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Nyomtatott és online sajtó 
 

„Minden szavazatot megbecsülünk” 
2022. május 4. – Nepujság 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter április 29-én látogatott Lendvára, ahol a 

muravidéki magyarság vezetőivel, valamint Lendva Község polgármesterével találkozott. A 

magyar külügyi tárca vezetője Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnökével tartott közös sajtótájékoztatót. Szijjártó Péter 

közölte, a magyar embereknek háború idején kellett döntést hozniuk Magyarország jövőjéről, 

és nemcsak Magyarország, hanem az egész nemzet szempontjából volt kiemelkedő 

jelentősége az április 3-ai választásnak. 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. 

 

A reformációnak állítottak emlékművet Bukarestben 
2022. május 4. – MTI, maszol.ro 

Felavatták szerdán Bukarestben köztéren a reformáció emlékművét, a református egyház 

által kezdeményezett alkotást Ionel Stoicescu szobrászművész készítette. A műalkotást 

Bukarest belvárosában, a 19. században épült és 1959-ben lebontott egykori református 

templom helyén állították fel. Elhelyezését a bukaresti Kálvineum egyházközség 

kezdeményezte 2015-ben, végül most sikerült megszerezniük az összes engedélyt és 

támogatást. A nyitott Bibliát, illetve Luther Mártont és Kálvin Jánost ábrázoló 

domborművekkel díszített emlékmű avató ünnepségén Nicuşor Dan, Bukarest 

főpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, hogy ez történelmi jóvátétel, 

és örömét fejezte ki, hogy a fővárosban és általában Romániában, a felekezetek békében, 

egyetértésben élnek együtt. Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának 

elnöke egyebek mellett arról szólt, hogy miként alakította át a reformáció Európát, amelynek 

hatására Európa nemzetei szuverénebbek, műveltebbek és öntudatosabbak lettek. 

 

Kovács Zoltán: Brüsszel olajembargó-javaslata "nagyon messze van" attól, amit 

Magyarország el tudna fogadni 
2022. május 5. – MTI, hirado.hu, Origo, HírTV 

Magyarország nyersolajellátása 65 százalékban, földgázellátása 84 százalékban az 

Oroszországból érkező importtól függ, és ebből is világosan látszik, hogy az orosz nyersolaj 

embargójáról szóló brüsszeli javaslat "nagyon messze jár attól", ami Magyarország számára 

elfogadható lenne - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért 

felelős államtitkár a BBC televíziónak. A BBC HardTalk című politikai magazinműsorában 

csütörtökön elhangzott interjúban Kovács Zoltán kijelentette: ez nem politikai vagy 
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bármilyen egyéb ízlés miatt van így, hanem azon egyszerű fizikai oknál fogva, hogy nincsenek 

helyettesítő források, és bármiféle ilyen kérés teljesítése teljesen romba döntené a magyarok 

életvitelét és a magyar gazdaságot. Arra a felvetésre, hogy olyan EU-országok, amelyek 

Magyarországnál jóval nagyobb mértékben függnek az orosz energiahordozó-szállításoktól - 

köztük például Litvánia vagy Finnország - nem hajlanak az orosz olajimport embargójának 

megakadályozására, az államtitkár úgy válaszolt: a fizikai realitás az, hogy Magyarország 

tengerpartok nélküli ország, és egyszerűen nem lehet másképp olajat behozni az országba, 

mint vezetékeken keresztül. 

 

Érvénytelenítette a bíróság a marosvásárhelyi katolikus gimnázium működési 

engedélyét 
2022. május 4. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Működési engedély nélkül maradt a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Teológiai Líceum, miután a bíróság jogerőre emelt egy korábbi alapfokú ítéletet – számolt 

Tamási Zsolt igazgató. A marosvásárhelyi iskola igazgatója szerdán Facebook-oldalán számolt 

be a hírről.  Emlékeztetett, hogy 2018. augusztus 9-én írták alá a tanügyminiszteri rendeletet 

a működési engedély kiadásáról, mely az igazgató szerint az iskola keresztleveleként is 

felfogható. „Ezt a rendeletet rosszakaratú emberek intézményeik nevében megtámadták. 

2019. november 29-én a marosvásárhelyi bíróság alapfokon eltörölte a keresztlevelünk. A 

fellebbezésünket a bukaresti Legfelső Táblabíróság 2022. április 6-án tárgyalta, ma közölte ki 

az eredményt: jogerőre emelte az alapfokú döntést.  

    
Osztódással szaporodik az AUR: Roexitet követelő és a Qanon mozgalom nevét 

viselő pártok bejegyzését is kérték 
2022. május 4. – Krónika 

Roexitet követelő alakulat vagy az összeesküvés-elméleteket terjesztő Qanon romániai pártja 

is bejegyzésre vár egyebek mellett a Bukaresti Törvényszéken: a G4media elemzése szerint a 

Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) több egykori, többségében erdélyi tagja is 

pártalapításra adta a fejét. Egy bejegyzési kérést már el is fogadtak a bírák, egyet alapfokon 

elutasítottak, két esetben pedig még zajlik a dokumentumok vizsgálata. 

 

Pénteken kezdődik a Nyisztor György-emlékév a magyarországi románság 

„bölcsőjében” 
2022. május 4. – MTI, Krónika 

Nyisztor György-emlékévvé nyilvánította az ideit Méhkerék önkormányzata, amely 2026-ig 

tartó programsorozatot állított össze a helyi kulturális értékek megőrzése, bemutatása 

céljából – tájékoztatta az önkormányzat szerdán közleményben az MTI-t. Mint írják, 

Méhkerék mint a hazai románság bölcsője, elkötelezett a nemzetiségi hagyományok, a kultúra 
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ápolása iránt. Nyisztor György a hazai románság kulturális kincsét, a néptáncot szerte az 

országban és a határokon túl is képviselte, nemzetiségi népművészetért Magyarországon 

elsőként kapta meg 1972-ben a Népművészet Mestere elismerést. Május 6-án, születésének 

100. évfordulója alkalmából emléktábla-koszorúzás mellett egy fotókiállítással, egy szakmai 

fórummal és záróakkordként néptáncműsorral készülnek a helyi művelődési házban. 

 

Cseke Attila: Nagyváradon és Margittán kezdődhet a bölcsődék építése 
2022. május 4. – maszol.ro 

Kezdhetik építeni a nagyváradi és a margittai új bölcsődéket – jelentette be Cseke Attila 

fejlesztési miniszter,  miután a két beruházás kivitelezési szerződését aláírták szerdán 

Bukarestben. „Eljött az a pillanat, amiért miniszteri mandátumom eleje óta dolgozom: 

elkezdhetik építeni az első körszerű és környezetbarát bölcsődét. Büszke vagyok arra, hogy 

Erdélyben, Bihar megyében épül fel az első két új bölcsőde a helyi közösség számára. Azt 

kívánom magunknak, bihariaknak, hogy máskor is elöl járjunk, példát mutassunk, hiszen a 

sok munka eredményt, fejlődést hoz” – nyilatkozta Cseke Attila. 

 

Nyilas Misi Egyesület: meghirdették a rászoruló, tehetséges gyerekeknek szóló 

pályázatot 
2022. május 4. – maszol.ro, Krónika 

Július végéig várják a pályázatokat a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára. A 

támogatásra a romániai magyar közoktatásban tanuló, tehetséges és rászoruló gyermekek 

jogosultak. A Nyilas Misi ösztöndíjra olyan gyermekek szülei vagy gyámjai pályázhatnak, akik 

a 2021/2022-es tanévben magyar nyelven tanultak 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai 

magyar közoktatásban (beleértve ebbe a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is), legalább 

8,50-es általános osztályzatot értek el, és olyan családban élnek, ahol az egy családtagra eső 

reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt. A támogatás feltétele, hogy a szülő 

vállalja, hogy legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően 

biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban. 

 

A parajdi sóbánya volt tavaly a legnépszerűbb erdélyi turisztikai objektum 
2022. május 4. – maszol.ro 

Alaposan átírta a járvány az erdélyi idegenforgalmi látványosságok népszerűségi ranglistáját. 

2019-ben, a pandémia kitörése előtt, még a Drakula-kastélyként is emlegetett törcsvári 

kastély volt messze a leglátogatottabb turisztikai objektum, az ott megforduló turisták száma 

meghaladta az 1 millió főt. Tavaly azonban két turisztikai célpont is több látogatót vonzott, 

mint a Déli-Kárpátokban található romantikus kastély, ahová 400 ezren váltottak jegyet. A 

barcarozsnyói Dino Parkot 494 ezren keresték fel, ami 5 százalékkal haladja meg a 2019-es 

létszámot. A látogatók 90 százaléka belföldi volt. 2015-ben, amikor megnyitották, az 1,4 

hektáros területen 40 darab méretes dinoszaurusz makett volt kiállítva. Időközben a hazai 

vállalkozók tulajdonában levő park területét 3,5 hektárra, a dinoszauruszok számát pedig 

100-ra növelték. Ennél is többen keresték fel a parajdi sóbányát, mely 2021-ben a 
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legnépszerűbb erdélyi turisztikai objektum volt. Seprődi Zoltán igazgató tájékoztatása szerint 

503 ezer jegyet adtak el tavaly, kb. 100 ezerrel többet, mint 2020-ban. Ennek ellenére a 

látogatók száma nem érte el a járvány kitörése előtti 670 ezres szintet. 

 

Ingyenes képzéssel, belvárosi kollégiummal várja az egyetemistákat a kolozsvári 

MCC 
2022. május 4. – maszol.ro 

Díjmentes, sokoldalú képzéssel, ösztöndíj-lehetőséggel, ingyenes, Kolozsvár központjában 

található kollégiummal várja a kincses városban tanuló egyetemisták jelentkezését a Mathias 

Corvinus Collegium (MCC). A program szeniorképzésére május 18-ig jelentkezhetnek azok az 

egyetemi hallgatók, akiknek még legalább két tanév van hátra az alapképzésből. Az MCC 

Kolozsvári Egyetemi Programja (KEP) számos szakterületen – jogtudomány, közgazdaságtan, 

innovációs technológiák, pszichológia, nemzetközi kapcsolatok, média, valamint történelem 

és társadalomtudományok – biztosít régiónkban egyedi, interdiszciplináris képzést 

térítésmentesen, emellett a hallgatók ingyen igényelhetnek szállást az intézmény Kolozsvár 

központjában található kollégiumában. 

 

Megtisztult a szoborcsoport, történelmi Bolyai-emlékünnepséget tartanak 

Marosvásárhelyen  
2022. május 4. – szekelyhon.ro 

65 évvel ezelőtt kapott nevet a Bolyai Farkas Gimnázium és ugyancsak 65 éve áll az iskola 

előtti téren a két Bolyai szobra is. A kerek évforduló apropóján kétnapos ünnepséget szervez 

az iskola közössége, de az egykori diákok jóvoltából a Bolyaiak szoborcsoportja is megtisztult, 

új köntösben köszönti az évfordulót.  

 

Visszaállamosítási kísérlet Ozsdolán: eléri a célját a pénzügyminisztérium?  
2022. május 4. – szekelyhon.ro 

A keddi, tizennyolcadik tárgyalási forduló után sem született érdemi döntés az ozsdolai Láros 

Közbirtokosság erdővagyonának visszaállamosításáért indított perben. Az alapfokú tárgyalás 

következő fordulóját július elejére tűzte ki a Kézdivásárhelyi Bíróság.  

   
A Fico-ügy egyik koronatanúja szerint Most-Hidas figurák is gyülekeztek a 

Pénzügyi Igazgatóság környékén 
2022. május 4. – ma7.sk  

Daniel Čech, a Robert Fico és Robert Kaliňák ellen zajló nyomozás egyik "koronatanúja" 

szerint Bugár Béla, Jakab Elemér és Gál Gábor is rendre felbukkant a Pénzügyi Igazgatóság 

(Finančná správa) környékén, amelynek ő akkoriban helyettes vezetője volt - írja az 

aktuality.sk Az Aktuality szerint Čech a nyomozás során elmondta, a 2016-os választások Fe
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után, amelyből a Smer-SD, SNS, Most-Híd koalíció jött ki győztesen, több alkalommal is 

jelezték a felettesei, hogy Most-Hidas jelöltek kerülhetnek a pénzügyőrség felelős pozícióiba. 

Čech szerint, bár megígérték neki, nem lesznek politikai jelöltek a hivatalában, nem így 

történt.  Čech azt állítja, Gál Gábor, a Most-Híd igazságügyi minisztere többször is 

megkereste főnökét, František Imreczét, aki 2013 óta folyamatosan tájékoztatta Čechet a 

találkozóiról. 

 

Beiratkozási körkép a párkányi régió magyar alapiskoláiból 
2022. május 4. – felvidek.ma  

Idén az országos előírások, tilalmak miatt a késő tavaszra is elhúzódtak az alapiskolába való 

beiratkozások. Sajnos az  előző két év rendszertelen és „szokatlan” óvodai és iskolai oktatása 

érezteti hatását, főleg az iskolaköteles gyermekeknél. A legtöbb iskolában betegség, a járvány 

okozta tilalmak, kimaradások miatt több gyerek esetében is halasztást kértek, vagy javasoltak 

a szülőknek, szakemberek, pszichológusok, vagy maga a szülő döntött a beiratkozás egyéves 

halasztásáról.  Párkányban az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában a következő 

tanévre a tavalyi évhez képest 23 százalékkal több gyermeket írattak be. Ez azt jelenti, hogy 

három osztályban 86 elsőssel kezdik a tanévet szeptemberben. 

 

Majer István Szakmai Napokat tartanak Kürtön 
2022. május 4. – Új Szó  

Különleges fotókból és szobrokból nyílik kiállítás a 12. Majer István Szakmai Napok 

keretében az érsekújvári járásbeli Kürtön. Majer István a magyar pedagógia úttörője volt, 

nevéhez fűződik a gyakorlati nevelőtevékenység – a mesterképző – megszervezése, az önálló 

tanítóképző intézetek hálózatának kiépítése. A jeles személyiség évek múltán is szeretettel 

emlékezett vissza Kürtre és könyveiben utalt a községre, 1870-ben alapítványt hozott létre a 

kürti Szent Vendel-szobor megépítésére, 1992-ben a helyi cserkészcsapat felvette Majer 

István nevét. Május 13-án 18 órakor a felújítás előtt álló Mindenszentek plébániatemplomban 

régi kürti fényképeket mutatnak be és kortárs képzőművészeti alkotásokat. A kiállítást a 

szervezők nevében Sütő Zsolt nyitja meg és Melecski Lajos mutatja be, zenei előadásával 

Bogdányi Roland ifjú kürti gitárművész teszi teljessé a programot. 

   
A sportinfrastruktúra fejlesztése a cél 
2022. május 4. – Magyarszo.rs 

A nyár folyamán modern szabadtéri edzőterem épül Óbecsén, a sportközpont mögött 

található Goran parkban. A munkálatok összértéke 5 millió dinár. – A szerbiai Ifjúsági és 

Sportminisztérium, valamint az óbecsei önkormányzat Óbecse község Ifjúsági Irodája 

projektjéhez nyújtott anyagi támogatásának köszönhetően a nyár folyamán korszerű 

szabadtéri edzőterem épül a Goran parkban. Ez az edzőterem azoké a polgároké lesz, akik 

sportolnak, közel állnak a természethez és egészséges életmódot folytatnak – közölte Dane 
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Mandić, a községi tanács sporttal, ifjúsággal és idegenforgalommal megbízott tagja, majd 

hozzátette: a sportturizmus rohamosan fejlődik Óbecsén. 

  

Minden gyermek ajándék 
2022. május 4. – Magyarszo.rs 

A múlt héten Nagykikindán a Városháza dísztermében száztizenhét újszülöttnek ajándékozott 

babacsomagot a nagykikindai Babaklub a községi képviselő-testület jóvoltából. Ennek a 

támogatásnak szép múltja van, évente három vagy négy alkalommal szervezik meg ezt az 

átadót. Péntekre azokat az újszülötteket várták, akik a 2022-es év első három hónapjában, 

tehát januárban, februárban és márciusban születtek. A gazdag csomag egy Babanaplót, egy 

babatörülközőt, egy pelenkázótáskát, valamint egy többfunkciós etetőszéket tartalmaz. 

 

Környezettudatos nevelés 
2022. május 4. – Magyarszo.rs 

A Nagybecskereki Püspökségi Caritas képzést szervezett a magyarcsernyei Petőfi Sándor 

Általános Iskola és a tóbai kihelyezett tagozat első, második, harmadik és negyedik osztályos 

tanulói számára. A kisdiákok mindkét helyszínen Bakos Kingától, a Caritas tagjától egy 

előadást hallgathattak meg a természeti katasztrófákról, az árvizekről, a tűzesetekről, a 

földrengésekről és a viharokról, azok megelőzéséről, valamint a váratlan események elleni 

védekezés fontosságáról. Ennek kapcsán Halmai Tibor, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas 

igazgatója kiemelte, hogy számukra fontos a környezettudatos nevelés. 

  
Megérkezett az orvosi felszerelést tartalmazó magyar segélyszállítmány 

Kárpátaljára 
2022. május 4. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, kiszo.net 

Megérkezett Kárpátaljára szerdán a magyar kormány újabb öt kamionból álló segélykonvoja, 

amely 210 millió forint értékű orvosi felszerelést, hatvan tonna tartós élelmiszert, illetve 

higiéniai termékeket is tartalmaz. A harminc raklapnyi gyógyszert, orvosi eszközöket, 

egyebek között infúziós pumpákat, elsősegélydobozokat, kötszereket tartalmazó támogatás a 

Hungary Helps program révén valósult meg - közölte Kovács-Pifka Péter, a Hungary Helps 

Ügynökség Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a szállítmány átadásán, a magyar határ közelében 

kialakított központi humanitárius raktárban. Az Ökumenikus Segélyszervezet tartós 

élelmiszerből és higiéniai termékekből összeállított humanitárius támogatásának célba 

juttatását is támogatta a Hungary Helps. Lehel László, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója 

elmondta, hogy a legutóbb beérkezett négy kamionnal együtt a félszázat is meghaladta a 

háború kárvallottjainak gondjait enyhítő szállítmányok mennyisége. 
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Bakondi: több menekült érkezhet a kárpátaljai rakétatámadás után 
2022. május 4. – MTI, hirado.hu 

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint a kárpátaljai vasútállomást ért orosz 

rakétatámadás után az eddigieknél is több háborús menekült érkezhet Ukrajnából 

Magyarországra. Bakondi György az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában úgy vélte, hogy 

a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkező fegyverszállítmányok raktározási 

központjait és szállítmányait célzó, az utóbbi hetekben tapasztalható orosz támadások 

folytatódni fognak. Ennek - fűzte hozzá - lehet olyan hatása, hogy az eddigieknél is többen 

menekülnek el "Kárpátalján átmenetileg biztonságosnak tűnő helyszínekről" Magyarországra. 

Kiemelte, ha ez bekövetkezik, Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

menekültek megkapják ugyanazt a színvonalú elhelyezést, ellátást, segítséget, mint az eddig 

érkezettek. 

 

Kincs: minden harmadik magyar segítette az Ukrajnából érkező menekülteket 
2022. május 4. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet 

Minden harmadik magyar segítette az Ukrajnából érkező menekülteket: a segítséget nyújtók 

58 százaléka pénzadománnyal, 40 százaléka élelmiszerrel, 39 százaléka pedig egyéb 

adománnyal támogatta őket - közölte reprezentatív kutatása alapján a Kopp Mária Intézet a 

Népesedésért és a Családokért szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a nők 36 százaléka, a 

férfiak negyede vett részt adománnyal vagy önkéntes munkával a segítségnyújtásban. 

Legnagyobb arányban a nyugdíjasok, a házasok, a kettőnél több gyermeket nevelők és a 

felsőfokú végzettségűek segítettek. A segítséget nyújtó válaszadók csaknem ötöde - leginkább 

a 30 és 50 év közöttiek - önkéntesként is segítette a menekülteket - írták. A felmérésból 

kiderült az is: a megkérdezettek több mint háromnegyede szerint a kormány helytáll, és 

megfelelően kezeli a menekültek helyzetét, a megkérdezettek mindössze 13 százaléka volt 

elégedetlen, és 10 százaléka nem tudta megítélni a kérdést. 

 

A Beregszászi kistérség helyzetjelentése 
2022. május 04. – karpatalja.ma 

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere videóüzenetet tett közzé a háború 70. napján. – 

Mindannyian megrendülve fogadtuk a megyénkben történt rakétatámadás hírét. Az esetnek 

szerencsére nincsenek áldozatai, a károk mértékét még vizsgálják a szakértők – fogalmazott 

beszédében. A polgármester felhívja a lakosok figyelmét, hogy amennyiben meghallják a 

légiriadó jelzést, azonnal vonuljanak biztonságos helyre. Babják Zoltán az üzemanyaghiányra 

is kitért. 

 

Volócon is segít a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
2022. május 04. – karpatalja.ma 

Generátorral, élelmiszerrel, ivóvízzel és higiéniai csomagokkal támogatja a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet Volócot. A területet május 3-án érte rakétatámadás. A robbanás 

következtében a menekült családok számára átmeneti menedéket nyújtó helyi óvoda épülete 
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is megsérült. Ezen kívül több ingatlan ablaka is betört. A szervezet munkatársai a helyszínen 

segítik a mintegy 150 háborús menekültet. A segítségnyújtás a Magyarország segít! 

elnevezésű humanitárius segélyprogram keretében valósul meg. 

 

Tudományos vitadélutánt szerveznek a Rákóczi-főiskolán 
2022. május 04. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 

2022. május 12-én “Jövőt formáló tudomány” címmel tudományos vitadélutánt szervez a 

főiskola bázisán. A tudományos vitadélután célja, hogy minél szélesebb ismeretekkel 

rendelkezzenek a kárpátaljai főiskolai és egyetemi hallgatók – azaz a kárpátaljai magyarság 

jövőjét jelentő értelmiségiek –, és rálátásuk legyen a világban zajló folyamatokra, 

problémákra, kihívásokra. A vitadélutánon 4 elismert szakembertől 4 különböző témában 

hallgathatnak előadásokat az érdeklődők 

 

Mikita: nincs rá garancia, hogy nem lesz újabb rakétatámadás Kárpátalján 
2022. május 04. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Sajtótájékoztatót tartott Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) 

vezetője és Roman Hudak, a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai 

kirendeltségének vezetője május 4-én. Elmondásuk szerint a volóci rakétatámadás helyszínét 

ellenőrzés alatt tartják. A tűzoltóknak 3 óra alatt sikerült megfékezni a támadás 

következtében keletkezett tüzet. Áldozatokról nem érkezett hír. Mikita szerint nincs arra 

garancia, hogy ne ismétlődjön meg egy újabb légicsapás a megye ellen. 

 

Újabb kárpátaljai életet követelt a háború 
2022. május 04. – karpatalja.ma, karpataljalap.net, kiszo.net 

Életét vesztette Jurij Krucsanicja beregszentmiklósi lakos az orosz–ukrán háborúban. A hírt 

Volodimir Andrusko, Beregszentmiklós polgármestere tette közzé. A férfit özvegye és 

kisgyermeke gyászolja. A búcsúztatás helyszínéről és időpontjáról később adnak 

tájékoztatást. 

 

Már 26 halottja van a borzalmas ukrajnai buszbalesetnek 
2022. május 04. – kiszo.net 

Huszonhatra emelkedett a Rivne megyében kedden történt súlyos közlekedési balesetben 

elhunytak száma, tizenketten kórházban vannak. Az első jelentések még csak tizenhat halálos 

áldozatról szóltak, de szerda reggelre Anton Herascsenko belügyminiszteri tanácsadó 

korrigálta a halottak számát. A tragédia az elmúlt évtized legnagyobb közúti balesete 

Ukrajnában. 
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Alpolgármester vezeti majd Lendva Községet 
2022. május 4. – Nepujsag.net 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében a polgármesternek megszűnik a 

mandátuma, amennyiben a polgármesteri tisztséggel összeférhetetlen tisztségre 

megválasztják, mint ahogy például Magyar Jánost, Lendva Község eddigi polgármesterét 

megválasztották parlamenti képviselőnek. A község vezetője a parlamenti mandátumát 

elfogadta. Képünkön Magyar János polgármester, megválasztott parlamenti képviselő 

(középen) Koncut Ivan és Nemec Rozina alpolgármesterekkel.  A törvény értelmében ebben 

az esetben elvileg új polgármesterválasztást kellene kiírni, kivéve, ha – ahogy jelen esetben is 

– az önkormányzati választásokig hat hónapnál rövidebb idő áll rendelkezésre. 

 

Zárszámadás 18 ezer euró többlettel 
2022. május 4. – Nepujsag.net 

A Dobronak községi magyar önkormányzat tavaly mintegy 134 ezer euró bevételből 

gazdálkodott, melyben 126 ezer eurót az állami támogatás tett ki. Az önkormányzat 

foglalkoztatottjainak száma április 1-jétől egy kézművessel bővült. A Dobronak Községi 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) 2021-es zárszámadásából kitűnik az 

is, hogy a mintegy 134 ezer euró bevételek között a különböző hazai forrásokból és EU-s 

alapokból érkező bevételek mintegy 13 ezer eurót tettek ki, ami a tervezettől némi elmaradást 

mutat. A nemzeti önkormányzat a kiadásokat 170 ezer euróra tervezte, amit módosítással 168 

ezerre csökkentettek, majd 2021 év végéig 150 ezerre vettek vissza. 

 

Sosem szabad elfelejteni 
2022. május 4. – Nepujsag.net 

Lendva Község dísztermében április 26-án, a muravidéki zsidóság tömeges deportálásának 

emléknapján sor került a „Never Forget” című nemzetközi projekt bemutatására. A 76 ezer 

eurós uniós projekt egyik partnere Lendva Község. Az egyéves futamidejű projekt vezető 

partnere a Csáktornyai Zsidó Hitközösség, projektpartnerei pedig a Maribori Zsinagóga Zsidó 

Kulturális Örökség Központ, valamint Lendva Község. A projekt célja emlékezni a totalitárius 

rendszerek áldozataira, továbbá az európai polgári kultúra, demokrácia és az emberi jogok 

tiszteletben tartása, valamint az európai kulturális örökség megbecsülése. A projekt 

keretében megvalósítandó programok elsősorban a holokauszt és a történelmi tények 

tudatosítására irányulnak. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. május 4. – Kossuth Rádió 

 

Mindenekelőtt arról, hogy kedd este, az ukrajnai háború 69. napján először érte orosz 

rakétatámadás Kárpátalja területét. A hegyvidéki Volóc  a kárpátaljai magyarság 

központjának számító Beregszásztól mindössze 80 km-re van. 

 

Országosan a negyedik helyen áll a székelyföldi Hargita megye a kitöltött népszámlálási 

kérdőívek tekintetében. Székelyudvarhelynek jelenleg valamivel több, mint harmada töltötte 

ki a népszámlálási kérdőívet. Gálfi Árpád polgármester reméli, a véghajrában tovább nő ez a 

szám. Főként, ha a szabadnap mellé ajándék kávét is osztogatnak. Ma már egy rutinos 

segítséggel 10-15 percet vesz igénybe a népszámlálási kérdőív kitöltése – véli Borboly Csaba, a 

Hargita megyei Önkormányzat elnöke. Az erdélyi magyar politikusok mindenkit arra 

biztatnak, hogy még nem egészen két hétig ki lehet tölteni online a kérdőíveket, és 

mindenképpen előnyösebb lenne ez a formája a népszámlálásnak, mint a kérdezőbiztosokra 

hagyatkozni. 

 

Április végén fejeződött be az iskolai beíratás Szlovákiában. Országos adatokat még nem 

tudunk, de több városból, régióból nagyon kedvező adatok érkeznek arról, hogy jelentősen 

nőtt a magyar iskolába beíratott gyerekek száma. Szencen a vártnál több szülő választotta a 

magyar alapiskolát, de mint mondta Matus Mónika, a Szenci Molnár Albert Alapiskola 

igazgatója, egyre nehezebb előre tervezni az induló létszámot. Korábban elég volt kapcsolatot 

tartani a magyar óvodával, ma már azonban a hatalmas betelepülési hullám miatt más 

technikákra is szükség van. 

 

Gyakran panaszkodunk azért, mert épített örökségünk pusztul, most itt a lehetőség, hogy 

tegyünk ellene. Ráadásul amellett, hogy hasznosítjuk a kulturális és épített örökségünket, 

munkahelyeket teremtünk, amelyekre most hatalmas szükség van” – mondja Hegedüs Csilla 

államtitkár, a 12 turisztikai-kulturális útvonal kiépítésének koordinátora.  Kedd óta újabb 

pályázatokat lehet benyújtani az útvonalak kialakítására. 

 

A digitális önvédelemről tartott előadást Pöltl Ákos közgazdász, online biztonsági szakember. 

A Mathias Corvinus Kollégium nagyváradi oktatási központjában megszervezett eseményen a 

közösségi média mögött meghúzódó gazdasági érdekekről, profittermelő modellekről, illetve 

a gyerekekre és a felnőttekre gyakorolt hatásáról is szó esett 
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A Temes megyei Civil Tanács nemrég interaktív szakmai megbeszélést tartott a Várbástya 

Egyesület által visszavásárolt temesvári Magyar Házban. A műhelymunka célja: a temesvári 

magyar közösség kulturális központjával kapcsolatos elképzelések kialakítása, megbeszélése 

volt. A találkozóról Lehőcz László Erdei Ildikóval, a Civil Tanács elnökével beszélgetett. 


