
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. május 2. 

. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: sikertörténet az elmúlt 12 év nemzetpolitikája 
2022. április 29. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, hirado.hu, ma7.sk, felvidek.ma, Hír TV, M1 

Sikertörténetként értékelte az elmúlt 12 év nemzetpolitikáját Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes pénteken Budapesten. Semjén Zsolt a Cselekvő nemzet - az újraegyesítés erőforrásai 

2010-2022 című könyv bemutatóján felidézte, hogy 2010-ben a semmiből kellett felépíteni a 

nemzetpolitikát a Gyurcsány-kormány rombolása következtében. Így az alapoktól tudták 

átgondolni a nemzetpolitikát - hangsúlyozta. Kiemelte: a magyar állam értelme és célja, hogy 

a magyar nemzet fennmaradjon. A magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden 

nemzetrésze fennmarad és életminősége javul, a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarságát 

is beleértve. A nemzetrészek fennmaradásához négy pillérre van szükség - mutatott rá a 

miniszterelnök-helyettes. Elsőként az identitásmegőrzés támogatását emelte ki, hangsúlyozva: 

a külhoni oktatási intézményrendszert alapvetően a magyar állam tartja fenn. Alanyi jogon 

támogatják a nemzeti jelentőségű intézményeket, illetve pályázati úton is biztosítanak 

forrásokat. A kormány az előbbi felé „tolta el a támogatásokat” - mutatott rá, hozzátéve: a 

nemzeti jelentőségű intézményekről a Máért dönt. 

 

Szijjártó: Magyarországon történelmi jelentőségű parlamenti választás zajlott 
2022. április 29. – MTI, hirado.hu, Origo, Demokrata 

- Magyarországon történelmi jelentőségű parlamenti választás zajlott, és ha az egész nemzet 

jövőjéről döntünk, akkor indokoltnak tartjuk azt, hogy a nemzet minden tagja megkapja a 

lehetőséget arra, hogy ebben a közös döntésben részt vegyen - hangsúlyozta Szijjártó Péter 

pénteken a szlovéniai Lendván. A külgazdasági és külügyminiszter Horváth Ferenccel, a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnökével tartott közös 

sajtótájékoztatót. Rámutatott, hogy a kormányzó pártszövetség rekordszámú szavazatot 

kapott. Emellett a határon túli magyarok által leadott szavazatok száma is minden korábbinál 

magasabb volt, 318 ezer határon túl élő magyar adta le levélszavazatát. Tájékoztatása szerint 

rekord született a Muravidéken is, 168 levélszavazatot adtak le az ott élő magyarok, ami 40 

százalékkal több, mint a négy évvel ezelőtti. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormány folytatni 

fogja a szlovéniai magyar közösség oktatási, kulturális és egyházi intézményeinek 

finanszírozását, a Magyar Falu programot és a gazdasági fejlesztéseket. Horváth Ferenc 

megköszönte azt a támogatást, amelyet Magyarország a koronavírus-járvány alatt és 

muravidéki magyarok megmaradása érdekében nyújtott.  
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https://www.origo.hu/itthon/20220429-semjen-zsolt-sikertortenet-az-elmult-12-ev-nemzetpolitikaja.html
https://www.origo.hu/itthon/20220429-szijjarto-peter-magyarorszagon-tortenelmi-jelentosegu-valasztas-zajlott.html
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„A külhoni magyarság polgártársunkká vált” – Semjén és Potápi a 
nemzetpolitikáról 
2022. április 29. – Veczán Zoltán – Mandiner  

Az ukrajnai háború, a szülőföldjükről elmenekült, s a megfogyva ott maradt kárpátaljaiak sorsa 

is szóba került az elmúlt 12 év nemzetpolitikai eredményeit összegző kiadvány bemutatóján. A 

nemzetpolitika eddigi mérlegéről beszélt a Várkert Bazárban Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Ugyanakkor számos 

kérdés is felvetődött, például, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor egyfelől a háborús recesszió, 

másfelől a brüsszeli források elapadása fenyeget, fenntartható-e mindez. Ott voltunk, 

kérdeztünk. Komoly sajtóérdeklődés mellett mutatták be a Cselekvő nemzet – Az újraegyesítés 

erőforrásai 2010-2022 című nemzetpolitikai kiadványt a Várkert Bazár bisztrójában. A vaskos 

magazinnyi anyag Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Potápi Árpád János előszavával indít, benne 

tematikus, emberközeli történetekkel mutatja be az elmúlt 12 év nemzetpolitikai eredményeit 

– „erős intézményrendszer”, „gondoskodó közösség” és „megtartó szülőföld” kategóriákban. 

 

Semjén: a magyar állam értelme és célja az egyetemes magyar nemzet 
fennmaradásának biztosítása 
2022. április 29. – Susánszky Mátyás – PestiSrácok 

Az identitáshoz, a nemzeti identitáshoz való jog egy szubsztanciális valóság, amely minden 

magyar embert megillet, egyénileg is és közösségileg is így teljes mértékben támogatandó 

ennek a jogelvnek európai szintre emelése – hangsúlyozta portálunknak Semjén Zsolt a 

Cselekvő nemzet – az újraegyesítés erőforrásai 2010–2022 című könyv ünnepélyes 

bemutatóján. A sajtótájékoztatón a magyar nemzetpolitika elmúlt tizenkét évének sikerei 

kapcsán a miniszterelnök-helyettes többek közt szólt a felvidéki magyarság kettős 

állampolgárságának lehetőségéről, a kárpátaljai magyarság jövőjéről a háborút követően, 

illetve arról, milyen tartalékok rejlenek az egységes Kárpát-medence gondolatiságában. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a pénteki sajtótájékoztatón elöljáróban felidézte: 2010-

ben a semmiből kellett felépíteni a nemzetpolitikát, hiszen a Gyurcsány-kormány 

szőnyegbombázást végzett a területen. Ugyanakkor megjegyezte: a nemzetárulással felérő 

pusztításnak annyi haszna mégis volt, hogy lehetőséget teremtett az alapoktól újraépíteni a 

nemzetpolitikát.  

 

Potápi: az elmúlt tizenkét év magyar nemzetpolitikai tevékenysége 
zsinórmértékké vált a Kárpát-medence más népeinek szemében is 
2022. április 29. – Susánszky Mátyás – PestiSrácok 

Nyugodtan mondhatjuk, hogy az elmúlt években, amit a magyar nemzetpolitika a Kárpát-

medencében, illetve a diaszpóraközösségekben elért, az Európa-, de világszerte is egyedülálló 

– fogalmazott a Cselekvő nemzet – Az újraegyesítés erőforrásai 2010–2022 című kiadvány 

bemutatóján Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte: bár ez 

belülről nézve talán nem érzékelhető, de a tizenkét év alatt a magyar nemzetpolitika 

zsinórmértékké vált a Kárpát-medence más népei, például a románok vagy a szerbek számára 
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https://mandiner.hu/cikk/20220429_nemzetpolitika_semjen_potapi_karpatalja?fbclid=IwAR1ghsnr6zialZcvEV3JAEw411nGI5rzomboGpTMcivNwkHE6c4Evq38HaU
https://mandiner.hu/cikk/20220429_nemzetpolitika_semjen_potapi_karpatalja?fbclid=IwAR1ghsnr6zialZcvEV3JAEw411nGI5rzomboGpTMcivNwkHE6c4Evq38HaU
https://pestisracok.hu/semjen-a-magyar-allam-ertelme-es-celja-az-egyetemes-magyar-nemzet-fennmaradasanak-biztositasa/?fbclid=IwAR2oblFy9cPB6ODJK_Ip2waQtCeTQNNHJNrh2az2R8x0fqGC20RpX7nalpM
https://pestisracok.hu/semjen-a-magyar-allam-ertelme-es-celja-az-egyetemes-magyar-nemzet-fennmaradasanak-biztositasa/?fbclid=IwAR2oblFy9cPB6ODJK_Ip2waQtCeTQNNHJNrh2az2R8x0fqGC20RpX7nalpM
https://pestisracok.hu/potapi-az-elmult-tizenket-ev-magyar-nemzetpolitikai-tevekenysege-zsinormertekke-valt-a-karpat-medence-mas-nepeinek-szemeben-is/?fbclid=IwAR3rAt4QSuxogB0P-X5WrEqpT0iCUckvz2nCJGpn3HmYOIWzfUkq2c_5BTM
https://pestisracok.hu/potapi-az-elmult-tizenket-ev-magyar-nemzetpolitikai-tevekenysege-zsinormertekke-valt-a-karpat-medence-mas-nepeinek-szemeben-is/?fbclid=IwAR3rAt4QSuxogB0P-X5WrEqpT0iCUckvz2nCJGpn3HmYOIWzfUkq2c_5BTM
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is. Átléptünk a nemzetrészeket elválasztó határokon, és újraegyesítettük a magyarokat. Sok 

millió egybehangzó akarat és szorgalmas kéz kellett hozzá. Azoké, akik hittek a szeretet és az 

összefogás erejében. Igaz, az sem ártott, hogy volt egy épkézláb és cselekevőképes kormányunk 

– idézte Orbán Viktor miniszterelnök szavait Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár a Cselekvő nemzet – Az újraegyesítés erőforrásai 2010–2022 című könyv 

ünnepélyes bemutatóján, pénteken. 

 

Potápi: Szükség van egy erős magyar pártra a szlovák törvényhozásban 
2022. április 30. – ma7.sk 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárt a felvidéki magyar politika lehetőségeiről és a 

szlovák-magyar kapcsolatok jövőjéről kérdeztük. „Mindig is a magyar pártok 

együttműködésének pártján voltam a felvidéki politikában. Amikor a Szövetség elődpártjai 

még nem is nagyon voltak egymással beszélő viszonyban, akkor is próbáltam közöttük 

közvetíteni. Örülök, hogy két évvel ezelőtt leültek a tárgyalóasztalhoz, és döntöttek arról, hogy 

közös pártot hoznak létre. Én egyébként azt hittem, hogy sokkal gyorsabban fog menni ez a 

munka, de végül mégis megalakult a Szövetség. Remélem azt, hogy a közelgő helyhatósági és 

megyei választások alkalmával pozitívan mérettetnek meg. Utána pedig mindenféleképpen 

azon vagyunk, hogy ez az egységes magyar párt bejusson a törvényhozásba, és ott a magyarság 

érdekképviseletét lássa el. Ezáltal egy erős magyar pártot lehetne megjeleníteni a szlovák 

törvényhozásban.” – emelte ki Potápi. 

    
Megerősíteni a Kőrösi Csoma Sándor által képviselt magyarságtudatot 
2022. április 30. – szekelyhon.ro 

Népes közönség előtt szervezték meg szombat délután a háromszéki Csomakőrösön a 32. 

Kőrösi Csoma Sándor Napok zárórendezvényét. Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti 

nagykövete hangsúlyozta, hogy a magyar kormány és a tudományos élet kiemelt figyelmet 

szentel jeles tudósunk emlékének ápolására. Brendus Réka, a Miniszterelnöki Hivatal 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője szerint az évente megszervezett 

ünnepség egy eszmeiség piedesztálja, a tényleges összetartozás érzése.  

 

A Jobbik szerint nem igaz, hogy kiszűrik a szemetet a romániai folyókon, az 
RMDSZ-hez „irányítanák” Szijjártót 
2022. április 29. – Krónika 

A Jobbik petícióban arra kérte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy 

diplomáciai úton lépjen fel a Románia felől a folyókon érkező szemét ügyében. A párt pénteki 

budapesti, online is közvetített sajtótájékoztatóján Adorján Béla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei közgyűlés tagja emlékeztetett: egy héttel ezelőtt a román nagykövetségen próbáltak 

átadni egy petíciót. Az MTI szerint hozzátette, hogy két napja azonban újra nagy mennyiségű 

uszadék és szemét érkezett Románia felől a Szamoson. Gyöngyösi Márton, a Jobbik 

elnökhelyettese azt javasolta, Szijjártó Péter hasson közvetlenül a román kormányra annak 
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https://ma7.sk/hethatar/potapi-szukseg-van-egy-eros-magyar-partra-a-szlovak-torvenyhozasban
https://szekelyhon.ro/aktualis/megerositeni-a-korosi-csoma-sandor-altal-kepviselt-magyarsagtudatot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-jobbik-szerint-nem-igaz-hogy-kiszurik-a-szemetet-a-romaniai-folyokon-az-rmdsz-hez-biranyitanakr-szijjartot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-jobbik-szerint-nem-igaz-hogy-kiszurik-a-szemetet-a-romaniai-folyokon-az-rmdsz-hez-biranyitanakr-szijjartot
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érdekében, hogy „ezt a szennyezést szüntessék be”. Az európai parlamenti képviselő azt is 

kérte, hogy a miniszter az ügyben keresse meg az RMDSZ-t. A politikus mindezek mellett 

lobbizást, illetve nyomásgyakorlást javasolt az ENSZ-re és az EU-s intézményekre. 

 

Hargita megye lakosságának közel 30 százaléka töltötte ki eddig a népszámlálási 
kérdőívet 
2022. április 29. – maszol.ro 

Országos viszonylatban eddig összesen 320 ezer magyar töltötte ki online a népszámlálási 

kérdőívet. Hargita megye 29,6 százalékos részvétellel az országos tizedik helyet foglalja el 

jelenleg – tájékoztat közleményében Hargita Megye Tanácsa. Mint írják, az intézmény elemző 

csoportja infografikát készített, amelyen a megye térségeire lebontva ismertetik az eddig online 

kérdőívet kitöltők százalékos arányát, így szemléltetve a megye lakosságának, hogy még 

mennyi hiányzik a 100 százalékos részvételhez, amihez egyes települések már elég közel állnak. 

Térségeken belül a települések között azonban vannak eltérések. Az április 18. és 27. közötti 

időszakra vonatkozó számok szerint Udvarhelyszéken Korond lakosságának több mint 94 

százaléka töltötte ki az online kérdőívet, Csíkrákos közel 68 százalékos kitöltési aránnyal 

szerepel a legjobb csíki településként, Gyergyó-térségben Galócás és Gyergyócsomafalva állnak 

az első helyeken. 

 

A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári békekötésre emlékezte 
2022. április 29. – maszol.ro 

A Szatmárnémeti RMDSZ és a Szent István Kör a szatmári békekötés 311. évfordulóján tartott 

megemlékezést a szatmári megyeközpontban éppen 10 éve leleplezett II. Rákóczi Ferenc-

szobornál csütörtökön. Az egykori Rákóczi-birtok területén tartott megemlékezésen Szőcs 

Péter, a Szent István Kör elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kereskényi Gábor, a 

Szatmárnémeti RMDSZ elnöke, a város polgármestere mondott beszédet. „Tíz éve annak, hogy 

ezen a jelképes helyen ez a mellszobor áll, köszönhetően az akkori városvezetés és a civilek 

összefogásának és kitartó munkájának. Ez a szobor emléke annak, hogy Szatmár és Németi, 

valamint Szatmár megye mindig is szorosan összefonódott a kuruc szabadságharccal és a 

Rákóczi családdal. II. Rákóczi Ferenc fejedelem szellemisége így továbbél, és 300 év után is 

vannak olyanok, akik követendő példaként tekintenek elveire. Ugyanakkor a fejedelem szobra 

és a róla elnevezett általános iskola is arra emlékeztetnek minket, hogy mi, szatmáriak itthon 

vagyunk, és akárcsak 300 éve, a fejedelem népéhez tartozunk” – mondta beszédében. 

 

Lőrincz Helga lett Nagyenyed régi-új RMDSZ-elnöke 
2022. április 29. – maszol.ro 

Nem volt riválisa az alpolgármesteri tisztséget jelenleg betöltő Lőrincz Helgának a csütörtöki 

küldöttgyűlésen: egyöntetű szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg RMDSZ 

nagyenyedi szervezetének elnökévé. Utoljára 2018-ban volt enyedi RMDSZ-elnökválasztás, 

akkor is Lőrincz Helga nyerte el a választók bizalmát. Az enyedi választmány még a szavazást 

megelőzően eldöntötte, hogy egyszerűsíti a választmányi struktúrát és a Nagyenyed városi 
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https://maszol.ro/belfold/Lorincz-Helga-lett-Nagyenyed-regi-uj-RMDSZ-elnoke
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elnöki, illetve municípiumi elnöki tisztséget egybevonja, hiszen gyakorlatilag ugyanazokat a 

feladatokat kell ellátnia. A municípiumhoz tartozó tíz faluból négyben van számottevő magyar 

lakosság, az újonnan elfogadott határozat szerint mindenik falu egy-egy megválasztott elnöke 

a Nagyenyed municípium RMDSZ-alelnöke lesz. Eképp a struktúra egyszerűbbé vált és a 

települések képviselete is jobban biztosított. 

 

Több mint osztálykirándulás: kalotaszegi diákok ismerkedtek az anyaországgal  
2022. április 30. – Krónika 

Felejthetetlen élményben volt részük, gazdag ismeretekre tettek szert a bánffyhunyadi 

Octavian Goga Elméleti Líceum magyar diákjai a Határtalanul program keretében 

Magyarországon. A kalotaszegi város tanintézete magyar tagozatának harminc, tizenegyedikes 

és tizenkettedikes tanulója vett részt tanulmányi kiránduláson Érden és Budapesten, nemzeti 

jelentőségű intézményeket kerestek fel, testvériskolájukkal ápolták a kapcsolatot. A látogatásra 

két év kihagyás után került sor, a koronavírus-járvány miatt ugyanis szüneteltek a magyar 

állam által biztosított Határtalanul program keretében lebonyolított tanulmányi kirándulások. 

Áprilisi anyaországi látogatásuk során a kalotaszegi magyar gyerekek három pedagógusuk 

kíséretében felkeresték a több mint száz évvel ezelőtt szülőföldjükön letelepedett író, építész, 

Kós Károly által tervezett épületeket a budapesti Városligetben, valamint a Fővárosi Állat- és 

Növénykertben. 

 

Az RMDSZ román nyelvű honlapja is felkerült a Killnet következő állítólagos 
célpontjai közé 
2022. április 30. – Krónika 

Csaknem háromszáz újabb romániai honlap megtámadását helyezte kilátásba az oroszbarát 

Killnet hackercsoport, amely a korábbi kibertámadásokat vállalta magára. A célpontok között 

az RMDSZ román nyelvű honlapja, az Udmr.ro portál is helyet kapott. A Hotnews hírportál 

beszámolója szerint a Killnet képviselői a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül 

jelezték, ők állnak a romániai kormányzati intézmények, pártok és magáncégek honlapjai elleni 

kibertámadások mögött. Ugyanakkor azt állítják, a napokban további mintegy háromszáz 

weboldalt vesznek célba terheléses (DDoS) támadással, hogy a honlapok elérhetetlenné 

váljanak, pánikot keltve ezáltal a lakosság körében. A Hotnews cikke végén közölt listán 

egyetlen magyar vonatkozású weboldal szerepel, a kormányon lévő RMDSZ román nyelvű 

honlapja. 

 

Nyílt levél a vállalkozókhoz, intézményvezetőkhöz: mutassunk példát a 
népszámláláson 
2022. április 30. – maszol.ro 

A végéhez közeledik a népszámlálás önkitöltési szakasza. A Népszámlálás.ro szakmai 

csapatának becslései szerint eddig mintegy 130 ezer romániai magyar önállóan töltötte ki 

kérdőívét, és további 230 ezren összeíróponton, számlálóbiztos segítségével válaszoltak. 

Megállapítják: az önkitöltés tehát működik, de továbbra is szükség van a példamutatás és a 
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segítségnyújtás erejére. Az erdélyi magyar vállalkozók és intézményvezetők segítségét kérik: 

mutassanak példát a népszámlálásban, hívják fel munkatársaik, alkalmazottaik figyelmét az 

önkitöltés fontosságára. „Tisztában vagyunk azzal, hogy a munkaerőt nem egyszerű nélkülözni 

még egy félórára sem, egy szabadnap pedig még inkább nehézséget okoz. A társadalmi 

felelősségvállalás szellemében – ebben az évtizedben először és utoljára – mégis arra kérjük, 

hogy munkaközösségükkel szakítsanak időt a népszámlálási kérdőív kitöltésére. Nagyobb 

létszámú vállalkozások, intézmények kihelyezett összeírópontot is igényelhetnek az 

önkormányzattól” – fogalmaznak felhívásukban. 

 

A határidő a legjobb motiváció: a népszámlálás hajrájában egyre jobban 
teljesítenek a jelentős magyar lakosságú megyék  
2022. május 1. – szekelyhon.ro 

A népszámlálás online szakaszának hajrájában egyre jobban teljesítenek a jelentős magyar 

lakosságú megyék, már átlag feletti a részvétel a legtöbb helyszínen. Még a sereghajtók között 

lévő Hargita megye is túllépte az országos átlagot a részvétel tekintetében. A Népszámlálás.ro 

adatai szerint a jelentős magyar lakossággal rendelkező megyék közül Bihar áll a legjobban 

(27,2%), a partiumi megyét követi Maros és Szilágy megye (26,7%), majd Kovászna (26,4%), 

Szatmár (26,3%), Kolozs (25,3%) és Hargita megye (24,8%) következik.  

 

Családi majális a Maros-parton  
2022. május 1. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete a Maros-parton, a komp közelében szervezett családi 

majálist vasárnap, gulyásfőzőversennyel, népdalénekesek és néptáncosok fellépésével, este 

pedig Wolf Kati-koncerttel. A szervezők és a résztvevők egyaránt elégedetten nyilatkoztak az 

eseményről.  

 

Vincze Lóránt: Elfogadhatatlan, hogy európai uniós forrásokat használjanak fel 
földelkobzásokra Szlovákiában 
2022. április 29. –ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő Pozsonyban, a Szövetség székházában tartott 

sajtótájékoztatón kijelentette, minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az Európai Bizottság 

megvizsgálja azokat a földelkobzásokat, amelyeket a D4-es autópálya építése kapcsán európai 

uniós pénzekből végeztek Szlovákiában.  Ezt az ígéretét betartva felvállalta azoknak a 

problémáknak a képviseletét, amelyre a Szövetség hívta fel a figyelmet az elmúlt időszakban 

történt földelkobzások kapcsán, amelyek a Földalapnál történtek.  Vincze Lóránt emlékeztetett 

rá, hogy annak a problémának a továbbviteléről van szó, amelyet korábban a Magyar Közösség 

Pártja korábbi képviselői, Mészáros Alajos és Csáky Pál kezdtek el ismertetni az Európai 

Parlamentben.Az újonnan történt földelkobzások bizonyítják a Beneš-dekrétumok máig tartó 

jogfolytonosságát, tehát nem igaz az az érvelés, amelyet a szlovák kormány hangoztat 
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Brüsszelben, hogy csak történelmi dokumentumról van szó, amelynek nincs máig tartó 

hatálya.  

 

Erős nyomásra lenne szükség a Felvidékről is a Beneš-dekrétumokkal 
kapcsolatban – beszélgetés Vincze Lóránt EP-képviselővel 
2022. április 29. – ma7.sk 

A nemzeti kisebbségek helyzete és feladata az Európai Unión belül, a Minority SafePack 

kezdeményezés jellenlegi helyzete, illetve a FUEN tevékenysége és legfőbb feladatai voltak a fő 

témái annak a beszélgetésnek, amelyre a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban került sor április 

28-án Vincze Lóránttal, az erdélyi RMDSZ európai parlamenti képviselőjével. „Vagy mi 

helyeztük túl magasra a mércét az európai uniós csatlakozással kapcsolatban, vagy pedig 

átvertek bennünket, mert talán többet ígértek, mint amit kaptunk” – mondta válaszában Vince 

Lóránt, aki az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) is az elnöke. A szervezet az 

európai őshonos nemzeti kisebbségek és nyelvcsoportok érdekképviseleti szervezete, a 

legnagyobb kisebbségi ernyőszervezet Európában. 

 

Mennyi a magyar elsős? Beíratási mustra a Csallóközből 
2022. április 29. – ma7.sk 

Április végéig tart az iskolaköteles gyermekek beíratása az iskolák első osztályaiba, ám a 

Csallóközben már több településen megvannak a pontos adatok a szeptemberben induló új 

iskolai évre vonatkozóan. Az alapiskolai beíratások az elmúlt két évben a pedagógusok szerint 

nem voltak túl sikeresek, ugyanis a jelenléti beíratás a koronavírus-járvány miatt nem 

valósulhatott meg. Ebben az évben végre megnyithatták kapuikat az iskolák, és tárt karokkal 

várhatták a gyerkőcöket és szüleiket egyaránt. A megkérdezett intézmények igazgatói, 

munkatársai nagyrészt előnyben részesítik a személyes találkozót a szülőkkel és 

gyermekeikkel, hiszen szélesebb látókörrel gazdagodik mind a törvényes képviselő, mind pedig 

a nebuló.  

 

Herman László kiállítása Kassán 
2022. április 29. – ma7.sk 

Herman László Szlovéniában élő és alkotó festő- és üvegművész kiállítása nyílt meg Kassán, a 

MaJel Rovás Központban. A tárlatot Szili Katalin miniszterelnöki megbízott nyitotta meg. Bár 

a felsőlakosi származású művész a szlovén főváros melletti Tomačevón él családjával, lélekben 

soha nem szakadt el szülőföldjétől, Lendva-vidéki patriótának számít, aki bőven kiveszi a részét 

a magyar közösség munkájából is. Kassai tárlatára a legfontosabb ciklusaiból hozott válogatást. 

Ezek technikai kivitelezésben és témában ugyan különböznek egymástól, de alapvetően 

mindegyikben ott találjuk az elkötelezett és szenvedélyes igazságkeresést. Ez az igazságkeresés 

mintegy vezérfonálként követhető végig a művész alkotói és egyéni életében is. Ráadásul 

nemzeti és nemzetiségi, származási és identitásbéli vonatkozásokkal is kiegészül az 

igazságkeresése. 
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Anyanyelvi vetélkedő, mely Szőgyén és Tata testvériségét erősíti 
2022. április 29. – felvidek.ma  

Két év kényszerkihagyás után ismét meghirdette Tata Város Önkormányzata a testvértelepülési 

Csongrády Lajos Alapiskola diáksága számára a játékos anyanyelvi vetélkedőt, mely kerek 

évfordulójához érkezett. A huszadik alkalommal megrendezett vetélkedőre nyolc négyfős 

csapat jelentkezett, a tanintézmény 5–8. osztályos tanulói közül. A résztvevőket Méri Szabolcs 

polgármester és Szarka Andrea igazgató üdvözölte. Tata Város Önkormányzata nevében Rigó 

Balázs alpolgármester és Osgyáni Zsuzsanna külkapcsolatokért felelős munkatárs, Szőgyén 

díszpolgára mondott köszöntőt. 

 

Felidézték az Aranycsapat emlékét 
2022. április 29. – Új Szó, felvidek.ma  

A Komáromi Napokon rendezték meg a III. Aranycsapat-kupa, Kárpát-medencei 

teremlabdarúgó-tornát, amelyhez kapcsolódóan emlékfát ültettek el a komáromi Eötvös iskola 

udvarán. A torna mérkőzéseit a dél-komáromi sportcsarnokban tartották, amelyen nyolc 

csapat vett részt Szlovákiából, Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljáról és Magyarországról. A 

Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal és az észak-komáromi Kárpátia Sport 

Polgári Társulás által az Aranycsapat 1952-es helsinki olimpiai győzelmének emlékére 

szervezett tornát a beregszászi FC Beregvidék nyerte meg. Őket a vajdasági Tóthfaluban 

működő Nyers István Akadémia Sportegyesület és a dunaszerdahelyi Szent István Téri Közös 

Igazgatású Iskola csapata követte a dobogón. A díjakat már az észak-komáromi 

sportcsarnokban adták át. A győztes beregiek egy évre kapták meg a vándorkupát, amely akkor 

lehet végleg az övék, ha háromszor sikerül elhódítaniuk. 

 

Tiszta forrásból – versmondó fesztivál Szilicén 
2022. április 30. – felvidek.ma 

A rozsnyói járásbeli Szilicén első alkalommal szerveztek versmondó fesztivált Tiszta forrásból 

címmel, melyre április 29-én került sor a községi kultúrházban. „A dolgok változnak, a vers 

örök. József Attila ezen szavai ihlettek meg bennünket is, hogy a költő születésének havában 

forduljunk egy kicsit a versek felé. Vegyünk a kezünkbe egy-egy kötetet, olvasgassuk, 

ízlelgessük a szép szavakat, ismerkedjünk velük. Érezzük át hangulatukat és bátran osszuk meg 

másokkal élményünket. Elhatároztuk, hogy éppen ezért megrendezzük Tiszta forrásból címmel 

az első szilicei versmondó fesztivált. Nem versenyt szeretnénk, nem lámpalázas fellépőket, 

hanem egy kötetlen, könnyed hangvételű, szeretetben, szép szóban, kedves versekben gazdag 

délutánt, ahol együtt ismerkedünk a versekkel” – ismertették a szervezők. 

 

Nőtt a beíratottak száma Füleken 
2022. április 30. – ma7.sk 

Lezajlott a beíratás a Losonci járás alapiskoláiban. A járványidőszak kezdete óta, idén vettek 

részt először a gyerekek az alapiskolai beíratáson. Az összesített eredmények szerint, idén 

többen íratták be gyermeküket a füleki alapiskolákba, mint tavaly. Míg tavaly 68, idén 72 
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kiselsős kezdi meg a tanévet szeptemberben. A II. Koháry István Alapiskolában sok évre 

visszamenőleg nem volt ilyen sikeres az első beíratási nap, mint idén. Fülek legnagyobb 

alapiskolájának jelenleg 574 diákja van. Bozó Roland igazgató portálunknak elmondta: az első 

napon 50 beíratott gyerkőccel gazdagodott az intézmény. 

 

Nagykürtösi járás – Szeptembertől több lesz az elsős 
2022. április 30. – ma7.sk 

A Nagykürtösi járás öt magyar tanítási nyelvű alapiskolájában (ipolynyéki Balassi Bálint 

Alapiskola, ipolyvarbói Mikszáth Kálmán Alapiskola, Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola, 

csábi alapiskola, lukanényei alapiskola) a 2022/2023-as tanévet – a beíratási adatok alapján – 

44 kisdiák fogja elkezdeni. A tavalyihoz képest ez hattal, a tavalyelőttihez képest pedig 

tizenhéttel több. A régióban összesen öt magyar tanítási nyelvű alapiskola működik 

(Ipolynyéken, Ipolybalogon, Ipolyvarbón, Csábon és Lukanényén), s jelen állás szerint ezen 

intézményekben 44 első osztályos gyermek kezdheti meg a 2022/2023-as tanévet. 

 

Hégli Dusan kapta az idei Imre Zoltán-díjat 
2022. április 30. – felvidek.ma  

Tegnap, a tánc világnapján a Nemzeti Táncszínház és a Magyar Táncművészek Szövetsége 

nagyszabású gálaestjén adták át az idei szakmai díjakat Budapesten. 

Idén az Imre Zoltán-díjat Hégli Dusan koreográfus, rendező, a pozsonyi Ifjú Szivek 

Táncszínház művészeti igazgatója kapta. A Szegedi Kortárs Balett alapítójának nevét viselő 

díjat 1998-tól évente egy táncművészekből álló szakmai kuratórium ítéli oda. Az elmúlt évek 

díjazottjai közt olyan ismert táncművészek szerepelnek, mint Frenák Pál, Román Sándor, 

Popova Aleszja vagy Juronics Tamás. 

 

A 22. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat Nagysallótól Révkomáromig 
2022. május 1. – felvidek.ma  

Két év kényszerkihagyás után, a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület az idei év 

tavaszán ismét megrendezte az emlékhadjáratot, melyhez – miként az elmúlt években – most 

is csatlakoztak az anyaországi katonai hagyományőrzők. Az emléktúra április 29-én, 

Nagysallón vette kezdetét, a híres nagysallói csata színhelyén, mely a szabadságharc egyik 

legjelentősebb csatája volt 1849. április 19-én, amikor a magyar honvédek fényes győzelmet 

arattak az osztrák sereg felett. Ezt követően az emléktúra résztvevői Nyírágón és Kétyen át 

haladtak, majd az Érsekújvári járásba érkezve Bény és Kéménd községeket érintve járták be a 

történelmi útvonalat. 

 

„A történelmi Magyarország utolsó szívdobbanása volt...“ 
2022. május 1. – ma7.sk  

A 103 évvel ezelőtti komáromi áttörésre és a város történetébe „véres vasárnapként“ beíródott, 

bestiális vérontás ártatlan áldozataira emlékeztek május 1-én az Összetartozás Városában. Az 

Egy Jobb Komáromért PT, az Endresz Csoport Egyesület és a Felvidéki Értékőrzők által 
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megtartott megemlékezés az észak-komáromi katolikus temetőben levő tömegsírnál 

kezdődött, majd a vasúti híd déli hídfőjénél levő emlékműnél folytatódott. Knirs Imre, az Egy 

Jobb Komáromért PT elnöke hangsúlyozta: „Sosem feledjük az 1919. május 1-én történteket és 

az itteni tömegsírba temetett 102 hőst. Mást nem tehetünk, csak annyit, hogy közösen 

tisztelegjünk a helytállásuk és az emlékük előtt...“. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a 

történelem tankönyvekből kimaradtak a 103 évvel ezelőtti komáromi események, ezért is 

fontos, hogy a megemlékezések résztvevői azokat családi-baráti körben felelevenítsék. 

 

Élő kézművesség – hagyományos szakköri tevékenységek a keleti végeken 
2022. május 1. – felvidek.ma  

A nagykaposi Magyar Közösségi Házban lassan befejeződnek a 2021 őszén elinduló szakköri 

foglalkozások. Ennek kapcsán tartottak hatékony szakmai megbeszélést Ung-vidék 

szakkörszervezői április 28-án. A Rákóczi Hálózat égisze alatt a tavalyi év második felében a 

Felvidék keleti régióiban is elindult a magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet Szakkör 

programja. A program keretében hagyományos kézműves mesterségek alapjait sajátíthatják el 

az akár teljesen kezdő résztvevők. Célja, hogy népszerűsítse a hagyományos népi tevékenységi 

formákat, megismertesse tagjait egy-egy mesterség fortélyaival és újjáélessze a közösségeket. 

 

Robotokkal a jövőbe – Átadták Szabadkán az Edu Robotics Cup szerbiai 
díjazottjainak az elismeréseket 
2022. április 30. – Magyar Szó 

Pénteken került sor a szabadkai MTTK-n az Edu Robotics Cup Szerbiai Nemzeti Döntőjének 

díjkiosztójára. Az egybegyűlteket, a díjazottakat, Pásztor István, a WRO Szerbiai Nemzeti 

Döntőjének fővédnöke, a VMSZ és a tartományi parlament elnöke, Vicsek Annamária 

oktatásügyi államtitkár, dr. Námesztovszki Zsolt, a szerbiai WRO versenyek koordinátora, 

Szögi Zoltán, a WRO magyarországi főszervezője, valamint Kovács Attila, a verseny egyik 

támogatója köszöntötte. 

 

Intézmények munkájáról szóló jelentések, tankönyvek jóváhagyásai szerepeltek 
az MNT ülésén 
2022. április 30. – Vajdasag.ma 

Főként az MNT által alapított vagy társalapított intézmények tavalyi évre vonatkozó munka- 

és pénzügyi beszámolóinak elfogadása szerepelt a testület mai rendes ülésének napirendjén, 

de napirenden volt a vajdasági óvodák, általános és középiskolák igazgatóválasztásainak 

véleményezése is, továbbá a magyar nyelvű tankönyvek kiadása is. Az érvényes jogszabályok 

értelmében a nemzeti tanácsok bevételeinek rendeltetésszerű felhasználását kötelesek 

független könyvvizsgálóval ellenőrizni. A Magyar Nemzeti Tanács részére ezt a feladatot egy 

belgrádi iroda végezte el, a jelentés pedig most került a képviselők elé, amelyet azok elfogadtak, 

ezt követően pedig továbbítják az illetékes minisztérium felé. 
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https://felvidek.ma/2022/05/elo-kezmuvesseg-hagyomanyos-szakkori-tevekenysegek-a-keleti-vegeken/
https://www.magyarszo.rs/hu/4915/kozelet_oktatas/264042/Robotokkal-a-j%C3%B6v%C5%91be-robotika-Edu-Robotics-Cup.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4915/kozelet_oktatas/264042/Robotokkal-a-j%C3%B6v%C5%91be-robotika-Edu-Robotics-Cup.htm
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Színvonalas szakképzés várja az elsősöket 
2022. április 30. – Magyar Szó 

Az adai középiskolában a 2022/23-as tanévben 180 elsős diák kezdheti meg tanulmányait, akik 

szeptembertől öt szakon tanulhatnak magyar nyelven, illetve egy szakon szerb nyelven. Gilice 

Hilda iskolaigazgató elmondta, hogy a Műszaki Iskolában az új tanévben hasonló szakok 

megnyitását tervezik, mint a korábbi években, amit azonban még jóvá kell hagynia az oktatási 

minisztériumnak is. Kiemelte, hogy bíznak abban, hogy a minisztérium a közeljövőben 

jóváhagyja a tervezett szakokat, amelyeket az idén is sikerül szépen feltölteni. 

 

Városrendezés, utcanevek, művelődési intézmények - 49 napirendi pont az 
újvidéki VKT-n 
2022. április 29. – Pannon RTV 

49 napirendi pont szerepelt Újvidék Város Képviselő-testületének ülésén. Városrendezési 

tervekről, káderkérdésekről, új utcanevekről, városi ingatlanok használatáról és a közvállalatok 

működéséről szavaztak. Napirenden szerepelt 14 művelődési intézmény, köztük a Petőfi 

Sándor Magyar Művelődési Központ alapítódokumentumának az új törvénnyel való 

összehangolása is. A következő ülésen tárgyalják meg ezek pénzügyi és munkaterveit. 

 

Azbej Tristan: a magyar kormány továbbra is támogatja a karitatív és segélyezési 
programokat Kárpátalján és Ukrajnában 
2022. április 29. – MTI, karpatalja.ma, karpataljalap.net, kiszo.net, karpat.in.ua 

- A magyar kormány újabb 200 millió forinttal támogatja az ukrajnai belső menekültek és a 

kárpátaljai rászorulók megsegítésére indított egytálétel akcióját és tovább bővíti a 

humanitárius támogatást - jelentette be Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért 

és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár pénteken kárpátaljai 

látogatásán. A magyar kormány minden támogatást megad az ukrajnai háborús 

menekülteknek mind Magyarországon, mind pedig Kárpátalján - húzta alá Azbej Tristan 

Ungváron, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel folytatott találkozót 

követően. Az államtitkár bejelentette, hogy a magyar kormány újabb 200 millió forinttal 

támogatja az egytálétel akció folyatását, valamint további 120 millió forintot szán egyéb 

karitatív tevékenység támogatására. Ezenkívül a jövő héten ugyancsak a kormány 

támogatásának köszönhetően érkezik Kárpátaljára egy 210 millió forint értékű, gyógyszereket, 

egészségügyi készítményeket és eszközöket tartalmazó szállítmány. 

 

Bocskor Andrea: mihamarabbi békés rendezésre lenne szükség 
2022. május 1. – karpat.in.ua 

Több mint két hónapja tart a háború Ukrajnában, sajnos a béketárgyalások zsákutcába 

futottak, pedig a mihamarabbi békés rendezés lenne a cél, mondja Bocskor Andrea Fideszes 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4915/vajdasag_ada/264056/Sz%C3%ADnvonalas-szakk%C3%A9pz%C3%A9s-v%C3%A1rja-az-els%C5%91s%C3%B6ket-adai-m%C5%B1szaki-k%C3%B6z%C3%A9piskola.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/varosrendezes-utcanevek-muvelodesi-intezmenyek-49-napirendi-pont-az-ujvideki
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/varosrendezes-utcanevek-muvelodesi-intezmenyek-49-napirendi-pont-az-ujvideki
https://karpatalja.ma/haboru/ujabb-tamogatasokat-juttat-karpataljara-a-hungary-helps/
https://karpatalja.ma/haboru/ujabb-tamogatasokat-juttat-karpataljara-a-hungary-helps/
https://politic.karpat.in.ua/?p=47675&lang=hu
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EP képviselő. A kárpátaljai származású politikus kiemelte: az 1 millió lakosú Kárpátaljára már 

fél millió belső-ukrajnai menekült érkezett, ez új feladatok elé állítja a helyi magyar közösséget 

is. Bocskor Andrea kitartásra buzdítja a helyi magyarokat, mint fogalmaz: az anyaország 

támogatására továbbra is számíthatnak.  

 

Bakondi: már több mint 650 ezer menekült érkezett Magyarországra 
2022. április 30. – MTI, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

- Immár több mint 650 ezer ukrajnai menekült érkezett Magyarországra, akik közül 108 ezren 

kértek és kaptak ideiglenes tartózkodási engedélyt - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági 

főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombati műsorában. Bakondi György közölte: naponta 

8-12 ezren érkeznek Ukrajnából és részben Románia területéről Magyarországra, így a 

menekültek száma várhatóan elérheti azt a 900 ezret, amit előre jelzett a kormány a háború 

kitörésekor. Magyarország társadalmi összefogás nyomán eddig 40 milliárd forintot fordított 

a menekültek ellátására és ennek az összegnek csupán a 2 százalékát biztosította az Európai 

Unió - tette hozzá. Mint elmondta, a háborús konfliktusnak súlyos gazdasági, társadalmi és 

politikai következményei vannak Európában, ám a kormány kellő higgadtsággal kezeli a 

helyzetet. 

 

Meghalt a kárpátaljai dandár századparancsnoka 
2022. május 01. – kiszo.net 

Újabb kárpátaljai katona életét követelte a háború. Az 57 éves munkácsi Pavlo Popovics a 128-

as gépesített hegyivadász dandár századparancsnoka volt. A dél-ukrajnai Mikolajiv környékén 

esett el az oroszok elleni harcban – közölte a Goloskarpat hírportál. Pavlo szeretett férj, apa és 

nagyapa volt. Önként jelentkezett katonai szolgálatra. A katonát május 3-án, kedden 

szülővárosában, Munkácson helyezik örök nyugalomra. 

 

Továbbra is ingyenesen utazhatnak az ukrajnai menekültek a BKK járatain 
2022. április 29.- MTI, karpatalja.ma 

- A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) május 31-ig meghosszabbította az ingyenes utazás 

lehetőségét közösségi közlekedési járatain az Ukrajnából érkező menekülteknek. A BKK az 

MTI-t pénteken arról tájékoztatta, hogy a március 4-én bevezetett díjmentes utazás - az 

eddigiekhez hasonlóan - személyazonosításra alkalmas ukrán úti okmány felmutatásával 

vehető igénybe. A díjmentes utazásra jogosító okmányokat továbbra is elfogadják a BKK-

járatokon - kivéve a 100E reptéri gyorsjáratot, a siklót, a nosztalgiajáratokat és a hajókat -, a 

HÉV és a környéki "kék" buszok Budapesten belüli szakaszán - ismertették a közleményben. 

 

Változik a kisszelmenci határátkelőhely nyitvatartási rendje 
2022. április 29.- karpatalja.ma, karpataljalap.net, kiszo.net 

Május 2-ától, azaz hétfőtől megváltozik a Kisszelmenc–Nagyszelmenc ukrán–szlovák 

kerékpáros-gyalogos határátkelőhely munkarendje. Ennek értelmében kelet-európai idő 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/mar-tobb-mint-650-ezer-ukrajnai-menekult-erkezett-magyarorszagra/
https://kiszo.net/2022/05/01/meghalt-a-karpataljai-dandar-szazadparancsnoka/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/tovabbra-is-ingyenesen-utazhatnak-az-ukrajnai-menekultek-a-bkk-jaratain/
https://kiszo.net/2022/04/29/valtozik-a-kisszelmenci-hataratkelo-munkarendje/
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szerint reggel 9 órától este 21 óráig működik a határforgalom az említett szakaszon – közölte 

az Ukrán Állami Határőrszolgálat sajtószolgálata.  

 

Kidolgozták a Beregszászi kistérség szociális kártyarendszerét 
2022. április 29.- karpatalja.ma, karpataljalap.net, kiszo.net 

Kidolgozták a Beregszászi kistérség szociális kártyarendszerét – tudatta Babják Zoltán 

polgármester. – Megkaptuk a gyártóktól a számítógépes programot a kistérségünkben élő 

rászoruló családok és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára kialakított 

kártyarendszerhez, melynek révén hozzájuthatnak a humanitárius segélyekhez. A segélyek 

kiadásában részt vevő partnereik számára prezentációt tartottak a „Beregszászi kistérség 

Szociális Kártyája” elnevezésű program kísérleti projektjéről. 

 

Újabb magyar vonatkozású utcanevekkel bővült Munkács térképe 
2022. május 1. – karpataljalap.net 

A Munkácsi Városi Tanács április 28-i ülésén határozatot hozott több orosz vonatkozású 

utcanév megváltoztatásáról. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) városi 

képviselőcsoportja is benyújtotta ezzel kapcsolatban indítványát. A magyar képviselők, 

végrehajtó bizottsági tagok, a KMKSZ és a Cserkészszövetség által közösen kimunkált 

javaslatok közül a tanács kilenc utcanevet hagyott jóvá. Így a jövőben az utcanévtáblákon 

megtalálhatjuk majd olyan neves magyar történelmi személyiségek nevét, mint Báthory Zsófia, 

Thököly Imre, Hunyadi János.  

 

Arcfelismerő kamerákat helyeztek el minden Kárpátaljára vezető úton, 
határátkelőn, nagyobb vasútállomáson 
2022. május 1. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Kárpátalján megfigyelő és elemző rendszert helyeztek üzembe, amely videokamerás 

arcfelismeréssel segít a rendvédelmi szerveknek a gyanús személyek azonosításában – adta 

hírül a zaxid.net lembergi hírportál. A közlés szerint az arcfelismerő rendszereket a megyébe 

vezető utakon, minden nagyobb vasútállomáson, valamint a fontosabb létesítmények 

közelében telepítették.  

 

A háború ideje alatt 30 százalékkal nőtt Kárpátalja lakossága 
2022. április 29. – kiszo.net 

Közel 30 százalékkal többen lakják megyénket az Oroszország Ukrajna ellen indított teljeskörű 

inváziója óta, írja a Mukachevo.net a megyei katonai közigazgatás közleményére hivatkozva. 

Régiónkban 390 ezer belső menekült tartózkodik jelenleg, közülük 142 ezer rendelkezik 

hivatalosan bejegyzett menekült státusszal. Mivel a lakosságnövekedés jelentős plusz terhet 

jelent a szociális és egyéb szféráknak, a megye vezetősége kül- és belföldi befektetőket keres a 

problémák enyhítésére. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kidolgoztak-a-beregszaszi-kisterseg-szocialis-kartyarendszeret/
https://karpataljalap.net/2022/05/01/ujabb-magyar-vonatkozasu-utcanevekkel-bovult-munkacs-terkepe
https://karpataljalap.net/2022/05/01/arcfelismero-kamerakat-helyeztek-el-minden-karpataljara-vezeto-uton-hataratkelon-nagyobb
https://karpataljalap.net/2022/05/01/arcfelismero-kamerakat-helyeztek-el-minden-karpataljara-vezeto-uton-hataratkelon-nagyobb
https://kiszo.net/2022/04/29/a-haboru-ideje-alatt-30-szazalekkal-nott-karpatalja-lakossaga/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. május 2. 

. 

 

Kárpátalján egyre több óvoda kezdi újra működését 
2022. május 1. – karpat.in.ua 

Egyre több gyermekintézmény nyithatja meg újra kapuit Kárpátalján. A Frangepán Katalin 

óvoda a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gyakorló óvodája. A megfelelő 

körülmények biztosításával és a különböző feltételek betartásával a beregszászi magánóvoda 

ismét megkezdhette munkáját. 

 

Fókuszban a kultúra a „GENIUS” JA programjaiban 
2022. május 1. – karpat.in.ua 

A „Genius” Jótékonysági alapítvány a háború ellenére is folytatja tehetséggondozó, kutató és 

támogató munkáját. Akárcsak korábban , jelenleg is korcsoportonként és tantárgyak szerint 

szervezik programjaikat. A legfiatalabb nebulók számára áprilisban és majd május folyamán is 

több programot indítottak és indítanak. 

 

Jubileumot ünnepelt a prágai Ady Endre Diákkör 
2022. április 30. – bumm.sk  

Megalakulásának 65. évfordulóját ünnepelte a hét végén Prágában a „csehszlovákiai" magyar 

diákszervezetek legöregebbike, a prágai Ady Endre Diákkör (AED). A négynapos rendezvény, 

az ötévente sorra kerülő úgynevezett nagytalálkozó az idén rendkívül gazdag programmal várta 

az egykori és a mai prágai diákokat, akik közül sokan családtagjaikkal együtt vettek részt az 

eseményen. A jubileum alkalmával Jan Wolf, a prágai önkormányzat kulturális bizottságának 

vezetője elismerő emléklapot adott át pénteken az AED által 1975-ben alapított Nyitnikék 

táncegyüttesnek „a magyar kultúra terjesztéséért Prága területén". 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 29. – Kossuth Rádió 

 

Azzal kell számolni, hogy Kárpátalján a magyarság etnikai pozíciója rosszabb lesz a háború 

után, mint előtte volt. A kárpátaljai magyarság támogatását ugyanakkor természetesen 

fenntartják – ígérte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Cselekvő nemzet című könyv 

bemutatóján. A 2010 és 2022 közötti időszak nemzetpolitikai eredményeiről szóló könyvet ma 

mutatták be a sajtó képviselőinek.  
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30 százalékkal nőtt meg Kárpátalja lakossága az orosz - ukrán háború kezdete óta. A megyébe 

a hivatalos adatok szerint 390 ezer belső menekült érkezett eddig, ám ez a szám jóval nagyobb 

is lehet, mivel sokan nem jelentik be hivatalosan a belső-menekült státuszukat. Babják Zoltán, 

a Beregszászi kistérség polgármestere elmondta: Kárpátalján már több áttelepült vállalkozás is 

működik. Közben a megyében napról napra egyre nagyobb az üzemanyag hiány. 

 

Közös erővel a SzórványÉRt címmel, az oktatásra fókuszáló értekezletet tartanak a hétvégén a 

dél-erdélyi szórványban, a Hunyad megyei Déván. Romániában a magyar közösség legalább 

egynegyede, 25o-3oo ezer ember él szórványban – figyelmeztet Winkler Gyula, az RMDSZ 

európai parlamenti képviselője. 

 

A romániai közoktatásban ma van a tavaszi vakáció utolsó napja. Az elmúlt két hétben 

rendezték meg a tantárgyi versenyek országos döntőit. A temesvári Bartók Béla líceum diákjai 

több tárgyból is kiváló eredményeket értek el. Ezekről kérdeztük az iskola igazgatóját, Erdei 

Ildikót. 

 

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy a román fejlesztési és közigazgatási minisztérium 

nemrégiben jóváhagyta Nagyernye zászlaját. A Marosvásárhely közelében fekvő, többségében 

magyarok lakta nagyközség polgármestere Jánosi Ferenc. Vele beszélgetett a település 

mindennapjairól, így a testvér-települési kapcsolatokról is munkatársunk. 

 

A partiumi Falugazdász Hálózat is megszervezte a búzaszentelés ünnepét a határ menti 

Székelyhídon. Az eseményen jelen volt Jakab István az országgyűlés alelnöke, aki arról is 

beszélt munkatársunknak, hogy miért fontos a búzaszentelés hagyományának felelevenítése.  

 

Herman László muravidéki képzőművész kiállítása nyílt meg a MaJel Rovás Központban a 

felvidéki Kassán. A változatos témákat és motívumokat felölelő tárlat egy válogatás a 

Ljubljanában élő alkotó munkásságából. A kiállítás Magyarország kassai és lendvai 

főkonzulátusainak együttműködésével valósult meg. 

 

Két év kihagyás után Muzslyán a Szent Márton Borkedvelők Egyesületének tagjai 6. 

alkalommal szervezték meg jó hangulatú borászbáljukat. 

 

 

Határok nélkül 
 

2022. április 30. – Kossuth Rádió 

 

Az érsekújvári születésű, de egyetemista kora óta Magyarországon élő Agócs Gergely 

népzenekutató, népzenész, Érdemes művész csaknem 40 éve foglalkozik népdalgyűjtéssel. 

Első útját 2000-ben szervezte az észak-kaukázusi balkárok és karacsájok földjére. Azóta 

rendszeresen visszajár a karakalpakok őseihez. A napokban Üzbegisztánból tért haza. A 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-04-30_18-01-00&enddate=2022-04-30_18-40-00&ch=mr1
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magyar és keleti népek népzenéjében fellelhető párhuzamokról és a népdalgyűjtés 

szenvedélyéről is mesélt munkatársunknak. 

 

Az,,Anyanyelvünk határtalan” gondolat jegyében szervezte meg az Anyanyelvápolók 

Szövetsége az 56. magyar nyelv hetét Áder János köztársasági elnök fővédnökségével. Több 

mint 50 helyszínen tartottak nyelvművelő programokat határokon innen és túl. Idén a 

legnagyobb figyelmet a Felvidékre fordították a szervezők. A programsorozat megnyitóját 

Somorján tartották, ahol Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke kifejtette, hogy a felvidéki 

magyarság életének megtartó ereje az anyanyelv, ezért örömmel vállalták a házigazda szerepét. 

A felvidéki programok egyik aktív szereplője volt Pusztay János nyelvész professzor. 

 

1957-ben alakult meg az Ady Endre Diákkör, a prágai magyar egyetemisták egyesülete. Mellette 

1975 végétől működik a Nyitnikék néptánccsoport, amely ugyancsak az egykori csehszlovák 

fővárosban tanuló, magyar diákokból verbuválódott. A hétvégén ünneplik a diákkör 

megalakulásának 65. évfordulóját. Ebből az alkalomból Prága önkormányzata oklevelekkel 

ismerte el az alapító néptáncosok munkáját, mert a magyar együttes nemzetközi szinten is 

többször sikeresen képviselte Prágát. 

 

A hónap elején, Kolozsváron tartotta idei közgyűlését az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület. Akkor osztották ki több kategóriában is az erdélyi Oscar-díjként emlegetett EMKE-

díjakat. A képzőművészet kategóriában Szolnay Sándor-díjat adományoztak Kocsis Rudolf 

aradi szobrászművésznek, temesvári egyetemi oktatónak, akinek számos köztéri alkotása 

látható Aradon, Székelyföldön, a Felvidéken és Németországban is. Ő végezte az aradi 

Szabadság-szobor talapzatának a restaurálást, miután 1999-ben a vértanúk emlékművét 

kihozták az aradi várból. A díjátadó után, de már Aradon beszélgetett a friss EMKE-díjas Kocsis 

Rudolffal munkatársunk. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 
 

2022. május 1. – M1 

 

Magyar Nyelv Hete – Felvidék a középpontban   

 

Diákok érkeznek az ipolysági városháza színháztermébe, hogy részt vegyenek a Magyar Nyelv 

Hete előadásain. Az első magyar nyelv hetét 1967-ben szervezték meg, azóta minden évben egy 

héten keresztül különböző programokkal ünnepelhetjük anyanyelvünket. Az idei 

rendezvényen a legnagyobb figyelmet Felvidék kapta. 

 

Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepet tartottak Nyárádszeredában 

 

Kevés székelyföldi mezőváros tudhat maga mögött olyan dicső múltat, mint Nyárádszereda: a 

17. század hajnalán fejedelmet választottak itt az erdélyi rendek, és sokáig a település volt 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2022-05-01-i-adas/
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Marosszék közigazgatási központja. Büszkék is rá a helyiek, mint ahogy székely-magyar 

identitásukra is. A nemzeti kötődésért ma is tesznek: idén házigazdái voltak a magyar 

gazdatársadalom egyik legjelentősebb eseményének, a kárpát-medencei búzaszentelő 

ünnepnek. 

 

Csémy Olivér és Krisztián 

 

Szerencsésnek mondhatja magát az, aki valóra válthatja gyermekkori álmát. Az észak-

komáromi Csémy Olivér nemcsak megvalósította azt, amit kisgyermekként elképzelt, vagyis, 

hogy építész szeretne lenni, hanem legnagyobb örömére a pályán követte őt fia is, aki korábban 

sportolónak készült. Komárom belvárosában található az a tervezőiroda, amit 1995-ben 

alapított Olivér. Annak idején nagy örömmel fogadta, hogy fiával közösen haladhat tovább a 

megkezdett úton. 

 

Költészet Napja Szatmárnémetiben  

 

A költészet mindig is meghatározó része volt az emberi léleknek és szellemnek, hiszen az 

alkotók kiírják magukból az érzéseket, az olvasók pedig olyan gondolatokkal találkozhatnak, 

amelyeket talán ők is éreznek, de nem tudnak megfogalmazni. Szatmárnémetiben mozgalom 

szerveződött a költészet napja kapcsán. 

 

Öt kontinens 
 

2022. április 30. – Duna TV 

 

Pezsgő kulturális élet folyik Krakkóban, a művészetre nagyon fogékony városban. Így aztán 

nem csoda, hogy Rácz Karolina Barbara, a lengyel-magyar származású dalszövegíró és énekes 

vágyott arra, hogy itt lakjon.  A krakkói közönségnek lengyel dalokat ad elő magyarul, 

tanítványait pedig a magyar nyelv szépségeire oktatja. 

 

Távol a szülőföldtől, idegen nyelvi környezetben bizony jólesik magyar hangot hallani. Így 

aztán nem véletlen, hogy a tőlünk 16 ezer kilométerre Sydney-ben lévő Rádió Mozaik adásai 

töretlen népszerűségnek örvendenek. Idén lesz 30 éve annak, hogy az Ilosvay házaspár Katalin 

és Gusztáv először volt hallható az éterben. Kitartásuk, hűségük a magyar közösséghez, magyar 

nyelvhez példamutató a következő generáció számára.   

 

Megható és tanulságos történet következik egy Argentínában élő ember hitéről, kitartásáról. A 

Buenos Airesben lakó Czanyó Péter másodgenerációs magyar, akinek bár édesanyja német , Ő 

mégis elég jól beszél magyarul és őrzi magyar származását. Jó pár évvel ezelőtt szomorú 

diagnózist állapítottak meg az orvosai. Ő azonban az életre szavazott és soha nem látott 

energiák szabadulnak fel benne. 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2022-04-30-i-adas/
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Balog-Sipos Éva grafikusi pályája Brassóban egy kötöttáru gyárban indult. Aztán néhány 

évtizeddel később a Los Angelesi magyarok találkozóhelyén, a Magtárban már  az ő képei 

díszítik a falakat. Pedig évekig nem vett ceruzát és ecsetet a kezébe. A Brassótól Los Angelesig 

vezető történet következik néhány percben. 

 

 


