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Nyomtatott és online sajtó 

Szijjártó: Magyarország az energiaellátását a jövőben is biztosítani fogja 
2022. április 11. – MTI, hirado.hu, HírTV, Origo, mandiner.hu 

Magyarország az energiaellátását a jövőben is biztosítani fogja, így nem szavaz meg olyan 

javaslatot, mely akár a kőolaj-, akár a földgázszállításokra vonatkozó szankciókat tartalmazna - 

jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxembourgban, az uniós 

tagországok külügyminiszterei ülésének szünetében hétfőn. Szijjártó Péter magyar újságíróknak 

nyilatkozva hangsúlyozta: Magyarország nem engedi meg senkinek sem, hogy a háború árát a 

magyar emberekkel fizettessék meg. Az Oroszországból származó energiahordozóknak az orosz 

fizetőeszközben, rubelben történő kifizetésére vonatkozóan közölte: megvan a megoldás, 

amellyel Magyarország nem sért semmilyen uniós szankciós intézkedést, és mégis biztosítani 

tudja az ország földgázellátásának biztonságát. Elmondta, az illetékes vállalatok szerződéseinek 

módosítása zajlik, noha azokban már szerepel, hogy a kifizetések tekintetében át lehet térni az 

eurótól eltérő pénznemre. A kétoldalú szerződések birtokában Magyarország nem látja szükségét 

annak, hogy az Európai Unió bármilyen közös fellépést, összehangolt pozíciót hozzon létre a 

kérdésben - szögezte le. 

 

Menczer: készen állunk a magyar-szlovák kapcsolatok továbbépítésére 
2022. április 11. – MTI, Hirado.hu, Tények, Felvidek.ma 

Sokat dolgoztunk azért, hogy Magyarország és Szlovákia együttműködése folyamatosan 

fejlődjön, és készen állunk arra, hogy kapcsolatainkat tovább építsük - közölte a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős 

államtitkára hétfői Facebook-bejegyzésében. Menczer Tamás kifejtette: a Szlovák Nemzeti 

Tanács elnöke "valószínűleg elnézte a naptárat, tisztelettel felhívjuk Boris Kollár figyelmét arra, 

hogy a XXI. században élünk". Hangsúlyozta: az elmúlt évtizedben "mi nagyon sokat dolgoztunk 

azért", hogy Magyarország és Szlovákia együttműködése folyamatosan fejlődjön, és azzal 

mindkét ország jól járjon. "Szép eredményeket értünk el együtt, és készen állunk arra, hogy 

kapcsolatainkat tovább építsük az Európai Unió keretein belül, melynek már régóta mindketten 

tagjai vagyunk" - fogalmazott az államtitkár. 

 

Szili – Kalmár: Európának muszáj lépnie a nemzeti kisebbségek jogainak 

védelmében 

2022. április 11. – NEWSWEEK, Mandiner 

Az európai kontinens békéjének és stabilitásának megőrzése érdekében javasolunk öt alapelvet 

az európai törvényhozás részére a nemzeti kisebbségvédelem terén – fogalmazott Szili Katalin és 

Kalmár Ferenc a Newsweek amerikai lapban megjelent véleménycikkében, amelyben felhívták a 

figyelmet a nemzeti kisebbségek ügyének nemzetközi jelentőségére. 
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https://www.origo.hu/itthon/20220411-szijjarto-magyarorszag-az-energiaellatasat-a-jovoben-is-biztositani-fogja.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/04/11/menczer-keszen-allunk-a-magyar-szlovak-kapcsolatok-tovabbepitesere
https://mandiner.hu/cikk/20220411_europanak_el_kell_koteleznie_magat_a_nemzeti_kisebbsegek_jogainak_vedelme_mellett
https://mandiner.hu/cikk/20220411_europanak_el_kell_koteleznie_magat_a_nemzeti_kisebbsegek_jogainak_vedelme_mellett
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Adekvát válaszokra és a kirekesztő nemzetállami koncepció felülvizsgálatára van szükség az 

általános emberi és demokratikus jogok érvényesülése és a kulturális sokszínűség megőrzése 

érdekében – emelte ki a miniszterelnöki megbízott és a szomszédságpolitikáért felelős miniszteri 

biztos. Az öt pont lényege, hogy a nemzeti kisebbségek ügye nem csak belügy, hanem európai 

ügy, a nemzeti kisebbségek jogainak alapja az identitáshoz való jog, az identitás védelméhez 

szükséges mind az egyéni, mind a kollektív jogok garantálása, az állampolgárság elválhat a 

nemzetiségtől és a nemzeti kisebbségek igen is államalkotó tényezői adott országnak. 

  
Kelemen Hunor: partnerség van, nem adta el magát az RMDSZ a Fidesznek 
2022. április 11. – Krónika, Székelyhon 

Egyesek egy visszhangszobában ülnek, nem látják, miként változott a világ körülöttük, meg 

vannak győződve arról, hogy az a valóság, amit az ő visszhangszobájuk eljuttat a fülükbe – így 

reagált Kelemen Hunor a Fideszt és az RMDSZ-t támadó szűk, de hangos erdélyi értelmiségiek 

csoportjának vádjaira. Az RMDSZ elnöke a Krónikának azt is elmondta: a határon túli magyarok 

voksukkal megerősítették a budapesti nemzetpolitika helyességét az országgyűlési választáson. 

 

Népszámlálás: nyílt levélben szólítják meg a városi magyarokat 
2022. április 11. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Javában zajlik a romániai népszámlálás és lakásösszeírás online szakasza. Az eddigi adatok 

alapján a városi lakosság kisebb mértékben vett részt az internetes önkitöltésben. Ez érvényes 

a magyar nemzetiségű városi lakosságra is. Nagyvárosokban és a vonzáskörzetükbe tartozó 

településeken azért kiemelten fontos részt venni az online önkitöltésben, mert a második 

szakaszban, a május végén kezdődő hagyományos összeírás során nagy a kockázata annak, 

hogy a számlálóbiztosok nem jutnak el mindenkihez. Ez történt a 2011-es népszámláláson is, 

akkor a városi népesség mintegy nyolc százalékát adminisztratív nyilvántartásokból pótolták 

ki. Az így „beemelt” személyeknek viszont nem azonosítható be az etnikuma, anyanyelve, 

felekezeti hovatartozása - emelte ki a városi lakosságnak címzett nyílt levelében a 

Népszámlálás.ro csapata.  

 

Közös ünnep a határon átívelő béke jegyében: három nagyváradi püspök is 

részt vett a debreceni virágvasárnapi keresztúton 

2022. április 11. – MTI, Krónika 

Közös ünneplésre, barkaszentelésre, keresztútjárásra és koncertekre hívták a híveket és az 

érdeklődőket virágvasárnap Debrecenben. Az esemény középpontjában a határokon átívelő 

béke állt. A Nagytemplom előtt megszervezett programon a történelmi egyházak debreceni 

elöljárói mellett három nagyváradi püspök is jelen volt.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-partnerseg-van-nem-adta-el-magat-az-rmdsz-a-fidesznek
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-nyilt-levelben-szolitjak-meg-a-varosi-magyarokat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozos-unnep-a-hataron-ativelo-beke-jegyeben-harom-nagyvaradi-puspok-is-reszt-vett-a-debreceni-viragvasarnapi-keresztuton
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozos-unnep-a-hataron-ativelo-beke-jegyeben-harom-nagyvaradi-puspok-is-reszt-vett-a-debreceni-viragvasarnapi-keresztuton
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Kisebbségi almintaként kezelik a magyar tanulókat a PISA-felmérésben 
2022. április 11. – szekelyhon.ro 

Hargita megyéből 21, Maros megyéből 9 tanintézmény vesz részt az iskolások képességeit 

összegző, nemzetközi PISA-felmérésen. A háromévente megszervezett felmérés a 15 éves 

diákok mindennapi életben hasznosítható tudását vizsgálja a szövegértés, 

természettudományok és matematika terén. Idén újdonságként kisebbségi almintaként 

kezelik a magyar tanulókat, és nem papír alapon, hanem online történik a felmérés.  

 

Magyar óvodát hoznak létre Marosvásárhelyen, erre különítettek el 

pénzösszeget  

2022. április 11. – szekelyhon.ro 

Többek között a római katolikus óvoda létrehozásához szükséges eljárásokra és engedélyekre 

hagytak jóvá pénzösszegeket a hétfői rendkívüli marosvásárhelyi tanácsülésen, de a 

lakónegyedekben az utcák és járdák javítására is több pénzt szavaztak meg. Mint az RMDSZ-

es tanácstagok frakcióvezetője, Frunda Csenge a Székelyhonnak elmondta, a kiegészítés során 

elsősorban olyan összegeket foglaltak bele a költségvetésbe, amelyekre szükség van ahhoz, 

hogy előkészítsék a katolikus óvoda létrehozását. Ugyanakkor megszavazták azt a bizottságot, 

amely a magyar óvoda létrejöttével foglalkozik, megteszi a szükséges lépéseket.  

  
Költészet napi versmaraton Nádszegen 
2022. április 11. – ma7.sk  

A költészet napi felolvasási maraton hagyományát ápolják a mátyusföldi Nádszegen. Április 

11-én, a költészet napján már hetedik alkalommal rendezte meg a Csemadok Nádszegi 

Alapszervezete a helyi versünnepként elhíresült felolvasási maratont. A rendezvény lényege, 

hogy egész nap versek hangzanak el a nádszegi főtéren, a helyiek előadásában – magyarázta 

Rózsa Beatrix, a helyi Csemadok elnöke. A délelőtti órákban a nádszegi magyar 

alapiskolásoké és óvodásoké volt a közösségi ház előtti terep. Vidám, dinamikus szavalás 

vette kezdetét a gyerekek, diákok fellépésének köszönhetően. A délutáni órákban a felnőttek 

állhattak a rögtönzött pódiumra. Egymást váltva, mindig szavalt valaki, egészen délután öt 

óráig. 

 

Kultúrával határon innen és túl Felbárral és Győrasszonyfával 
2022. április 11. – ma7.sk  

Határon átívelő fejlesztés Győrasszonyfa és Felbár együttműködésében címmel valósult meg 

a két település közötti pályázat felbári fesztiválja a hétvégén, amelynek célja volt a határon 

átnyúló társadalmi identitás, kohézió erősítése Győrasszonyfa és Felbár község között. Ez az 

együttműködés garantálta a projekt sikeres megvalósítását, valamint a színvonalas fejlesztést. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kisebbsegi-almintakent-kezelik-a-magyar-tanulokat-a-pisa-felmeresben
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-ovodat-hoznak-letre-marosvasarhelyen-erre-kulonitettek-el-penzosszeget
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-ovodat-hoznak-letre-marosvasarhelyen-erre-kulonitettek-el-penzosszeget
https://ma7.sk/tajaink/kolteszet-napi-versmaraton-nadszegen
https://ma7.sk/tajaink/kulturaval-hataron-innen-es-tul-felbarral-es-gyorasszonyfaval
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A projektben már sor került egy workshopra a helyi képviselők és szervezeti vezetők 

részvételével, illetve egy kulturális fesztiválra Győrasszonyfán. A ,,Kultúrával határon innen 

és túl" esemény lehetőséget biztosított arra, hogy a projektpartnerek és a határon innen és túl 

élő lakosság még közelebb kerüljön egymáshoz, leküzdve a határ és a nyelv okozta 

akadályokat, elősegítve az együttműködés elmélyítését. 

 

Márai Sándorra emlékeztek Kassán 
2022. április 11. – ma7.sk, felvidek.ma  

Emlékünnepséget rendeztek Márai Sándor születésének 122. évfordulója alkalmából az író 

szülővárosában, Kassán. A Márai Sándor szobránál tartott ünnepi megemlékezésen Buczkó 

István, Magyarország kassai főkonzulátusának konzulja kiemelte, a XX. századi magyar és 

világirodalom kiemelkedő alakjának neve elválaszthatatlanul összeforrott szülővárosával, 

ahol csupán gyerekkorát és fiatalsága korai éveit töltötte. „Gazdag életművet hagyott ránk. 

Mindvégig kereste, de mintha soha nem találta volna igazán helyét a világban. Valójában 

mindig hazavágyott, vagy talán csak vissza az első világégés miatt teljesen gondtalannak azért 

mégsem nevezhető, de a visszaemlékezéseiből mégis boldog harmóniát sugárzó 

gyermekkorába, annak helyszínére. Vissza Kassára, amit bárhol is volt a világban, mindig a 

szíve csücskében hordott” – mondta Buczkó István. 

 

Locsolkodás, tánc, vásár – így várták Párkányban a húsvétot 
2022. április 11. – ma7.sk 

A Párkányi Városi Művelődési Központ által szervezett húsétvárón tojásfát díszítettek a téren, 

összegyűlt a régió kézműveseinek apraja-nagyja, a mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes 

férfitagjai minden nőt meglocsoltak friss, hideg vízzel. Két év kihagyás után felelevenítették a 

húsvéti vásárok hagyományát, ahová a kézművesek finom és egészséges ételekkel, italokkal, 

valamint kreatív alkotásokkal készültek. Nem hiányoztak a színes tojások, a kőtés, a lekvárok, 

ivólevek, de a jó bor és sonka sem. A nánai Kisgombos Játszóház foglalkoztatót tartott a 

helyszínen, ahol mindenféle húsvéti dekorációt alkothattak a gyerekek. 

 

Értékes kiadvány az értékmentésről 
2022. április 11. – ma7.sk 

A könyv szerzője Gyurán Ágnes, aki felkészítő tanárként évek óta koordinálja és segíti a téma 

iránt fogékony diákok tevékenységét. A szorgos gyűjtő- és kutatómunkával számos kevésbé 

ismert, vagy elfeledett értéket, személyiséget hoztak be a helyi, felvidéki és az egyetemes 

magyar köztudatba, s ezek bemutatásával sikerrel szerepeltek a különböző vetélkedőkön is. 

Sok mindent kutattunk, figyeltünk, feljegyeztünk. Ezeket a kincseket, az összegyűlt értékeket 

különböző fórumokon közöltük és szépen lassan részesei lettünk az értékőrzésnek, valamint 

bekerültünk az értéktárak hálózatába. 
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https://ma7.sk/tajaink/marai-sandorra-emlekeztek-kassan-kepekkel
https://ma7.sk/tajaink/locsolkodas-tanc-vasar-igy-vartak-parkanyban-a-husvetot
https://ma7.sk/tajaink/ertekes-kiadvany-az-ertekmentesrol
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Tiszteletét tette Bukovszky Lászlónál a vietnámi kisebbség 

2022. április 11. – bumm.sk  

Ma látogatást tett nálam Viet Nguyen, a vietnámi kisebbség képviselője és Ladislav Oravec, a 

kormány emberjogi tanácsának a tagja, akikkel a vietnámi kisebbség lehetőségeiről 

beszélgettem – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Bukovszky László, nemzeti kisebbségekért 

felelős kormánybiztos. A vietnámiak már több éve törekednek rá, hogy nemzeti kisebbségként 

ismerjék el őket Szlovákiában, s a népszámlálás után intenzívebbé vált ez a párbeszéd – 

közölte a kormánybiztos, s hozzátette: a tavalyi népszámlálási adatok szerint, Szlovákiában 

2.793 személy vallotta magát vietnámi nemzetiségűnek, és 489-en jelölték meg második 

nemzetiségként a vietnámi identitást. 

 

Szövetség: Boris Kollár vonja vissza szavait és kérjen bocsánatot! 
2022. április 11. – felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó  

A Szövetség a lehető leghatározottabban elutasítja Boris Kollár házelnök vasárnapi 

ámokfutását, amikor kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor hamarosan 

Szlovákiát is felparcellázza. Azzal, hogy az ország második legfőbb közjogi méltósága ilyet 

mondott, minden határt átlépett. A házelnöknek tudnia kell, hogy ez a kijelentés nemcsak a 

szlovák–magyar államközi kapcsolatokat ronthatja, de ami számunkra fontosabb: 

hátrányosan érintheti a szlovákiai magyar közösséget is, illetve a szlovákok és a magyarok 

békés együttélését is országunkban. A Szövetség ezért felszólítja Boris Kollárt, hogy vonja 

vissza kijelentését és kérjen bocsánatot! 

 

Ipolyság Kollégium – elindul az értékfeltáró és -megőrző kutatás az Ipoly alsó 

szakaszán 

2022. április 11. – felvidek.ma  

A Lakiteleki Népfőiskola és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával indítja el az Ipoly 

alsó szakaszára összpontosító értékfeltáró kutatói munkát. Az Ipolyság Kollégium az említett 

térségben élő emberek lehetőségeit, kulturális és szellemi állapotának felmérését tűzte ki 

céljául. A kollégium első tájékoztató találkozóját az ipolysági Pongrácz Lajos Közösségi 

Házban szervezték meg április 10-én. Mint Jámbor Mónika, a kollégium felvidéki 

koordinátora a szakmai találkozón kifejtette: az elkövetkező időszakban az Alsó-Ipoly mente 

több mint harminc községében végeznek a kollégium tagjai kutatásokat. „A kutatómunka az 

itt élő közösségek mindennapjait öleli fel” – szögezte le felvidéki szakmai vezető. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2022/04/11/tiszteletet-tette-bukovszky-laszlonal-a-vietnami-kisebbseg
https://felvidek.ma/2022/04/szovetseg-boris-kollar-vonja-vissza-szavait-es-kerjen-bocsanatot/
https://felvidek.ma/2022/04/ipolysag-kollegium-elindul-az-ertekfeltaro-es-megorzo-kutatas-az-ipoly-also-szakaszan/
https://felvidek.ma/2022/04/ipolysag-kollegium-elindul-az-ertekfeltaro-es-megorzo-kutatas-az-ipoly-also-szakaszan/
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Áder János fogadta Pásztor Istvánt 
2022. április 11. – Magyarszo.rs, Vajma.info, PannonRTV 

Áder János, Magyarország leköszönő köztársasági elnöke fogadta ma Pásztor Istvánt, a 

Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi képviselőház elnökét, írja közlemény alapján a 

Tanjug. Pásztor István megköszönte azt a támogatást és munkát, amelyet Áder János az 

elmúlt évtizedben Szerbia és Magyarország közötti kapcsolatok megerősítésébe fektetett. 

Hangsúlyozta, a köztársasági elnök nagyban hozzájárult a két ország közötti partnerség és 

baráti kapcsolatok erősítéséhez, a vajdasági magyar közösség nevében pedig megköszönte, 

hogy mindig bízhatott az államfő támogatásában és megértésében. 

  

Oktatási fejlesztések Vajdaságban - jobb körülmények a gyerekeknek 
2022. április 11. – PannonRTV 

Megújul a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, és az ehhez tartózó horgosi 

játszóház. A tartományi oktatási titkárság összesen 9,7 millió dinárral támogatja 

Magyarkanizsa községbeli oktatási intézmények felújítási munkálatait. Ennek köszönhetően a 

közeljövőben megújul a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, és az ehhez tartózó 

horgosi játszóház, valamint a horgosi általános iskola konyha részlegének és a 

magyarkanizsai középiskola padlócseréje is sor kerül. 

  

Vučević: Erős kormányunk lesz, az SNS-nek és a VMSZ-nek kell a hatalmat 

alkotnia 
2022. április 11. – Vajma.info 

A Szerb Haladó Párt (SNS) győztes liitájának és koalíciós partnerének, a Vajdasági Magyar 

Szövetségnek (VMSZ) kell köztársasági szinten megalakítania a leendő kormányt – mondta 

Miloš Vučević, az SNS alelnöke, Újvidék polgármestere. Vučević a Novostinak adott 

interjújában rámutatott, hogy Szerbiának erős kormánya lesz, amely szerinte minden jövőbeli 

kihívásra képes lesz válaszolni, folytatni az állam fejlesztését és modernizálását, ápolni a 

kapcsolatokat a szomszédos országokkal. 

  
Vetőmaggal segíti a kárpátaljai gazdákat az Agrárminisztérium 
2022. április 11. – MTI, karpataljalap.net, kiszo.net, karpat.in.ua 

Az Agrárminisztérium (AM) húszmillió forint értékű kukorica- és napraforgó-vetőmagot, 

valamint burgonya vetőgumót adományoz a háború miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai 

gazdáknak - közölte Nagy István a tárca hétfői közleménye szerint. A miniszter arra hívta fel a 

figyelmet, hogy az orosz-ukrán konfliktus jelentős kihívás elé állítja az agráriumot. Mint a 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4898/kozelet_kitekinto/262983/%C3%81der-J%C3%A1nos-fogadta-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1nt-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-%C3%81der-J%C3%A1nos.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/oktatasi-fejlesztesek-vajdasagban-jobb-korulmenyek-gyerekeknek
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27486/Vucevic-Eros-kormanyunk-lesz-az-SNS-nek-es-a-VMSZ-nek-kell-a-hatalmat-alkotnia.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27486/Vucevic-Eros-kormanyunk-lesz-az-SNS-nek-es-a-VMSZ-nek-kell-a-hatalmat-alkotnia.html
https://karpataljalap.net/2022/04/11/vetomaggal-segiti-karpataljai-gazdakat-magyar-agrarminiszterium
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közlemény szerint fogalmazott, Kárpátalján sok gazda, ha meg is szeretné művelni a 

szántóterületeit, azok bevetésére vagy beültetésére már nincs lehetősége. A háború okozta 

kereskedelmi nehézségek miatt ugyanis helyben nem lehet megfelelő mennyiségű növényi 

szaporítóanyaghoz jutni. A fegyveres konfliktus kirobbanása óta az AM és a magyar 

gazdaszervezetek több módon is segítették a bajba jutott határon túli termelőket. A 

kárpátaljai gazdák ezután is számíthatnak az anyaországra, illetve Magyarország 

támogatására - tette hozzá Nagy István. 

 

Ukrajna jelentős része aknamentesítésre szorul 
2022. április 11. – kiszo.net 

Az ukrán szántóföldek nagy részén robbanóanyag-veszély miatt nem lehet megkezdeni a 

vetési munkálatokat. Az orosz megszállók által hátrahagyott nagy mennyiségű lőszer miatt 

körülbelül 300 ezer négyzetméteren van szükség humanitárius aknamentesítésre – 

tájékoztatott a katasztrófa-védelem. 

 

Sokkoló előrejelzés: a létminimum alatti összegből élő lakosság aránya még 

idén elérheti a 70 százalékot 
2022. április 11. – kiszo.net 

Amint arról korábban olvashattak, a Világbank elemzői szerint Ukrajna GDP-je 45 

százalékkal csökkenhet az Oroszország által indított háború miatt. A legfrissebb 

makrogazdasági előrejelzést használó modellezés azt mutatja, hogy a tényleges létminimum 

alatti jövedelemmel rendelkező lakosság aránya 2022-ben elérheti a 70 százalékot, szemben a 

2021-es 18 százalékkal. Mint ismeretes, jelenleg a munkaképes személyek létminimuma 2481 

hrivnya. 

 

Közel 20 ezer menekült érkezett Munkácsra 
2022. április 11. – kiszo.net 

A Latorca-parti városban 19 884 belső menekültet, köztük 5825 gyermeket regisztráltak 

Oroszország ukrajnai háborújának kezdete óta – közölte a Munkácsi Városi Tanács 

sajtószolgálata hétfőn. Az önkormányzat által biztosított szállásokon 3197 személyt helyeztek 

el, 16 ezren a magánszektorban találtak menedéket. Szombaton harminc Munkácson 

regisztrált menekült utazott külföldre. A Cirill és Metód Humanitárius Központon több mint 

ezer humanitárius segélycsomagot osztott szét a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek 

között. 

 

Munkácson eltávolították a helyéről a szovjet tankot 
2022. április 11. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Hétfőn reggel eltávolították a T–34-es szovjet harckocsit talapzatáról Munkácson, amelyet a 

szovjet hadsereg győzelmei nyomán állítottak 1969-ben, írta a Pmg.ua. Pár napja Alekszandr 

Puskin költő, író emlékére állított szobrot távolították el a Munkácsi-parti városból. A 
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https://kiszo.net/2022/04/11/ukrajna-jelentos-resze-aknamentesitesre-szorul/
https://kiszo.net/2022/04/11/a-letminimum-alatt-elo-lakossag-aranya-meg-iden-elerheti-a-70-szazalekot/
https://kiszo.net/2022/04/11/a-letminimum-alatt-elo-lakossag-aranya-meg-iden-elerheti-a-70-szazalekot/
https://kiszo.net/2022/04/11/kozel-20-ezer-menekult-erkezett-munkacsra/
https://kiszo.net/2022/04/11/munkacson-eltavolitottak-a-helyerol-a-szovjet-tankot/
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Munkácsi Városi Tanács korábban azt közölte, hogy a szovjet bevonulásra utaló tankot – 

amely a békeidőben a városban állomásozó 128. különálló hegyi rohamdandár tartalék 

harckocsija volt – 1969-ben helyzeték el a város egyik forgalmas kereszteződésében. 

 

 

Mesekönyvet és húsvéti csomagot vehettek át ukrán menekült gyerekek 

Budapesten 

2022. április 11. – karpataljalap.net, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A Ribizli a világ végén című, ukrán nyelven megjelent mesekönyv második, bővített kiadását 

és húsvéti ajándékcsomagokat vehettek át ukrán menekült gyerekek hétfőn Budapesten, az 

Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK). Zalka Virág Csenge Ribizli a világ végén című 

díjnyertes népmese-gyűjteményének hősei bátorságukkal és bölcsességükkel emelkednek ki 

társaik közül – mutatott rá Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója a 

könyvet bemutatva. 

 

Docensi címet szerzett a Rákóczi-főiskola öt oktatója 
2022. április 11. – karpatalja.ma 

Docensi címet szereztek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársai: dr. 

Bárány Béla, a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának oktatója, dr. Molnár Ferenc 

és dr. Szakál Imre, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék oktatói, dr. Szilágyi Iván, 

a Pedagógia és Pszichológia Tanszék oktatója, valamint dr. Moca Andrij, a Földtudományi és 

Turizmus Tanszék oktatója. 

 

Húsvéti foglalkozás a Nagyberegi Tájházban 

2022. április 11. – karpatalja.ma 

Hosszú ideje csöndes a Nagyberegi Tájház udvara. Elmaradtak a foglalkozások, és pihentek a 

játékok is. A közeledő ünnep azonban megtörte az ürességet. A Pro Cultura Subcarpathica 

civil szervezet ismét húsvéti foglalkozást szervezett a tájházban. 

 

Magyarország hathatós segítségét hangsúlyozta Kárpátalja 

kormányzóhelyettese 
2022. április 11. – kiszo.net 

Magyarország az egyik éllovas az ukrán állampolgároknak juttatott humanitárius segélyek 

terén – olvasható a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Telegram-csatornáján. „A 

minap újabb 2 kamion érkezett Kárpátaljára. A 10 tonnát meghaladó rakomány tele volt 

orvosi eszközökkel és gyógyszerekkel” – jelentette be Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Közigazgatás első helyettese. 
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https://karpataljalap.net/2022/04/11/mesekonyvet-es-husveti-csomagot-vehettek-ukran-menekult-gyerekek-budapesten
https://karpataljalap.net/2022/04/11/mesekonyvet-es-husveti-csomagot-vehettek-ukran-menekult-gyerekek-budapesten
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/docensi-cimet-szerzett-a-rakoczi-foiskola-ot-oktatoja/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/husveti-foglalkozas-a-nagyberegi-tajhazban/
https://kiszo.net/2022/04/11/magyarorszag-hathatos-segitseget-hangsulyozta-karpatalja-kormanyzohelyettese/
https://kiszo.net/2022/04/11/magyarorszag-hathatos-segitseget-hangsulyozta-karpatalja-kormanyzohelyettese/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 11. – Kossuth Rádió 

 
Ökumenikus istentiszteletre volt hivatalos a pozsonyi magyarság Virágvasárnapon. A 

meghívót Sokola Erika evangélikus lelkésznő, Buza Zsolt református és Molnár Tamás 

katolikus lelkipásztor címezte a közösségeknek azért, hogy legyen együtt a pozsonyi 

magyarság a legnagyobb keresztény-keresztyén ünnep küszöbén, Virágvasárnapon.  

 

Versfelolvasással, versmondással ünnepelték a temesvári irodalmi körben szombaton a 

magyar költészet napját. Radnóti Miklóstól József Attiláig, Arany Jánostól Varró Dánielig 

nagyon sokszínű volt az elhangzott versek szerzőinek palettája. A verses esten arra is 

figyelmeztettek, hogy – bár a költészet napját József Attila születésnapján ünnepeljük –, idén 

van a költő halálának 85. évfordulója.  

 

A miskolci Felvidék Ház és a Csemadok Kassa Környéki Területi Választmánya 

szavalóversenyt szervezett a miskolci Földes Ferenc gimnáziumban. A megmérettetés 

nemcsak a versek szeretetéről, hanem a diákok találkozási lehetőségéről, az ismerkedésről és 

a barátságról is szólt. 

 

Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium diákjai „versfára” tűzték ki kedvenc versüket, vagy 

annak egy részletét a Magyar Költészet Napja alkalmából. Emellett „zsákbamacska”- 

könyveket kínáltak kölcsönzésre a diákoknak, így népszerűsítve az olvasást és az irodalmat. 

Egy-egy könyv „ára” csak annyi volt, hogy el kell olvasni.  

 

A magyar költészet napja tiszteletére és a Petőfi emlékév alkalmából Petőfi Sándor: János 

vitéz című elbeszélő költeményét román nyelven, román művészek előadásában mutatják be 

Bukarestben, a Liszt Intézetben. A ma esti különleges produkcióról Kósa András Lászlót, a 

Liszt Intézet vezetőjét kérdeztük. 

 

 „Néha otthontalanabb lesz az, aki otthon marad, mint a másik, aki a világba megy.”- írja a 

kassai születésű Márai Sándor, aki fiatalon hagyta el szeretett városát, hazáját és Európát is, 

majd élete jelentős részét emigrációban töltette, mégis mindvégig visszavágyott szülővárosáb  

a. Kassa megőrizte emlékét, és a kassaiak megteremtették Márai kultuszát. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-08_18-01-00&enddate=2022-02-08_18-40-00&ch=mr1

