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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Magyarország energiaellátása biztonságban van 
2022. április 7. – MTI, hirado.hu, Origo, HírTV, 888.hu 

Magyarország energiaellátása biztonságban van - hangsúlyozta a külgazdasági és 

külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter Brüsszelből, a NATO 

külügyminiszterei tanácsülésének második napján jelentkezett. Leszögezte, hogy 

Magyarországnak kötelezettsége a magyar emberek biztonságának garantálása, s ebbe 

beletartozik az energiaellátás biztonsága is. A magyar kormány mindent megtesz, hogy a 

Magyarországra irányuló energiahordozók (kőolaj, földgáz) szállítása akadálytalan legyen, s 

ezért nem támogatnak olyan szankciókat, amelyek ezt akadályozzák - közölte. Szijjártó Péter 

kiemelte a nukleáris energia fontosságát is. Mint mondta: a paksi atomerőmű a magyarországi 

villamosenergia termelés 49,6 százalékát biztosítja és a magyarországi villamosenergia-

felhasználás több mint egyharmadát adja. Felhívta a figyelmet: ahhoz, hogy az atomerőmű 

működni tudjon, nukleáris fűtőanyagra van szükség. Ezt korábban Oroszországból, Ukrajnán 

keresztül, vasúton szállították. Most a háború miatt ez ellehetetlenült, ezért alternatív szállítási 

módot kellett találni. 

 

Szijjártó: Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnába 
2022. április 7. – MTI, hirado.hu, Origo, mandiner.hu, HírTV, karpat.in.ua, karpatalja.ma 

- Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnába - mondta a külgazdasági és 

külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben, a NATO külügyminiszterei tanácsülésének második 

napján tartott sajtótájékoztatóján. Szijjártó Péter elmondta: Ukrajna külügyi vezetője 

"fegyvert, fegyvert, fegyvert", vagyis a fegyverszállítások növelését kérte a szövetségtől. Jens 

Stoltenberg, a NATO főtitkára azt mondta: az ukrajnai háború újabb szakaszába lépett, és 

elhúzódó, akár évekig tartó háborús helyzetre kell készülni. A NATO szervezetként viszont 

most is azt deklarálta, hogy nem résztvevője a konfliktusnak, és nem is szállít fegyvert 

Ukrajnának - ismertette Szijjártó Péter. A miniszter elmondta, a tagállamok abban is 

egyetértettek: meg kell akadályozni, hogy a háború Ukrajna határain túlterjedjen. "Ez nem a 

mi háborúnk" - jelentette ki a miniszter, hozzátéve: a legfontosabb cél kimaradni a 

konfliktusból és az, hogy minél előbb béke legyen. Szijjártó Péter kiemelte: a magyar emberek 

a vasárnapi országgyűlési választáson minden eddiginél egyértelműbben jelezték, hogy békét 

és biztonságot akarnak. Márpedig a Magyarországon keresztül történő fegyverszállítás 

közvetlen biztonsági fenyegetést jelent, és a "nemzeti döntés" - vagyis az április 3-i választás 

eredménye alapján Magyarország nem engedi meg a közvetlen fegyverszállítást Ukrajna felé. 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20220407-szijjarto-peter-nato-kulugyminiszteri-tanacsules.html
https://karpatalja.ma/haboru/szijjarto-magyarorszag-tovabbra-sem-szallit-fegyvereket-ukrajnaba/
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Úzvölgye: Csíkszeredában kell ítélkezni a temetőfoglalás egyik bántalmazási 
ügyében 
2022. április 7. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A moinești-i bíróság csütörtöki végzésében megállapította, hogy területileg nem illetékes a 

2019. június 6-i erőszakos temetőfoglalás során elkövetett egyik bántalmazási ügyben, és a 

csíkszeredai bíróságra ruházta át az ügy érdemi tárgyalását. A jogerős végzés kivonatát a 

romániai bíróságok portálja közölte. A csíkszeredai Kovács Csaba tett feljelentést az 

ügyészségen, miután a román nacionalista szervezetek erőszakos temetőfoglalása során két 

személy is arcon ütötte. A bántalmazott az elszenvedett sérülésre törvényszéki orvosi látleletet 

kért. Kovács Csaba az MTI-nek elmondta: Csíkszeredában tett panaszt, miután egy közösségi 

portál képei alapján azonosította bántalmazóit.  

 

Kőrösi Csoma Sándorra emlékeznek Háromszéken és az indiai Dardzsilingben 
2022. április 7. – Krónika 

Halálának 180. évfordulója alkalmából a háromszéki Csomakőrösön és az indiai 

Dardzsilingben is megemlékeznek a nagy nyelvtudósról, Kőrösi Csoma Sándorról – közölte a 

Liszt intézet Sepsiszentgyörgy. Az összehangolt megemlékezés helyszínei: Csomakőrös – 

Kőrösi Csoma Sándor szülőfaluja, és Dardzsiling, végső nyughelye. Idén teret és időt 

összekapcsolva tartják az eseményeket a Liszt Intézet Delhi felkérésére a Liszt Intézet 

Sepsiszentgyörgy, valamint az erdélyi Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület keretén 

belül működő Csoma Emlékközpont és Népfőiskola képviselői. 

 

Tévhitek és álhírek a népszámlálás körül: sokan betelepülőktől tartva óvakodnak 
a cenzustól 
2022. április 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint magas a magyar részvétel a népszámlálás három 

hete kezdődött, önkitöltős szakaszában. Ennek dacára a lakosság nincs mindenütt tisztában 

azzal, hogy milyen céllal zajlik a cenzus, ugyanakkor az információhiány miatt számos tévhit 

kelt szárnyra. Akadnak települések, ahol közömbös a lakosság, máshol sokan érdeklődnek a 

lakossági összeírás iránt. 

 

Székely István politológust kérdezték: hogy alakulhatott ki Erdélyben a Fidesz 90 
százalékos támogatottsága? 
2022. április 7. – maszol.ro 

Az április 3-i magyarországi választások eredményeit sokan sokféleképpen értelmezték már, 

mi azonban arra voltunk kíváncsiak, mi az eredmények kontextusa, értelmezési kerete, 

valamint arra, hogy a magyarországi választási kampánynak milyen tanulságai vannak az 

erdélyi közéletre nézve. Székely István politológust, az RMDSZ ügyvezető alelnökét arra 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csikszeredaban-kell-itelkezni-az-uzvolgyi-temetofoglalas-egyik-ugyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csikszeredaban-kell-itelkezni-az-uzvolgyi-temetofoglalas-egyik-ugyeben
https://kronikaonline.ro/kultura/korosi-csoma-sandorra-emlekeznek-haromszeken-es-az-indiai-dardzsilingben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tevhitek-es-alhirek-a-nepszamlalas-korul-sokan-betelepuloktol-tartva-ovakodnak-a-cenzustol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tevhitek-es-alhirek-a-nepszamlalas-korul-sokan-betelepuloktol-tartva-ovakodnak-a-cenzustol
https://maszol.ro/belfold/Szekely-Istvan-politologust-kerdeztuk-hogy-alakulhatott-ki-Erdelyben-a-Fidesz-90-szazalekos-tamogatottsaga
https://maszol.ro/belfold/Szekely-Istvan-politologust-kerdeztuk-hogy-alakulhatott-ki-Erdelyben-a-Fidesz-90-szazalekos-tamogatottsaga
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kértük, segítsen visszatekinteni és összefüggéseiben értelmezni a Fidesz–KDNP koalíció 

nagyarányú győzelmét és az egyesült ellenzék kudarcát. Kiderült, a probléma összetettebb 

annál, mint ahogyan elsőre tűnik. 

 

Sokan hibásan, ezért érvénytelenül töltik ki a népszámlálási kérdőíveket otthon 
2022. április 7. – maszol.ro 

Közel négy hete kezdődött a népszámlálás első, önkitöltős szakasza és országos szinten a 

lakosság 11,3 százaléka már online kitöltötte a kérdőíveket. Az Országos Statisztikai Hivatal 

arra számít, hogy május 15-ig a közel 19,1 milliós lakosság 40 százaléka saját maga kitölti a 

kérdőíveket. Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád csütörtöki sajtótájékoztatóján arról 

számolt be, hogy Kovászna megye 12,7 százalékkal az országos átlag fölött van, 

Sepsiszentgyörgyön pedig a lakosság 15,6 százaléka online kitöltötte már a népszámlálási 

kérdőíveket. 

 

Új lendülettel folytatódik a Debrecen és Nagyvárad közti együttműködés 
2022. április 7. – Bihari Napló 

Az RMDSZ és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közti, több évtizedre visszanyúló 

együttműködés volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, melyet szerda délelőtt a Fekete Sas-

palotabeli székházban tartottak az érintett felek. 

 

Tudományos ülésszak az évszázados székely himnuszról  
2022. április 7. – szekelyhon.ro 

Tudományos ülésszakot szervez székely himnusz témakörben május 21-én Sepsiszentgyörgyön 

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ. A szakmai találkozót 

2021 őszére tervezték, ám az akkor hatályban lévő járványügyi korlátozások miatt elmaradt. „A 

székely és magyar himnusz, valamint szimbólumaink – a címer és a zászló – önazonosságunk 

erős jelképei itt, Székelyföldön” – mondta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. 

 

Maszol #Fórum: Van egymillió magyar Romániában? (Összefoglaló) 
2022. április 7. – maszol.ro 

Horváth Annát, az RMDSZ ügyvezető alelnökét a romániai népszámlálás menetéről és az idő 

közben tapasztalt nehézségekről kérdezzük április 7-én, csütörtökön 20 órától a Maszol 

Fórumon. Az élő adás a Maszol Facebook-oldalán követhető, a beszélgetést Varga-Mihály 

Márton moderálja. 

 

Örömteli beíratási mustrán a hetényi Tarczy Lajos Alapiskolában 
2022. április 7. – ma7.sk  

A Hetényen született, jeles természettudós-filozófus nevét büszkén viselő, teljes szervezettségű 

helyi alapiskolában április 6-7-én tartották a jövendő elsősök beíratását. A kilencedikesek a 
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https://maszol.ro/belfold/Sokan-hibasan-ezert-ervenytelenul-toltik-ki-a-nepszamlalasi-kerdoiveket-otthon
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/04/uj-lendulettel-folytatodik-a-debrecen-es-nagyvarad-kozti-egyuttmukodes
https://szekelyhon.ro/aktualis/tudomanyos-ulesszak-az-evszazados-szekely-himnuszrol
https://maszol.ro/belfold/Maszol-Forum-Van-egymillio-magyar-Romaniaban-Osszefoglalo
https://ma7.sk/tajaink/oromteli-beiratasi-mustran-a-hetenyi-tarczy-lajos-alapiskolaban
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vizitünk előtt írták meg a tudásfelmérő Tesztelés 9-et, a többiek pedig éppen hazatértek a 

határban tartott honvédelmi gyakorlatukról, s a beíratásra érkező kicsik előtt, focibeli 

ügyességüket is megcsillogtatták. „Dunamocsi, virti, dunaradványi, marcelházi, pathi és izsai 

tanulóink is vannak, illetve elsőseink is több faluból lesznek. Ennek az az oka, hogy egyes 

helységekben már nincsenek alapiskolák, vagy felső tagozatok, esetleg a családoknak vonzóbb 

a »Tarczy«, mint a helyi iskola. Sokan igénybe veszik a magyarországi Videó Alapítványtól hét 

évvel ezelőtt kapott, 25 férőhelyes iskolabuszunkat, amely folyamatosan közlekedik 

Dunamocs–Hetény között, a községi kasszából történő anyagi támogatásának is köszönhetően. 

Mivel a Rákóczi Szövetségtől pedig egy másik iskolabuszt kapunk, az ősztől majd az Izsa–

Hetény vonalon, szintén oda-vissza közlekedhet, megkönnyítve a bejáró tanulóink rendszeres 

utazását, s ezzel egy nagy terhet levéve a szülők válláról” – fejtette ki Lelkes Ágnes.  

 

Törékeny csodák 
2022. április 7. – ma7.sk  

Kremmer Dezső, az országos tojásdíszítő verseny győztese Törékeny csodák című kiállítása 

nyílt meg tegnap délután a Párkányi Városi Múzeumban. A közönség részéről nagy volt az 

érdeklődés a nem mindennapi tárlat iránt. Az alkotót Juhász Gyula, a múzeum vezetője 

mutatta be a megnyitó résztvevőinek. „Kremmer Dezső Bényben élő művész mintegy 250 

munkáját hozta el hozzánk. A tojások kézzel készítettek, egyediek és megismételhetetlenek. A 

kiállított tojáskülönlegességek között megtalálható fürj, tyúk, kacsa, liba, emu és strucctojás is. 

Van jó néhány egészen rendkívüli, kivételes alkotása is. Tojásba faragta például a 13. században 

épült kéttornyú bényi templomot, de kuriózumként egy ezer darab kövecskével díszített tojást 

is készített.  

 

Földrengés volt Besztercebánya környékén 
2022. április 7. – ma7.sk, Új Szó  

Szerdán, röviddel 19:00 után nagy valószínűséggel rengett a föld Besztercebánya környékén - 

közölte Csicsay Krisztián, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Földtudományi Intézetének 

szeizmológusa a TASR hírügynökséggel. A szeizmológusok eddig több mint 20 földrengés-

kérdőívet kaptak. Ezekben az emberek úgy írták le a jelenséget, mint egy erős ütődést, 

rándulást vagy remegést. A rengések a leírások szerint gyengék vagy közepesek voltak. A 

földrengés epicentruma a besztercebányai járásbeli Zólyomlipcse (Slovenská Ľupča) vagy 

Felsőmicsinye (Horná Mičiná) mellett lehetett. A szeizmikus aktivitás nem rendkívüli Közép-

Szlovákiában. Besztercebánya környékén legutóbb tavaly ősszel a Breznóbányai járásban 

Garampéteri (Predajná) környékéről érkeztek jelentések kisebb földrengéssel kapcsolatban.  

 

Tűzjelek – a kerámia és az üveg különös játéka a közös tárlaton 
2022. április 7. – felvidek.ma  

Tűzjelek címmel a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Intézet Pozsony kiállítóterme ad otthont 

Kutak Adrienn és Farkas Vajk közös tárlatának. A kerámia és az üveg különös és egyben 

harmonikus találkozását figyelhetjük meg az április 6-án megnyitott kiállításon. „A tárlaton két 
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https://ma7.sk/tajaink/torekeny-csodak
https://ma7.sk/aktualis/foldrenges-volt-besztercebanya-kornyeken
https://felvidek.ma/2022/04/tuzjelek-a-keramia-es-az-uveg-kulonos-jateka-a-kozos-tarlaton/
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díjazott alkotó mutatja be munkásságának egy-egy szeletét. A kiállítás szorosan kötődik a 2021 

augusztusában, a komáromi Limes Galériában rendezett I. Felvidéki Szépművészeti 

Biennáléhoz” – kezdte nyitóbeszédét Venyercsan Pál, a kulturális intézet igazgatója. Az említett 

biennálén Kutak Adrienn keramikusművész és Farkas Vajk üvegművész kapta akkor 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának különdíját. Az elismerés egyben a 

jelen kiállítás megvalósulását is jelentette – tette hozzá az igazgató. 

 

A Szövetség MKP Platformjának nyilatkozata 
2022. április 7. – felvidek.ma  

A Szövetség MKP Platformja az alábbi nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkbe. A Magyar 

Közösség Pártja alulról építkező demokratikus elvekre épülő pártként működött. Ezt a 

rendszert a Szövetség MKP Platformja továbbra is következetesen alkalmazza. Platformunk 

vezetősége kéthetente ülésezik. Döntéseink meghozatala során szükség szerint egyeztetünk a 

járási elnökeinkkel, helyi szervezeteink elnökeivel. Az így kialakított álláspontunkat a 

Szövetség elnökségében a platform elnöke, Berényi József tolmácsolja. Elutasítunk minden 

olyan kezdeményezést, amely megkérdőjelezi platformunk vezetésének egységét, annak közös 

fellépését, valamint a platformunk elnökével szemben folytatott, személyeskedéstől sem 

mentes lejárató kampányt. 

 

A mezőgazdasági szektor nem maradhat ki a válságkezelésből! 
2022. április 7. – felvidek.ma, bumm.sk  

A Szövetség pozsonyi székházában a mezőgazdasággal és az energiabiztonsággal kapcsolatban 

tartottak ma sajtótájékoztatót, miután szakemberekkel egyeztettek a párt vezető politikusai. 

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke az élelmiszeripar fontosságára hívta fel a figyelmet, amely 

az Ukrajnában dúló háború okán még nagyobb jelentőséggel bír. „A mezőgazdasági szektor 

nem maradhat ki a válságkezelésből!” – mondta. A Szövetség javasolja a gabonaexport 

ellenőrzését. Javasolják azt is, hogy a malmok a gabonát közvetlenül a termelőktől vásárolják, 

továbbá szükség esetén kamatmentes hitelt vehessenek fel. A Földalap működésével 

kapcsolatban azt szorgalmazzák, hogy a földbérleti szerződéseknél a helyben élőket részesítsék 

előnyben. 

 

Régmúlt idők igaz történetei Komáromból 
2022. április 7. – Új Szó  

A Duna Menti Múzeum Baráti Körének újrainduló programsorozatában bemutatták Németh 

István újságíró Múltra nyíló kapu. Válogatott írások a régi Komáromról című könyvét. Két év 

kihagyás után jött össze újra egy térben a Baráti Kör tagsága, amely idén fennállásának fél 

évszázados jubileumát ünnepli – emlékeztetett a könyvbemutató házigazdája, Galo Vilmos 

történész. Hozzátette, a könyvet kiadó Pro Museum Társulás pedig 10. születésnapját fogja 

ünnepelni az év végén, az elmúlt évek alatt összesen kilenc helytörténeti kötetet publikáltak. A 

legújabb ezek között Németh István könyve, amelyet a több mint négy évtized alatt írt 

helytörténeti cikkeiből állítottak össze. 
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https://felvidek.ma/2022/04/a-szovetseg-mkp-platformjanak-nyilatkozata/
https://felvidek.ma/2022/04/a-mezogazdasagi-szektor-nem-maradhat-ki-a-valsagkezelesbol/
https://ujszo.com/regio/regmult-idok-igaz-tortenetei-komarombol
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Hetven éve nyílt meg a Galántai Könyvtár 
2022. április 7. – Új Szó  

A koronavírus-járvány miatt tavaly el kellett halasztani a Galántai Könyvtár megnyitásának 70. 

évfordulója alkalmából tervezett ünnepséget, így kedden tartották meg. A Galántai Könyvtár 

megnyitásának 70. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a Galántai Honismereti 

Múzeum kiállítótermében. Az ünnepség Imrich Farkas hegedű- és Ternóczky István 

zongorajátékával kezdődött. A továbbiakban a meghívott vendégek mondták el köszöntéseiket, 

a könyvtár alkalmazottai pedig bemutatták az intézményt a jelenlévőknek.  

 

Megalakult a Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács 
2022. április 7. – Magyar Szó 

A szabadkai városi képviselő-testület tegnap tartotta meg sorrendben 21. rendes ülését, 

amelyen 24 napirendi ponttal kapcsolatban mondták el véleményüket, illetve szavaztak a 

képviselők. Az ülés napirendjén szerepelt öt városi közvállalat éves működési tervének 

módosítása, a város egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv elkészítése, ugyanakkor 

megalakult a tíz tagból álló Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács is. 

 

A 100 százalék közelében – A hivatalos eredményekre egy ideig még várni kell 
2022. április 7. – Magyar Szó 

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) tegnap a szavazóhelyek majdnem 100 százalékos 

(pontosan 99,18 százalékos) feldolgozottsága mellett közzétette, hogy az előrehozott 

parlamenti választáson a szavazók 58,72 százaléka járult az urnák elé, és 42,92 százalékuk (1 

622 829 szavazat) az Aleksandar Vučić – Együtt mindent elérhetünk jelöltlistára voksolt. 

 

Szabadka, a sztyeppei város 
2022. április 7. – Pannon RTV 

Szabadka térbeli fejlődése egészen a huszadik századig - ez volt a témája a VM4K által 

szervezett eseménynek. A Csütörtök esték elnevezésű rendezvénysorozat e heti vendége Szabó 

Zsombor építészmérnök volt. Szabadka korábbi főépítésze a VM4K klubhelyiségében tartott 

előadást Szabadka, a sztyeppei város címmel. Az érdeklődők egyebek között térségünk 

klímaövezetéről és annak változásairól is hallhattak. 

 

Támogatás az iskolának és az óvodának 
2022. április 7. – Pannon RTV 

Kishegyes község önkormányzata sikeresen pályázott a tartományi oktatási titkárságnál 

felújítási támogatásra a bácsfeketehegyi óvoda számára. Sándor István alpolgármester a 

napokban írta alá erre vonatkozó szerződést a tartománnyal. A jó hír kapcsán Kovács Károly, a 

VMSZ tartományi parlamenti képviselője elmondta lapunknak, hogy 2022-ben a tartományi 

oktatási titkárság nagyobb költségvetési kerettel rendelkezik, mint korábban. 
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Díjkiosztó a vállalkozók bálján 
2022. április 7. – Magyar Szó 

Az Egyedi pékség tulajdonosa, Szakál Eleonóra lett a legsikeresebb kezdő vállalkozó a topolyai 

község területén, Tölgyesi Edit, a Krizantém temetkezési vállalkozás és virágüzlet tulajdonosa 

pedig a sikeres tradícióval rendelkező vállalkozó díját vehette át. A díjkiosztóra a vállalkozók 

bálján került sor, amit idén is a Gurman étteremben rendeztek meg gazdag tombolával. Az idén 

is nagyon sokan járultak hozzá ajándékaikkal a nyereményjáték izgalmassá tételéhez. 

 

ORFK: mintegy nyolcezer-hétszázan érkeztek szerdán Ukrajnából 
2022. április 7. – MTI, hirado.hu, HírTV, karpatalja.ma 

- Magyarországra szerdán az ukrán-magyar határszakaszon 5089 ember lépett be, míg a 

román-magyar határszakaszon belépők közül 3605-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön az MTI-vel. A 

beléptetettek közül a rendőrség 1181 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért - tájékoztatott az ORFK.  

 

Kormányhivatal: majdnem 700 menekülőnek segítettek a humanitárius 
tranzitponton szerdán 
2022. április 7. – MTI, hirado.hu, HírTV, karpatalja.ma 

- A budapesti BOK csarnokban nyitott humanitárius tranzitponton szerdán 697 menekülőnek 

segítettek az ott dolgozó munkatársak, az éjszakát 274 ember töltötte a létesítményben - 

közölte Budapest Főváros Kormányhivatala csütörtökön az MTI-vel. A majdnem 4400 

négyzetméter alapterületű BOK csarnokban kulturált körülmények között várakozhatnak a 

menekülők. 

 

Az elsők között kezdte meg a segítségnyújtást Kelet-Ukrajnában az Ökumenikus 
Segélyszervezet 
2022. április 7. – MTI, karpat.in.ua, kiszo.net 

- Az elsők között kezdte meg a segítségnyújtást Kelet-Ukrajnában az Ökumenikus 

Segélyszervezet - közölte a karitatív szervezet csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, hogy a 

frontvonal térségében ostromlott ukrán nagyvárosok lakói közül sokan menekültek a kelet-

ukrajnai Zaporizzsjába és Dnyipropetrovszkba. Nagyrészt azok jöttek ide, akik ismerős híján 

nem tudtak külföldre utazni, vagy még Ukrajna nyugati felébe sem jutottak el eddig - tették 

hozzá. Úgy folytatták, a Santis Alapítvány a zaporizzsjai területen 300 élelmiszercsomagot 

állított össze az Ökumenikus Segélyszervezet támogatásából március végén, majd újabb 300 
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élelmiszercsomagot juttattak el április első hétvégéjén ezúttal Polohy, Gulya Polya és 

Zaporizzsja városokban élők számára.  

 

Az SZBU nevében küldenek vírusokat tartalmazó üzeneteket 
2022. április 7. – karpat.in.ua 

Az orosz hackerek veszélyes vírust küldenek a donyecki kormánytisztviselőknek. A hírt Karina 

Zahidna, az SZBU donyecki és luhanszki sajtószóvivője közölte. Az információk szerint egy az 

üzenetekben egy link van, melyet ha megnyitnak, le tudják tölteni a telefonokról a titkos 

információkat. 

 

Bocskor Andrea: fokozott figyelmet igényelnek az Ukrajna területén tartózkodó 
gyermekek 
2022. április 7. – karpat.in.ua 

Bocskor Andrea a Fidesz EP-képviselője elmondta: fokozottan oda kell figyelni, hogy a 

gyermekek a háborús időszakot minél biztonságosabban átvészeljék. Több mint 4,8 millióan 

menekültek el Ukrajnából, ennek fele gyermek vagy fiatalkorú. Fontos, hogy minél hamarabb 

visszatérhessenek az oktatásba, mert ez erősíti a biztonságérzetüket. 

 

Újabb segélyszállítmány érkezett Kárpátaljára 
2022. április 7. – kiszo.net 

Április 7-én több kamion segélyszállítmány érkezett Kárpátaljára a Hungary Helps Program 

keretében, a Magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet szervezésében. Az adomány 

átadására a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás tiszasalamoni humanitáius segélyeket 

gyűjtő bázisán került sor. A rakomány tartós élelmiszerekből, ivóvízből, higiéniai cikkekből és 

takaróból áll. 

 

Inkubátorokkal gazdagodott a munkácsi Szent Márton Kórház 
2022. április 7. – karpatalja.ma 

Négy modern inkubátort kapott a munkácsi Szent Márton Kórház – számolt be a városi tanács 

április 7-én. A kapott felszerelésnek köszönhetően a koraszülöttek számára biztosítani tudják 

a szükséges oxigénszintet, a levegő megfelelő páratartalmát és az optimális hőmérsékletet. A 

kórház köszönetét fejezi ki a Crown Agents LTD -nek a humanitárius segítségért. 

 

Módosíthatják az orosz személyekről elnevezett utcaneveket a Beregszászi 
kistérségben 
2022. április 7. – karpatalja.ma 

Ülésezett a végrehajtó bizottság Beregszászban április 6-án. A tanácskozáson több téma is 

terítéken volt – tudatta Babják Zoltán polgármester. Egyik napirendi pont a Beregszászi 

kistérség utcáinak elnevezése és átnevezése volt. A döntés értelmében egy bizottságot hoztak 

létre, akik az említett témával foglalkoznak. Az utcák átnevezése azokat a tulajdonneveket illeti, 

melyek kapcsolódnak az agresszor ország kultúrájához. 
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Munkácson leszerelték Puskin mellszobrát 
2022. április 7. – kiszo.net 

Az Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziójával kapcsolatos orosztalanítás jegyében a 

Munkácsi Városi Végrehajtó Bizottság ülésén döntöttek a helyi jelentőségű történelmi és 

monumentális művészeti emlékművek lebontásáról. 

 

Több millió forint értékű gyógyszeradományt hoz Kárpátaljára az MRSZ 
2022. április 7. – karpatalja.ma 

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) az orosz–ukrán háború kitörésének első napja 

óta segítséget nyújt a Magyarországra menekülők, valamint a Kárpátalján maradók számára. 

Az elmúlt hetekben már több mint 370 tonna adománnyal segített a Szeretetszolgálat, ennek 

nagyobb része – több mint 220 tonna – közvetlenül Kárpátaljára került, melyek között tartós 

élelmiszerek, higiénés termékek, ruhák és háztartási eszközök egyaránt szerepeltek. 

 

„Ami a horvátországi magyarság köreiben történik, az maradjon meg az 
utókornak“ – 20 éves a Drávatáj 
2022. április 7. – Képes Újság 

Kettős jubileumot ünnepelt a Drávatáj, a horvátországi magyarok magazinműsora. 

Márciusban volt kereken 20 éve, hogy első összeállításukat sugározták, ezzel együtt immár az 

500. műsoruk került adásba. Az évforduló kapcsán Varga Józseffel, a magazinműsor 

főszerkesztőjével beszélgettünk. 

 

A Zsolnay lányok gyűjteménye Vukováron is 

2022. április 7. – Képes Újság 

Tavaly októberben az eszéki magyar főkonzulátus közreműködésével először Eszéken volt 

látható a pécsi Janus Pannonius Múzeum tárlata a Zsolnay lányok főkötőgyűjteményéből, 

amelyet a múlt héten Vukováron is bemutattak. 

 

Zágráb: Molnár László az Ady Kör új elnöke 
2022. április 7. – Képes Újság 

Tisztújító közgyűlést tartottak a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkörben. Új vezető került a 

nagy múltú egyesület élére Molnár László személyében, aki a szervezet eddigi elnöke, a 

Ranogajec-Komor Mária által „kitaposott ösvényen” folytatná tovább a munkát. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 7. – Kossuth Rádió 

 
Miközben a szomszédos országokban, de Európa-szerte is fellépnek a kormányok a folyamatos 

áremelkedések ellen, a szlovák kormány nem csinál semmit annak érdekében, hogy a 

lakosságra nehezedő terheket enyhítse – állapították meg a Szövetség párt képviselői. 

Javaslatot fogalmaztak meg az élelmiszer- és energiabiztonság garantálása érdekében.  

 

Tiszta Romániát! Ez a neve annak az országos takarítási és tudatosítási kampánynak, amelyet 

az RMDSZ-es Tánczos Barna által vezetett  környezetvédelmi tárca indított útjára hétfőn.  Zöld 

hét bevezetését is tervezik minden romániai iskolában.  

 

 

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája szervezésében a hét elején vajdasági írók látogattak Temesvárra 

és Aradra. Az Irodalmi karaván egyik fontos célja, hogy a különböző – anyaországon kívüli – 

magyarlakta vidékek alkotóit, illetve olvasóit közelebb hozzák egymáshoz. Lehőcz László a 

temesvári irodalmi körben megtartott beszélgetést követően kérte mikrofon elé a moderátort, 

Karácsonyi Zsolt E-MIL-elnököt és a vajdasági vendégeket. 

 

 

Nagybecskereken a Tosa Jovánovity Népszínházban hétfőn megnyílt a Vajdasági Hivatásos 

Színházak 71. fesztiválja. Egy hét alatt a zsűri és a nézők hat drámai és három gyermek előadást 

láthatnak, közöttük több magyar nyelvű produkciót.  

 

Két év kihagyás után újra személyesen látogattak az érdeklődő középiskolások a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karára. Nyílt napokat tartottak, hogy a felvételi 

előtt állók  bepillantást nyerjenek az egyetemi mindennapokba. Kolozsváron a Táncművészeti 

szak néptánccal várta az érdeklődőket.. 

 

600  gyermek részvételével szombaton tartják meg a vajdasági Törökbecsén a 37-dik Szólj síp, 

szólj népzenei vetélkedőt, amelyen az általános iskolás diákok mutatják be mit tanultak meg a 

népzene területén. A nagy múltú rendezvényről beszél Szabó Gabriella fő szervező.   

 


