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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: újabb fűtőelem-szállítmány érkezett, továbbra is garantált a paksi 

atomerőmű működése 
2022. április 20. – MTI, HírTV, PestiSrácok, Magyar Nemzet 

Újabb, nukleáris fűtőelemeket szállító repülőgép érkezett Oroszországból, így a következő 

időszakban is garantált a paksi atomerőmű működése - közölte a tárca közleménye szerint 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülés előtt. A tárcavezető arról 

számolt be, hogy a tanácskozáson az egyik legfontosabb napirendi pont az ukrajnai háború lesz. 

Ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy a kormány számára Magyarország biztonságának 

garantálása a legfőbb feladat, ennek pedig több aspektusa van, ilyen az energiaellátás is. 

Aláhúzta: a magyar energia összetételben a nukleáris energia fontos szerepet tölt be, hiszen a 

paksi reaktorok összteljesítménye 2000 megawatt és hazánk ebből fedezi teljes 

áramfelhasználásának harmadát. Mindehhez azonban nukleáris fűtőelemekre van szükség. 

 

Potápi: a magyar kormány politikájának lényege, hogy nemzetben, közösségben, 

családban gondolkodik 
2022. április 20. – MTI, Hirado.hu, PannonRTV, Demokrata, M1, Gondola 

A magyar kormány politikájának lényege, hogy nemzetben, közösségben, családban 

gondolkodik, "számunkra ez a társadalom alapja" - jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán a horvátországi 

Drávaszögben, miután letették a magyar állami támogatással épülő pélmonostori Magyar 

Kulturális Központ, Könyvtár és Óvoda alapkövét. Potápi Árpád János elmondta: a 

nemzetpolitikai tevékenységgel elsősorban a gyerekek és a fiatalok felé fordulnak. "Ha őket 

nem támogatjuk, húsz év múlva gyakorlatilag már nem lesz miről beszélnünk" - fogalmazott. 

Közös érdeknek nevezte a gyerekek és családok megerősítését, és emlékeztetett rá, hogy ezt 

szolgálja a 2016-ban elindított óvodafejlesztési program is, amely már negyedik ütemben 

zajlik.     

 

Munkához segítik a menekülteket 
2022. április 21. – Veczán Zoltán - Maninder 

Közös érdek, hogy a menekültek munkát vállalva, tisztes körülmények között el tudják tartani 

magukat és családjukat. Ukrajnaiakat segítő munkaközvetítőt kérdeztünk friss 

tapasztalatokról. “Egyre több a tapasztalat, és egyre többeknek tudunk segíteni” – kezdi 

beszélgetésünket Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezetője. Ők települtek ki 

munkaközvetítőként a BOK Sportcsarnokba, hogy az érkező ukrajnai menekültek hozzájuk 

fordulhassanak, ha esetleg úgy döntenek, maradnának és dolgoznának itt. 

(A cikk teljes terjedelmében a Mandiner hetilap IV. évfolyam 16. számában olvasható.) 
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Érvénytelenítették a Sepsiszentgyörgy zászlajának elfogadásáról szóló 

kormányhatározatot  

2022. április 20. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro  

Érvénytelenítette a brassói táblabíróság a Sepsiszentgyörgy zászlajának elfogadásáról tavaly 

júniusban hozott kormányhatározatot. A szerdán közölt végzés nem jogerős. Az ítélőtábla 

közigazgatási részlege két román egyesület kifogásának adott helyt: a Kovászna, Hargita és 

Maros Megyei Románok Civil Fóruma által kezdeményezett eljárásba utóbb a – magyar 

szimbólumok és feliratok ellen perek százait indító – Méltóságért Európában Polgári Egyesület 

(ADEC) is beavatkozott. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester – a Székelyhon.ro 

hírportál szerint – egy tavaly decemberi sajtóértekezleten azt mondta: tudomása szerint a két 

szervezet a „románok jelenlétére” utaló jelképeket hiányolja és azt nehezményezi, hogy a 

városzászló a székely zászló (arany és kék) színeit tartalmazza. 

 

Maratoni tojásírás Sepsiszentgyörgyön: a Guzsalyas Alapítvány igazgatója 

népszerű húsvéti foglalkozásaikról  
2022. április 20. – Krónika 

A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány közel harminc éve élteti a tojásírás hagyományát 

gyerekek és felnőttek körében egyaránt. A kilencvenes évek családias hangulatú alkalmai azóta 

több száz résztvevős rendezvénnyé nőtték ki magukat. A hét éve elindított, hajnalig tartó 

tojásírás éjszakája az ünnepet megelőző „ünnep” a résztvevők, szervezők számára egyaránt. A 

sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány munkatársai közel három évtizede tanítanak 

különböző kézműves tevékenységeket, népi mesterségeket kicsiknek és nagyoknak, 

hagyományőrző foglalkozásokat, rendezvényeket tartanak. Kiemelten koncentrálnak az 

ünnepekre, ünnepkörökre is, így például a húsvétra, amelyet megelőzően hagyományos 

tojásírást oktatnak. A tojásírás éjszakája elnevezésű eseményükről, amelyet 2015 óta 

szerveznek meg, a szervezet igazgatóját, Tóth-Birtan Tinkát faggattuk.  

 

Tető alatt a szórványkollégium: új bentlakás épül Szamosújváron, a gyerekek 

„kinőtték” a régi ingatlant  
2022. április 20. – Krónika 

A kezdetben adódott nehézségek ellenére jó ütemben halad a szamosújvári magyar iskola 

szórványkollégiumának építése. Az illetékesek remélik, hogy ha csak részben is, de a mezőségi 

diákok már az ősztől belakhatják az épületet. Jól kihasználta a világjárvány „nyújtotta” kevés 

lehetőségek egyikét a szamosújvári Téka Alapítvány. A mezőségi szórványban élő, 

anyanyelvükön tanulni vágyó diákok támogatásával foglalkozó civil szervezet nekilátott az új, 

tágas kollégium épületének tervezéséhez és felhúzásához a mintegy 17 ezer fős Kolozs megyei 

városban, ahol a lakosság körülbelül 17 százaléka magyar. A Kemény Zsigmond Elméleti 
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Líceum tőszomszédságában épülő négyszintes, 1300 hasznos négyzetméternyi felületű 

ingatlanra azért van szükség, mert a térségből érkező gyerekek rég kinőtték az alapítvány 

belvárosi bentlakását. A tervezés a pandémia első évében kezdődött el, a kivitelezőt a múlt év 

októberében választották ki. 

 

Ciucă szerint a magyarok is éljenezve fogadták a bevonuló román katonákat 

Nagyváradon  
2022. április 20. – Krónika 

Románok, magyarok és más nemzetiségű lakosok is éljenezve fogadták a 103 évvel ezelőtt, 

1919. április 20-án Nagyváradra bevonuló román hadsereget – jelentette ki Nicolae Ciucă 

miniszterelnök szerdán a partiumi városban. A román bevonulás 103. évfordulója alkalmából 

tartott nagyszabású ünnepségen a román kormányfő beszédében úgy fogalmazott, hogy a 

román katonák valójában felszabadították a várost a „bolsevik uralom alól”, számolt be 

tudósításában az Agerpres. „Most 103 éve, április 20-án, húsvét ünnepén a román seregek 

bevonultak Nagyváradra az őket váró románok, magyarok és más nemzetiségek éljenzése 

közepette, hogy megvédjék a lakosságot és felszabadítsák a zsarnokság alól” – idézte a 

kormányfőt az állami hírügynökség. 

 

Erdélyi alkotók filmjeit is vetítik a magyar film napján a Pesti Vigadóban 
2022. április 20. – Krónika 

A magyar film napja alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Film- és Fotóművészeti 

Tagozata április 30-án filmestet szervez a Pesti Vigadóban, ahol fiatal alkotók, köztük a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen végzett rendezők filmjeit láthatják az 

érdeklődők. Sütő Gábor 2013-ban bemutatott Egy szép melódia című dokumentumfilmjének 

főhősét orosz fogságban érte a II. világháború vége, és kalandos úton, különleges élménnyel 

tért haza az erdővidéki Vargyasra. A filmesten szintén levetítik a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen végzett rendező, Buzási Gyopár Babuka a fűben című, 2017-ben készült 

animációs dokumentumfilmjét. 

 

Csütörtökön kezdődik az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek 

Találkozója Nagyváradon  
2022. április 20. – Krónika 

Az összes erdélyi magyar hivatásos táncegyüttes részt vesz a csütörtökön kezdődő, vasárnapig 

tartó nagyváradi szemlén. A régió táncművészeti szakembereinek találkozóját, az Erdélyi 

Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozóját (EHTET) a Szigligeti Színház szervezi. 

Ismét Nagyvárad az erdélyi néptánc fővárosa: csütörtöktől vasárnapig szervezi a Szigligeti 

Színház az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozóját (EHTET). A fesztivál, 

amelynek harmadik ízben ad otthont a nagyváradi teátrum, az egyetlen olyan rendezvény, 

amely a hat erdélyi hivatásos táncegyüttes közös fórumaként lehetőséget biztosít a régió 

táncművészeti szakembereinek találkozására. A 16. találkozón részt vesz a hat erdélyi magyar 
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néptáncegyüttes: a házigazda Nagyvárad Táncegyüttesen kívül ott lesz a Maros 

Művészegyüttes, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, az Udvarhely Néptáncműhely, a 

Háromszék Táncegyüttes és a Bekecs Néptáncszínház. 

 

Újdonságokkal tér vissza az Udvarhely Napok júniusban 
2022. április 20. – maszol.ro 

Két év kihagyás után idén több helyszínen, különböző igényeket és ízléseket kielégítve, immár 

rögzített időponthoz kötve szervezik meg az Udvarhely Napokat június 23–26-án. A négynapos 

rendezvénysorozatról egy beharangozó sajtótájékoztatón közölt részleteket az udvarhelyi 

városvezetés. 

A kétéves kényszerszünet után ismét életre hívott Udvarhely Napok egyik újdonsága, hogy a 

szervezők – a város és alintézményei – Székelyudvarhely történetében kiemelkedő időponthoz 

kötik a városnapokat. Pálfi Kinga alpolgármester kiemelte, hogy a június 23–26. között zajló 

idei Udvarhely Napok a partnerségekről és a szinergiákról is szól. A város kulturális 

stratégiájával összhangban, az alintézményekkel együtt kitűzött cél a tudás, a tapasztalat és a 

különböző nézőpontok, elképzelések összekapcsolása is. A fellépők között szerepel Geszti 

Péter, a Honeybeast, Hobo és zenekara, a Kaukázus és az Anima Sound System együttes. 

 

Szent György Napok: a művelődési intézmények mellett a lakónegyedekben is 

lesznek események 
2022. április 20. – maszol.ro 

Szombaton a 100 Tagú Cigányzenekar arénakoncertjével indul az idei Szent György Napok 

kulturális hete, amelyen a város művelődési intézményeiben és a lakónegyedekben zajlanak a 

különböző zenei, színházi, irodalmi és képzőművészeti események. Jövő héten szerdától 

vasárnapig tart majd a sepsiszentgyörgyi városnapok ötnapos fesztiválhétvégéje, amikor a 

szabadtéri helyszíneket lakják be a háromszékiek. Szombaton két alkalommal 16 és 20 órától 

ad koncertet a Sepsi Arénában a Magyar Örökség és Hungarikum díjas 100 Tagú 

Cigányzenekar, amelynek meghívott szólistái a sepsiszentgyörgyi művészeti líceum zeneszakos 

diákjai lesznek. Ugyancsak szombaton és vasárnap este 6 órától a Cimborák Bábszínház Ha 

Szent György lehetnék… című előadását mutatja be a bábszínház stúdiótermében. Vasárnap 

délután 5 órától Női költők délutánjára kerül sor az Erdélyi Művészeti Központ emeleti 

kiállítóterében. Ugyancsak vasárnap délután 5 órától a Yorick Stúdió Lázadni veletek akartam 

című előadását játssza a színházban. 

 

Vincze Loránt: téved az EB, amikor tagállami hatáskörnek nevezi a 

kisebbségvédelmet 
2022. április 20. – maszol.ro 

Az Európai Parlament petíciós bizottsága meghallgatást kezdeményezett az Európai Unió 

nyelvi és kulturális sokszínűségéről Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő javaslatára 

szerdán. Az EU nyelvi és kulturális sokszínűsége a polgárok által benyújtott kezdeményezések 
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visszatérő témája – fogalmazott közleményében Vincze Loránt, az európai polgári 

kezdeményezések jelentéstevője, aki szerint „nincs igaza az Európai Bizottságnak, amikor azt 

állítja, hogy a kisebbségvédelem tagállami hatáskör”. Az RMDSZ-es képviselő szerint az uniós 

intézmények, így a bizottság is többek között akcióterveket dolgoz ki a szexuális kisebbségek 

védelmében, romastratégiát alkot, „de a nyelvi és nemzeti kisebbségek mostohagyermeknek 

számítanak e tekintetben.” 

 

Emlékkiállítás nyílik Székelyudvarhelyen az 1912-es Budapest–Konstantinápoly 

autós túra fotóiból 
2022. április 20. – maszol.ro 

Hosszú utazás után Székelyudvarhelyen is látható lesz a Magyar Műszaki és Közlekedési 

Múzeum Kalandra fel – Budapest–Konstantinápoly autóverseny (1912) című kiállítása, amely 

a 110 évvel ezelőtti túrautó-versenynek állít emléket. A tárlat az idei Hargita Rally „nulladik” 

napján, április 28‐án, jövő csütörtökön nyílik meg a székelyudvarhelyi Művelődési Házban. 

1912-ben rendezték meg a Magyar Királyi Automobil Club egyik első hivatalos megmérettetését, 

a Budapest–Konstantinápoly autós verseny: a távot 1912. június 29. és július 6. között 21 autó, 

összesen kb. 60 fő teljesítette. A futam emlékére a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 

szakmai iránymutatásával és a bukaresti Liszt Intézet segítségével kiállítás készült, amely 

2018-ban mutatkozott be az Isztambuli Magyar Intézetben, utána a szintén isztambuli Koç 

Museumban, majd Bukarestben, Szófiában és számos bulgáriai múzeumban is látható volt – a 

futam egykori helyszíneit érintve. 

  
Szijjártó: újabb Ipoly-híd épül Magyarország és Szlovákia között 
2022. április 20. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

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

Drégelypalánknál, a másikon Ipolyhídvégnél, ami nagyban megkönnyíti a határ menti 

közösségek életét - közölte a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szerdán az ünnepélyes alapkőletételen. Az Igor Matovič szlovák 

miniszterelnök-helyettessel közös bejelentésen a magyar tárcavezető arról számolt be, hogy a 

2,6 milliárd forintból épülő 50 méteres acélhíd nyitva lesz a személy- és a 3,5 tonna 

össztömeget meg nem haladó teherforgalom előtt is, emellett a csatlakozó útépítési munkát is 

elvégzik majd mindkét oldalon. Kiemelte, hogy a cél ezúttal is a "méltatlan helyzetek és káros 

hatások megelőzése és felszámolása", a határátlépéshez ugyanis most húsz kilométert kell 

kerülnie a két közeli település lakosainak. Szijjártó Péter leszögezte, hogy az országgyűlési 

választás eredményét a kormány a szuverén magyar külpolitika megerősítéseként is értelmezi, 

amelynek egyik alapja a kölcsönösen előnyös, jó kapcsolatok folyamatos építése a szomszédos 

országokkal. 
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https://maszol.ro/kultura/Emlekkiallitas-nyilik-Szekelyudvarhelyen-az-1912-es-BudapestKonstantinapoly-autos-tura-fotoibol
https://ma7.sk/hethatar/szijjarto-ujabb-ipoly-hid-epul-magyarorszag-es-szlovakia-kozott


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. április 21. 

. 

 

Rigó Konrád: A Kuciak-gyilkosság csak a jéghegy csúcsa volt 
2022. április 20. – bumm.sk  

Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása után két évvel tudjuk, hogy ez a szégyenteljes 

tett csak a jéghegy csúcsa volt. Ebben az országban 2018 előtt is tettek olyat, amely mellett nem 

lehet elmenni – írta a Facebookon Rigó Konrád, a Szövetség Híd-platformjának elnöke Kaliňák 

exbelügyminiszter elfogásának margójára. "Elég ha csak a vietnami férfi elrablására 

gondolunk. Sokan véltük, hogy ami zajlik az már nagyon valószínűtlen, hogy csupán véletlenek 

sora legyen. A feltételezéseink ma, Robert Kaliňák megvádolását követően csak 

felerősödhettek" – kommentálta Rigó Konrád a Sme.sk-nak a volt belügyér letartóztatásával 

kapcsolatos politikusi reakciókat közreadó cikkét. 

 

Holokauszt-emlékművet avatnak Somorján 
2022. április 20. – Új Szó  

A nyár elején leplezhetik le a holokauszt áldozatainak emlékművét Somorján. A városban 

többéves igyekezet eredményeként kapnak méltó emlékhelyet az áldozatok. 

Háromszáztizenhárom zsidó áldozat nevét és életkorát marták lézerrel abba a nemesített 

rozsdafelületű acél emléktáblára, amelyet majd a Fő utcán állítanak fel. A kezdeményezők 

korábban gyűjtést szerveztek az emlékhely kialakítására, pályázatot is benyújtottak, a tábla 

helyét sem volt egyszerű megtalálni. Mostanra azonban sikerült, és június 19-én felavathatják 

az emléktáblát. Jávorka Tamás önkormányzati képviselő lapunknak elmondta, hogy az 

emlékhelyet a Fő utcán a régi zeneiskola épületével szemben – amely egykor egy zsidó orvos 

háza volt - alakítják ki. „Úgy gondoljuk, hogy ezen a helyszínen méltó módon emlékezhetünk 

majd meg a zsidó holokauszt áldozatairól” – fejtette ki a képviselő. Jávorka Tamástól 

megtudtuk, hogy a tábla még tavaly elkészült, az emlékhely környékén azonban még 

tereprendezésre van szükség, ez várhatóan június elejére befejeződik. 

  
Húsvéti vásárt tartottak a Gion Nándor Emlékházban 
2022. április 20. – Magyarszo.rs 

Két év szünet után a szenttamási Gion Nándor Emlékházban szombaton, április 9-én újra 

megrendezték a húsvéti vásárt. Az udvarban lévő filagóriában ezúttal is több, a közelgő ünnepet 

idéző és jellemző, szebbnél szebb portékát állítottak ki. A kézművesek mellett a szenttamási 

Gyöngy – a Fejlődésben Elmaradt Személyek Egyesületének tagjai is kiállítottak. A 

csecsebecsék, vásárfiák mellett ezúttal is központi szerepe volt a tojásnak és a nyuszinak, de a 

látogatók horgolt, papírból és egyéb anyagból készült tojások közül is válogathattak. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2022/04/20/rigo-konrad-a-kuciak-gyilkossag-csak-a-jeghegy-csucsa-volt
https://ujszo.com/regio/holokauszt-emlekmuvet-avatnak-somorjan
https://www.magyarszo.rs/hu/4906/vajdasag/263474/H%C3%BAsv%C3%A9ti-v%C3%A1s%C3%A1rt-tartottak-a-Gion-N%C3%A1ndor-Eml%C3%A9kh%C3%A1zban-szenttam%C3%A1s-h%C3%BAsv%C3%A9t-Gion-N%C3%A1ndor-Eml%C3%A9kh%C3%A1z.htm
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Tóth László könyvbemutatója Bácskossuthfalván 
2022. április 20. – Magyarszo.rs 

Könyvbemutatót tartottak hétfőn délután a bácskossuthfalvi nyugdíjasotthonban. Tóth László, 

a Magyar Szó újságírója, majd a Dunatáj lap főszerkesztője, aki számos más médiumnak is 

dolgozott, szülőfalujában, barátai, ismerősei, egykori osztálytársai előtt mutatta be Színlelt 

szenvedélyek – elfásult szerelmek címmel megjelent elbeszélésgyűjteményét. A Szélcsengő 

sorozat második riportkönyve több évtizedes tapasztalatokon, a terepi munka során 

összegyűjtött történeteken alapul. Elhangzott a könyvbemutatón, hogy egy nem mindennapi 

ember nem mindennapi történetei olvashatóak a kiadványban. 

 

Vissza a gyökerekhez 
2022. április 20. – Magyarszo.rs 

A 20. Nemzetközi Rövidfilmszemlét, a Film Front elnevezésű filmfesztivált az idén Vissza a 

gyökerekhez (Back to the roots) jelszóval rendezik meg. A jelentkezésre felszólító pályázat már 

hivatalosan is megnyílt, április 19-e és augusztus 31-e között várják az érdeklődők alkotásait. A 

szemlére két kategóriában nevezhetnek be a filmkészítők, a megoszlás ilyen tekintetben 

nemzetközi és Szerbia/régió vonalon történik. A fesztivál válogató zsűrije experimentális-, 

játék-, animációs- és dokumentumfilmeket vesz figyelembe, olyan alkotásokat, amelyek tavaly 

január 1-je után készültek, és a játékidejük nem haladja meg a 30 percet. 

  
Idegenrendészet: ingyenesen elérhető a Menedekes mobilapplikáció 
2022. április 20. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Szerdától elérhető az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) Menedekes elnevezésű 

ingyenes mobilapplikációja. A főigazgatóságnak az MTI-hez eljuttatott szerdai közleménye 

szerint a saját fejlesztésű egyedi mobilapplikáció az orosz-ukrán háború elől menekülőknek 

segít a menedékeskérelem feltöltésében és adataik elektronikus rögzítésében. Azt írták: a 

Menedekes applikáció az OIF honlapjáról, az ukran2022.oif.gov.hu felületről tölthető le, ahol 

több hasznos információ is található. Az applikáció jelenleg androidos készülékeken működik, 

a menedékeskérelem űrlapja pedig magyar és ukrán nyelven érhető el. 

 

Varga Mihály: az EU vállaljon nagyobb részt a migrációs terhekből 
2022. április 20. – MTI, hirado.hu, Origo, Mandiner 

A magyar kormány azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió (EU) vállaljon nagyobb részt a 

migrációs terhekből - jelentette be a pénzügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán. Varga 

Mihály azt írta, Magyarország eddig 600 milliárd forintot fordított a déli határ védelmére, és 

már 40 milliárd forintot az ukrán menekülthelyzet kezelésére. Az uniós hozzájárulás a 

költségeknek csupán a két százalékát fedezi - hívta fel a figyelmet a tárcavezető. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4906/vajdasag_topolya/263444/T%C3%B3th-L%C3%A1szl%C3%B3-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3ja-B%C3%A1cskossuthfalv%C3%A1n-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-b%C3%A1cskossuthfalva.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4906/vajdasag_ujvidek/263447/Vissza-a-gy%C3%B6kerekhez-%C3%BAjvid%C3%A9k-p%C3%A1ly%C3%A1zat-filmfesztiv%C3%A1l.htm
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/szerdatol-elerheto-a-menedekes-elnevezesu-ingyenes-mobilapplikacio-magyarorszagon/
https://www.origo.hu/itthon/20220420-varga-mihaly-az-eu-vallaljon-nagyobb-reszt-a-migracios-terhekbol.html
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Keresztre cserélték a szovjet csillagot Huszton 
2022. április 20. – karpatalja.ma 

Új szimbólumot kapott a második világháborúban elesettek emlékműve Huszton. Az egy héttel 

ezelőtt leszerelt szovjet csillag helyére keresztet emeltek – tudatta a mukachevo.net. A felújított 

obeliszk képét Oleszja Kalinics tette közzé a Facebook közösségi hálón. 

  

A menekültek támogatására szerveztek felvonulást Ungváron 
2022. április 20. – karpataljalap.net 

Békés felvonulást szervezet Ungváron azok támogatására, akik arra kényszerültek, hogy 

elhagyják otthonukat a háború miatt. A hírt az Ukrinform közölte az Ungvári Városi Tanácsra 

hivatkozva. „Az akció Ungváron arra emlékeztetett, hogy az országban tart a háború, s az 

emberek, ha túl is élik és sikerül eljutniuk egy biztonságosabb régióba, támogatásra szorulnak. 

A külföldről érkező humanitárius segélyek pedig az elmúlt napokban csökkentek” – olvasható 

a közleményben. 

 

Kárpátalja helyzete az ország élelmiszer-ellátási térképén  
2022. április 20. – karpat.in.ua 

Országos viszonylatban Kárpátalja nem számít klasszikus értelemben vett mezőgazdasági 

régiónak. Ennek ellenére Kárpátalja továbbra is fontos szereplője marad az ország 

mezőgazdasági rendszerének. A háborús helyzet következtében pedig megnőtt a 

szerepvállalása, hiszen már idén is nagyobb mennyiségben zajlik a vetés, különösen a kukorica 

és napraforgó esetében. 

 

Magyarország 15 millió forint értékű gyógyszeradományt küldött Kárpátaljára  
2022. április 20. – karpat.in.ua 

A háborús cselekmények miatt Ukrajnában a gyógyszergyárak nagy része leállt. Az alapvető 

készítményből is hiány van, ezért minden segítségre szükség van. Ezúttal a hódmezővásárhelyi 

Tiszta Szívvel Egyesület és a Visegrád Alapítvány mintegy 15 millió forint értékben juttatott el 

adományokat Munkácsra, a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba 

 

Vandálok rongáltak meg egy Sevcsenko-szobrot Kárpátalján 
2022. április 20. – karpat.in.ua 

Rahón még 1992-ben állítottak szobrot Tarasz Sevcsenko ukrán költőnek, Ukrajna 

függetlenségének kikiáltása alkalmából. Az emlékmű a Tisza folyó baloldali partján található, 

a Bohdan Hmeljnickij utcán lévő parkban. A napokban vandálok rongálták meg a szobor köré 

rakott csempét. Az történtekkel kapcsolatban a városi tanács is nyilatkozott.  
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/keresztre-csereltek-a-szovjet-csillagot-huszton/
https://karpataljalap.net/2022/04/20/menekultek-tamogatasara-szerveztek-felvonulast-ungvaron
https://economic.karpat.in.ua/?p=22549&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=99580&lang=hu
https://podiji.karpat.in.ua/?p=80904&lang=hu
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Tízezer csomag vetőmag érkezett Magyarországról 
2022. április 20. – karpat.in.ua 

A Magyar Református Szeretetszolgálat 38 millió forint értékben hozott vetőmagot a 

Kárpátalján maradt lakosok számára. A tizenkét kisteherautónyi szállítmányt április 19-én 

vehették át a Kárpátaljai Református Egyházkerület Diakóniai Központjának beregszászi 

telephelyén az egyházkerület vezetői. Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat 

ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a kárpátaljai református püspök azt kérte néhány héttel 

ezelőtt, hogy ha lehet, hozzanak kiskerti vetőmagokat 

 

Kárpátaljai ingyenkonyhákat támogat a Karitász újabb adománya 
2022. április 20. – karpat.in.ua 

Öt kisbusznyi tartós élelmiszer, valamint gyógyszer indult útjára Barabásról, Munkácsra, 

Aknaszlatinára és Kőrösmezőre a Katolikus Karitász szervezésében. Kárpátalja a háború 

kezdete óta több tíz ezer belső-ukrajnai menekültet fogadott be. A Karitász fontosnak tartja, 

hogy ne csak a Magyarországra érkező menekülteket támogassa, hanem azokat a belső 

menekülteket is, akik nyugat-Ukrajnában szeretnék átvészelni ezeket a nehéz időket. 

 

Húsvéti pászkát küldtek a frontra a kárpátaljai önkéntesek 
2022. április 20. – karpat.in.ua 

Húsvéti pászkákat küldtek a fronton harcoló kárpátaljai katonáknak az ungvári önkéntesek. 

Önerőből szervezték meg a gyűjtést, hogy a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe előtt 

pászkával és egyéb húsvéti étellel próbálják meg a haza védői számára megidézni az otthon 

melegét. A közel 500 megszentelt húsvéti kalácsot, házi kolbászt és gyermekrajzokat 

tartalmazó csomagokat a 128-as dandár valamint Kelet-Ukrajnában harcoló katonák számára 

küldték el. 

 

Vakcina helyett érszorítókat, vérzéscsillapítókat vásárol az egészségügyi tárca 
2022. április 20. – kiszo.net 

Viktor Ljasko egészségügyi miniszter az Interfax-Ukrajnának nyilatkozva azt mondta, jelenleg 

egyáltalán nem vesznek vakcinát. „Mindent kifizettünk, amit szállítottak, majd leállítottuk a 

Covid-19 elleni oltóanyag vásárlását. Ma még nehéz megmondani, hogy ez jó vagy rossz, de ez 

a válasz az egészségügyi szektorban kialakult helyzetre, melyet az Orosz Föderáció teljes körű 

inváziója okozott. Jelenleg érszorítók, vérzéscsillapítók, sebészeti anyagok szállításán, 

műtőasztalok, kardiográfok, ultrahang gépek, érzéstelenítő és légzőkészülékek beszerzésén 

fáradozunk”, közölte. 

 

Magyarország ismét segített a Munkácsi Megyei Gyermekkórháznak 
2022. április 20. – kiszo.net 

Gyógyszerek, kötszerek, orvosi eszközök, így defibrillátorok, valamint EKG-készülékek 

érkeztek azzal az újabb segélyszállítmánnyal, melyet Magyarország ajánlott fel ezúttal a 
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https://life.karpat.in.ua/?p=99421&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=99559&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=99567&lang=hu
https://kiszo.net/2022/04/20/vakcina-helyett-erszoritokat-verzescsillapitokat-vasarol-az-egeszsegugyi-tarca/
https://kiszo.net/2022/04/20/magyarorszag-ismet-segitett-a-munkacsi-megyei-gyermekkorhaznak/
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Munkácsi Megyei Gyermekkórháznak. Mivel Ukrajnában a háború kitörése óta számos 

gyógyszergyár leállt, sokszor az alapvető készítmények is hiányoznak a kórházakból. 

 

Áprilisban majd száz katonaköteles férfit állítottak elő a határőrök 
2022. április 20. – kiszo.net 

A munkácsi határőrosztag munkatársai április eleje óta csaknem 100, a katonai szolgálat alól 

kibúvót kereső személyt és cinkosát vették őrizetbe. A Munkácsi határőrosztag kaszonyi 

helyőrsége tegnap kilenc férfit tartóztatott fel, akik két csoportban próbáltak illegálisan bejutni 

Magyarországra. Valamennyien hadköteles korúak voltak, akiknek a külföldre utazása a 

hadiállapot ideje alatt meg van tiltva. 

    

Munkács 10 millió hrivnyával támogatja az elhunyt katonák családját 

2022. április 20. – kiszo.net 

A Munkácsi Városi Tanács úgy határozott, hogy anyagilag támogatja a háborúban elhunyt 

katonái családját. Idén 10 millió hrivnyát fordítanak a gyászoló családok otthonteremtésére, 

akiknek férfitagjai közvetlenül a harcokban vagy a nemzetbiztonsági és védelmi intézkedések 

végrehajtása, az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió visszaverése és elrettentése közben 

vesztették életüket. 

 

Bombaismereti képzést tartottak kárpátaljai pedagógusok számára 
2022. április 20. – kiszo.net 

Az online formában megtartott képzésen a katasztrófa-elhárítási szolgálat kárpátaljai 

kirendeltségének tűzszerésze és pszichológusa tartott előadást arról, mi a teendő akkor, ha 

valaki bombát vagy annak kinéző tárgyat talál, írta a Mukachevo.net. A szolgálat közleménye 

szerint a Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet által szervezett szemináriumon közel félszáz 

kárpátaljai tanár vett részt. A képzésbe azokat a pedagógusokat vonták be, akik az egészségügyi 

alapismeretek tantárgyat oktatják. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 20. – Kossuth Rádió 

 

A felvidéki Somorján tartották kedden este A  magyar nyelv hete 56. évfolyamának nyitó 

ünnepségét. A gondolat, hogy “anyanyelvünk határtalan” egyben azt is jelentette, hogy 

társrendezésre a Csemadokot kérte fel az Anyanyelvápolók Szövetsége- erről is beszélt Bárdos 

Gyula, a Csemadok országos elnöke. 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

https://kiszo.net/2022/04/20/aprilisban-majd-szaz-katonakoteles-ferfit-allitottak-elo-a-hatarorok/
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Április 11-én kezdődött meg és egészen május 12-éig tart hivatalosan a beiratkozás a következő 

tanév előkészítő osztályaiba, az aradi magyar iskolaközpontban. A Csiky Gergely 

Főgimnáziumban még húsvét előtt várták ismerkedésre a leendő „nulladikosokat” és szüleiket. 

Az iskola vezetősége a tanítási körülményeket és a tanításon kívüli foglalkozások kínálatát 

mutatta be. A most még nagycsoportos óvodások pedig az osztálytermekkel ismerkedhettek a 

pedagógusok vezetésével.  

 

Újabb erdélyi magyar közösség használhatja a saját helyi szimbólumait. A Cseke Attila vezette 

román fejlesztési és közigazgatási minisztérium nemrégiben jóváhagyta Nagyernye zászlaját. 

Ezzel 45-re emelkedett azon erdélyi települések száma, ahol helyi jelképeket használhatnak. A 

Marosvásárhely közelében fekvő Nagyernye többségében magyarok lakta nagyközség. A most 

hivatalossá nyilvánított zászló a közösség identitásának megerősítését szolgálja - nyilatkozta 

Jánosi Ferenc polgármester munkatársunknak. 

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat a Remény Magjai programban 38 millió forint értékű 

vetőmaggal segíti tízezer kárpátaljai család életét, hogy azután ezek a családok majd másokat 

is segíthessenek. A 11 tonna vetőmagot Beregszászon adta át Juhász Márton, a Magyar 

Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai 

Központjában. 

 

A Boldogasszony Iskolanővérek és a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium 

meghívására Nagybecskereken tartott előadást dr. Csókay András, világhírű idegsebész, aki 

még a húsvéti ünnepek előtt tett tanúságot életéről, hitéről. 

 

Székelyudvarhelyen 1633. június 26-án kiegyeztek egymással a hasonló arányban élő római 

katolikusok és a reformátusok. Ezért a partnerség jegyében szervezik meg a városban az 

Udvarhelyi napokat, és ezért is igazítják a fenti dátumhoz a négynapos rendezvényt – hangzott 

el a mai sajtótájékoztatón. A város és a partnerintézmények vezetői beszámoltak arról, hogy a 

helyi és anyaországi zenei kínálat mellett muzeológiai és gazdasági konferenciák, kézművesek 

utcája és néptáncos előadások is színesítik majd a családbarát rendezvénysorozatot. 

 

 


