képviseltük magyarságunkat – 

nyilatkozta lapunknak Sipos Krisztina, a kiskőszegi HMDK-alapszervezet titkára. 

 

Trojeglava: magyar kultúrnapot tartottak 
2022. április 28. – Kepesujsag.com 

A Dežanovaci Magyarok Közössége idén is megtartotta hagyományos rendezvényét, a magyar 

kultúrnapot. A Trojeglava településen rendezett eseményen magyar kórusok, népi 

tánccsoportok és zenekarok mutatkoztak be. A Dežanovaci Magyarok Közössége 2012-ben 

alakult meg, az egyesület keretei között tánccsoport és női kórus is működik. Az egyik 

hagyományos rendezvényük a magyar kultúrnap, amelyre elsősorban a környéken élő magyar 

egyesületeket hívják meg, de jó kapcsolatot ápolnak a szlavóniai és baranyai egyesületekkel is, 

így onnét is érkeznek rendszeresen fellépők. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 28. – Kossuth Rádió 

 

Kétmilliárd forintos támogatást nyertek el külhoni magyar szervezetek a Nemzeti Újrakezdés 

Program két pályázati kiírásában - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára, Potápi Árpád János szerdán Budapesten. 

 

A Múzeumok Világtanácsának Magyar Nemzeti Bizottsága szervezésében a magyarországi 

múzeumok olyan csomagolóanyagokat gyűjtöttek az ukrán múzeumok kérésére, amelyek 

alkalmasak műtárgyak biztonságba helyezésére. Az adományt szerda délután indították útjára 

Záhonyból az ukrán fővárosba.  

 

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

sajtótájékoztatóján. A magyar pártnak 300 polgármestere van, tudja tehát, hogy a járvány, 

újabban pedig a menekültválság, illetve az árak folyamatos emelkedése óriási terheket ró a 

településekre, miközben a szlovák kormány nem tesz semmit. További probléma, hogy az 

önkormányzatok számára elfogadhatatlannak nevezett építésügyi törvényt megszavazta a 

szlovák parlament.  

Újabb Ipoly-híd épül jövő év végéig Magyarország és Szlovákia között, az egyik oldalon 

Drégelypalánknál, a másikon Ipolyhídvégnél, ami nagyban megkönnyíti a határ menti 
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közösségek életét. Valaha 47 híd ívelte át az Ipolyt, amit a XX. században háborúk és soviniszta 

rendszerek romboltak, robbantottak le. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 

napokban Igor Matovic szlovák miniszterelnök-helyettessel tette le a két országot összekötő új 

híd alapkövét.  

 

Bár ezen a héten még vakáció van a romániai közoktatásban, zajlik a beiratkozás az előkészítő 

osztályokba. Az idén 22-es létszámú osztályok indulhatnak. A temesvári Bartók Béla líceumban 

a tervezett két osztály egyike betelt, a másikba még várják a beiratkozókat. Nemrég 

megérkeztek a Rákóczi Szövetség magyar iskolát választóknak szánt ajándék iskolatáskái is.  

 

A 20. század nagy tanulsága a magyarság számára, hogy időtállóan érdemes építkezni, a 

megmaradáshoz éppen ezért nem elég nagyszerű épületeket építeni, hanem közösségeket kell 

létrehozni – hangsúlyozta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton 

Leányfalun, ahol átadták a Ravasz László -emlékházat és vadonatúj kertjében felavatták a 

református püspök egész alakos szobrát. A háromszintes, 450 négyzetméternél nagyobb épület 

a magyar kormány 590 millió forintos támogatásából a település kivitelezésében valósult meg. 

A most következő összeállítás a megnyitón készült. Első megszólalója Szelekovszky Beáta, a 

Faluház és a Ravasz László Emlékház vezetője. 


