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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor elítéli a bucsai tömegmészárlást, támogatja a nemzetközi 

vizsgálatot 
2022. április 9. – MTI, hirado.hu, Origo, PestiSrácok, kiszo.net, karpat.in.ua 

Orbán Viktor miniszterelnök természetesen elítéli a bucsai tömegmészárlást - tájékoztatta az 

MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombaton. Magyarország mindenben 

támogatja azt a nemzetközi vizsgálatot, melynek célja, hogy felderítse a vérengzés elkövetőit 

- ismertette a kormányfő álláspontját Havasi Bertalan. A sajtófőnök emlékeztetett, Orbán 

Viktor szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján is világosan fogalmazott, ez egy háború, amit 

az oroszok indítottak, megtámadták Ukrajnát, és ez egy agresszió. "Ez az Európai Uniónak a 

közös álláspontja, és Magyarország ennek az álláspontnak a részese. Az összes atrocitásról 

pedig azt gondolom, hogy mindegyiket ki kell vizsgálni, (...) akárhogyan is, a civileket 

mindenképpen meg kell védeni, a civilekkel szembeni bántalmazást a leghatározottabban el 

kell ítélni, és az ilyen eseteket pedig ki kell vizsgálni. Független és pártatlan vizsgálatot 

akarunk" - idézte fel Orbán Viktor szavait a sajtófőnök. Jaroslaw Kaczynski, a vezető lengyel 

kormánypárt, a Jog is Igazságosság (PiS) elnöke pénteken egy interjúban kritizálta Orbán 

Viktor magyar miniszterelnököt, amiért szerinte nem volt hajlandó elítélni Oroszországot 

az ukrajnai Bucsában elkövetett gyilkosságok miatt. 

 

Orbán: Magyarországon továbbra is biztonságos menedékre talál mindenki 
2022. április 10. – hirado.hu, PestiSrácok, karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Több mint 570 ezer menekült érkezett a háború kitörése óta Magyarországra. Rajtuk 

folyamatosan segítünk – emelte ki a Orbán Viktor a Stand Up for Ukraine elnevezésű varsói 

jótékonysági eseményen küldött videóüzenetében, ahol több vezetőhöz hasonlóan a magyar 

miniszterelnök is bejelentkezett. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy minden ellátást megadnak 

a menekülőknek: többek között szállást, élelmiszert, ingyenes utazási lehetőséget és 

egészségügyi ellátást is. Kifejtette: akik ott akarnak maradni, azoknak munkalehetőséget 

biztosítanak, a gyermekeiknek pedig biztosítják az ingyenes anyanyelvi oktatást. Sok ezer 

iskolás és óvodás kezdte meg a tanulmányait Magyarországon, ők ingyen étkezést is kapnak, 

naponta többször – emelte ki a miniszterelnök. 

 

Szijjártó: Magyarország energiaellátása biztonságban van 
2022. április 9. – MTI, hirado.hu, Origo, 888.hu, karpatalja.ma 

"Szeretnék mindenkit megnyugtatni: Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez 

így lesz a jövőben is" - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton, a Facebookon. 
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https://karpatalja.ma/haboru/orban-viktor-havasi-bertalan-bucsai-meszarlas-haboru-ukrajna/
https://karpatalja.ma/haboru/orban-viktor-havasi-bertalan-bucsai-meszarlas-haboru-ukrajna/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/orban-magyarorszagon-tovabbra-is-biztonsagos-menedekre-talal-mindenki/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/szijjarto-peter-magyarorszag-energiaellatas-szankciok-vadak-eu-ukrajna-haboru/
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Szijjártó Péter kifejtette, az MVM leányvállalata, a CEEnergy és a Gazprom leányvállalata, a 

Gazpromexport közötti szerződéses viszony, valamint az elmúlt napok technikai tárgyalásai 

alapján lehetséges a brüsszeli szankciók megsértése nélkül, a szállító által előírt módon fizetni 

a leszállított földgázért. "Értjük, hogy másoknak más érdekeik vannak, de a mi érdekünk az, 

hogy hazánk energiaellátásának biztonságát garantáljuk. S ezt meg is tesszük, mert a háború 

árát senki nem fizettetheti meg a magyar emberekkel" - hangsúlyozta a tárcavezető. Szijjártó 

Péter bejegyzéséhez mellékelte az Index hírportál arról beszámoló cikkét, hogy Ursula von 

der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta: Magyarország megszegi az uniós 

szankciókat, ha beváltja azt az ígéretét, hogy rubelben fizet az orosz energiáért. 

Besöpörte a külhoni levélszavazatok közel 94 százalékát az összesen 135 

mandátumot szerző Fidesz-KDNP 
2022. április 10.- Krónika 

Befejeződött a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítése – közölte a 

Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombaton az MTI-vel. Közleményükben azt írták, az NVI-

hez a végleges adatok szerint 318 083 szavazási levélcsomag érkezett vissza. Az érvényes 

pártlistás levélszavazatok száma 264 031 lett, míg a beérkezett levélcsomagok közül mintegy 

50 ezernél volt érvénytelen a szavazási irat. Az NVI közölte azt is, hogy az előzetes összesítés 

részeként beszkennelték a levélben szavazók szavazólapjait és elvégezték az országos listás 

szavazatok előzetes megszámlálását. Ezt követően a szavazatokat kézzel is megszámolják, a 

végeredményt pedig majd a kézi számlálás eredménye adja. 

 

  
Uralkodásának helyszínén, a gyulafehérvári várban állítanak emléket Bethlen 

Gábor erdélyi fejedelemnek  
2022. április 8. – Krónika 

Erdély aranykorára hivatott emlékeztetni Bethlen Gábor fejedelemnek a gyulafehérvári 

várban felállítandó egész alakos szobra, melyhez megvannak már az engedélyek. Az 

emlékművel a nagy államférfi által alapított kollégium 400 éves fennállását ünneplik. 

„Minden akadály elhárult a szoborállítás elől” – újságolta a Krónikának csütörtökön Ladányi 

Árpád Csaba, az RMDSZ Fehér megyei elnöke, hogy valamennyi engedély megvan Bethlen 

Gábor gyulafehérvári szobrának felállításához. A politikus szerint a szoborállításban első 

perctől partner volt a gyulafehérvári önkormányzat és Gabriel Codru Pleşa polgármester. 

„Nem voltak fennakadások, rossz szándék senki részéről. Egy Bethlen Gábor-szobor 

Gyulafehérváron méltó emléket állít a fejedelemnek, és előtérbe helyezi azt az időszakot, 

amikor a vezetése alatt Erdély az aranykorát élte. Erre pedig mind a magyaroknak, mind a 

románoknak emlékezniük kell” – mutatott rá. Emlékeztetett, a szoborállítás ötlete rögtön a 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/besoporte-a-kulhoni-levelszavazatok-kozel-94-szazalekat-a-fidesz-kdnp
https://kronikaonline.ro/kulfold/besoporte-a-kulhoni-levelszavazatok-kozel-94-szazalekat-a-fidesz-kdnp
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uralkodasanak-helyszinen-a-gyulafehervari-varban-allitanak-emleket-bethlen-gabor-erdelyi-fejedelemnek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uralkodasanak-helyszinen-a-gyulafehervari-varban-allitanak-emleket-bethlen-gabor-erdelyi-fejedelemnek
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2020-as választások után megfogalmazódott, amikor leültek tárgyalni a megyei koalíciós 

partnerekkel. 

 

Aki autonómiát akar, Putyin-bérenc? 
2022. április 8. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint a g4media.ro „portál ezúttal már egy nappal a választás után 

igyekezett Putyinra rátolni Orbánt, az RMDSZ-t és az erdélyi magyarokat, amikor egyrészt a 

háborúból való kimaradás kampánytémaként való alkalmazását Putyin iránti támogatásként 

próbálta beállítani, másrészt erőltetett párhuzamot vont Putyin Ukrajna elleni háborúja és a 

békés magyar autonómiatörekvések budapesti támogatása közt. A verdikt sem maradt el: aki 

autonómiát akar, az putyinista oroszbérenc. Márpedig az ilyen, a tényeket nagyvonalúan 

figyelmen kívül hagyó megállapítások csak arra jók, hogy még jobban elvessék a sulykot, és 

határozottan nem járulnak hozzá a magyarok és a románok közötti közeledéshez, a bizalom 

növeléséhez”. 

 

Régi-új elnöke van az Udvarhelyszéki RMDSZ-nek 
2022. április 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ellenjelölt hiányában szinte egyhangúlag szavaztak bizalmat Bíró Barna Botondnak az 

RMDSZ udvarhelyszéki szervezete csütörtökön, Farkaslakán tartott tisztújító közgyűlésén. Új 

ügyvezető elnököt is választott magának a széki szervezet, a tisztséget Sinka Arnold tölti be a 

jövőben. 

 

Mérnököknek kínál munkahelyeket egy magyarországi automatizálási vállalat 

Csíkszeredában 
2022. április 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A beruházás megvalósulását megalapozó ötoldalú együttműködési szándéknyilatkozatot 

pénteken írta alá Csíkszereda Megyei Jogú Város, a magyarországi Controlsoft-Automatika 

Szolgáltató Kft., annak leányvállalata, a Controlsoft Automatizare S.R.L, a Sapientia EMTE 

Csíkszeredai Kara, illetve a Székely Károly Szakközépiskola képviselője – olvasható a 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala által szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben. „A 

gazdaságfejlesztés soha nem az önkormányzat sikere, hanem a lelkes vállalkozások 

tevékenységének eredménye, amelyhez az önkormányzat, illetve az oktatási rendszer 

hozzájárulhat, rásegíthet” – mutatott rá Korodi Attila a sajtónyilvánosság előtt zajló 

eseményen. Mint mondta, a városháza gazdaságfejlesztési szakirodája által folytatott hosszas 

egyeztetés eredménye az a döntés, a Controlsoft-Automatika Szolgáltató Kft. leányvállalata 

egy 1,35 millió eurós beruházási projekt keretében – a víziközmű, valamint vízügyi 

automatizálásban kulcsfontosságú – gyártó üzemcsarnokot és ehhez kapcsolódó 

irodaépületet épít Csíkszeredában. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/aki-autonomiat-akar-putyin-berenc
https://maszol.ro/belfold/Regi-uj-elnoke-van-az-Udvarhelyszeki-RMDSZ-nek
https://maszol.ro/gazdasag/Mernokoknek-kinal-munkahelyeket-egy-magyarorszagi-automatizalasi-vallalat-Csikszeredaban
https://maszol.ro/gazdasag/Mernokoknek-kinal-munkahelyeket-egy-magyarorszagi-automatizalasi-vallalat-Csikszeredaban
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Románul mutatják be a János vitézt Bukarestben a magyar költészet napja 

alkalmából 
2022. április 9. – MTI, Krónika 

A János vitézt mutatják be Bukarestben román nyelven, különleges színházi előadás 

formájában. A Kovács Zsuzsánna által rendezett produkcióban két román színész Jankovics 

Marcell animációs filmjébe „beépülve” meséli el Petőfi Sándor elbeszélő költeményét – 

közölte szombaton a Liszt Intézet bukaresti központja. Emlékeztettek, hogy az intézet minden 

évben kiemelt irodalmi programmal ünnepli meg a magyar költészet napját, s az idén Petőfi 

Sándorra esett a választásuk, hiszen az Országgyűlés a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi 

Sándor-emlékévvé nyilvánította a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. 

 

Magukért beszélő számok: összehasonlítottuk a három székelyföldi megye 

2022-es terveit  
2022. április 9. – szekelyhon.ro 

Rekordnak számító gyorsasággal, már januárban, illetve február elején megszavazták a 

megyei költségvetéseket a székelyföldi megyei önkormányzatok. Az akkor megszavazott 

számokat vették nagyító alá, elemezve, összehasonlítva, hogy a megyei elöljáróink mire 

tervezik elkölteni a hozzájuk befolyó adólejeket.  

 

Látványos villámcsődület a népszámlálásról 
2022. április 9. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ háromszéki területi szervezte és a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Fórum (SIFF) a 

diáktanácsok segítségével szervezte meg a pénteki villámcsődületet, amelynek az volt a célja, 

hogy az online világban otthonosan mozgó fiatalokat bevonják a folyamatba, és arra 

ösztönözzék őket, hogy az online kérdőívek kitöltésében segítsék az e terén nehezebben 

boldoguló idősebbeket, a nagyszüleiket, a rokonaikat. A város főtere pénteken délben megtelt 

fiatalokkal, többen színes táblákkal érkeztek, melyeken az állt: Tudsz-e internetül? Segíts a 

nagyinak! Ha egyedül nem megy, akkor megoldjuk közösen. A diákok a főtéri sétányra színes 

krétával írták fel annak a nevét, akinek esetleg segíteni tudnak majd a kérdőívek kitöltésében. 

Ezt követően az előre megrajzolt vonalakra sorakozva írták ki a „magyar” szót, erről 

drónfelvétel készült.  

 

Teljesen megújul a jövőre a madéfalvi templom 
2022. április 9. – szekelyhon.ro 

A madéfalvi Jézus Szíve templom építésének százéves évfordulójára készülve teljes felújításon 

esik át, úgy kívül, mint belül. A tatarozási és restaurálási munkálatokat legkésőbb év végéig 

szeretnék befejezni, hogy jövőre méltóképpen ünnepelhessék a templom egy évszázados 

múltját. A teljes templomfelújítást Magyarország Kormánya mellett a megyei és a helyi 

önkormányzat támogatja, valamint a hívek is hozzájárultak adományaikkal.  
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https://kronikaonline.ro/kultura/bukarestben-a-janos-vitezt-mutatjak-be-romanul
https://kronikaonline.ro/kultura/bukarestben-a-janos-vitezt-mutatjak-be-romanul
https://szekelyhon.ro/aktualis/magukert-beszelo-szamok-osszehasonlitottuk-a-harom-szekelyfoldi-megye-2022-es-terveit
https://szekelyhon.ro/aktualis/magukert-beszelo-szamok-osszehasonlitottuk-a-harom-szekelyfoldi-megye-2022-es-terveit
https://szekelyhon.ro/aktualis/latvanyos-villamcsodulet-a-nepszamlalasrol
https://szekelyhon.ro/aktualis/teljesen-megujul-a-jovore-a-madefalvi-templom
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A Sapientia kertészmérnökei segítenek a csíksomlyói Mária-kert 

rendbetételében 
2022. április 10. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kertészmérnöki Tanszékére 

látogatott a hétvégén Böjte Csaba ferences szerzetes. A látogatás alkalmával Böjte Csaba 

megköszönte az egyetem tájépítész szakos diákjainak és oktatóinak, hogy segítenek a 

Csíksomlyón egy évtizede működő Mária-kert rendbetételében. A projektet a Szent Ferenc 

Alapítvány és a Sapientia EMTE Kertészmérnöki Tanszéke közösen hozta létre. „Fontos, hogy 

mindenki a saját feladatára összpontosítson és akkor csodálatos dolgokat lehet véghezvinni. 

Az építészekkel, tájépítészekkel, kertészekkel azon gondolkodtunk közösen, hogy hogyan 

lehetne ezt a szakrális helyet úgy átalakítani, hogy a kertbe belépő személy úgy érezze, jó ebbe 

a térbe lenni, ahol nemcsak a szem gyönyörködik, hanem a lélek is. Mivel Székelyföldnek 

valahol ez egy szentélye, úgy éreztük foglalkoznunk kell vele, hogy egy saját, külső, fiatalos 

szemlélettel egy új világot lehessen alkotni. Ebben segítenek a Kertészmérnöki Tanszék 

tájépítész szakos diákjai”- jelentette ki Böjte Csaba. 

 

Van pénz a vermesi templommentésre 
2022. április 10. – Krónika 

Megmenekül az összeomlástól a Beszterce-Naszód megyei Vermes evangélikus vártemploma, 

miután az Örökségvédelmi Intézet támogatja annak restaurálási tervét – adták hírül a gótikus 

vártemplom megmentésén fáradozó civilek. A besztercei és környéki szász épített örökség 

megmentését célul kitűző Petrus Italus Trust Egyesület Facebook-oldalán számolt be a jó 

hírről, rámutatva, azáltal, hogy a vermesi restaurálási terv a legnagyobb pontszámot kapta a 

tavaly kiírt műemlékmentési pályázaton, és elnyerte a műemlékadóból befolyó támogatást, 

megnyílt az út az értékes műemlék épület teljes felújítása előtt. 

 

Nyártól kezdheti meg működését a csíkszeredai kardiológiai központ  

2022. április 10. – szekelyhon.ro 

Folyamatban van annak az intervenciós kardiológiai központnak a létrehozása a Csíkszeredai 

Megyei Sürgősségi Kórházban, amelyet a magyar kormány jelentős támogatása tesz lehetővé. 

Az életmentő beavatkozásokat biztosító központ várhatóan nyáron kezdi meg működését. A 

magyar állami támogatást a Mens Sana Alapítvány kezeli, a megvásárolt felszerelések az 

alapítvány tulajdonát képezik, de a kórház szakemberei használják majd ezeket. 

 

A forgalom lassításával tiltakoztak Háromszéken az autópálya leendő 

nyomvonala ellen 
2022. április 10. – maszol.ro 

A háromszéki Illyefalva és Aldoboly, illetve a Brassó megyei Vámoshid szinte minden 

járműtulajdonosa útra kelt hétvégén. Traktoraikkal, autóikkal kilométeres konvojban 

vonultak fel az A13-as autópálya településeik közvetlen közelében kijelölt nyomvonala ellen 
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https://maszol.ro/belfold/A-Sapientia-kerteszmernokei-segitenek-a-csiksomlyoi-Maria-kert-rendbeteteleben
https://maszol.ro/belfold/A-Sapientia-kerteszmernokei-segitenek-a-csiksomlyoi-Maria-kert-rendbeteteleben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/van-penz-a-vermesi-templommentesre
https://szekelyhon.ro/aktualis/nyartol-kezdheti-meg-mukodeset-a-csikszeredai-kardiologiai-kozpont
https://maszol.ro/belfold/A-forgalom-lassitasaval-tiltakoztak-Haromszeken-az-autopalya-leendo-nyomvonala-ellen
https://maszol.ro/belfold/A-forgalom-lassitasaval-tiltakoztak-Haromszeken-az-autopalya-leendo-nyomvonala-ellen
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tiltakozva. A korábbi puskaporos hangulatú falugyűlést követően a tiltakozók küldöttsége 

tárgyalásokat folytatott az illetékes hatóságokkal, ám a Brassót Bákóval Háromszéken át 

összekötő autópálya megrendelője a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaságt 

(CNAIR) nem mutat hajlandóságok a nyomvonal megváltoztatására, amit azzal is 

indokolnak, hogy egy új nyomvonal kijelölése lassítaná a folyamatot és elvesztődne az erre 

szánt uniós támogatás. 

 

Felszentelték a megújult marosugrai református templomot  
2022. április 10. – szekelyhon.ro 

Az egyházköség, magánszemélyek és vállalkozók, valamint a magyar kormány támogatásával 

megújult marosugrai református templomban vasárnap az Erdélyi Református Egyházkerület 

püspökének, Kató Bélának, valamint a Marosi Egyházmegye lelkészeinek, presbitereinek, 

polgármestereknek és híveknek a jelenlétében tartottak hálaadó ünnepi istentiszteletet abból 

az alkalomból, hogy sikerült teljesen felújítani a templomot.  

 

Közkinccsé teszik a rendszerváltozás óta született magyar egyházzenei műveket 

idén nyáron egy kolozsvári fórumon 
2022. április 10. - MTI, Krónika 

Egyházzenei fórumot szerveznek augusztusban Kolozsváron, hogy közkinccsé tegyék a 

rendszerváltozás óta született magyar műveket. A Kolozsvári Magyar Napok 

társrendezvényeként augusztus 13. és 17. között sorra kerülő fórumról a virágvasárnapi 

sajtótájékoztatón beszéltek a szervezők. 

  
Elhunyt Alt Ernő, a polgári Léva utolsó képviselője 
2022. április 8. – felvidek.ma, Új Szó  

Életének százegyedik esztendejében csütörtökön elhunyt Alt Ernő, nyugalmazott járási 

gyógyszerész, Szlovákia első patikamúzeumának megalapítója, Léva városának díszpolgára. 

Mint a család által közreadott közleményben olvasható: „100 év szívdobogása most végére 

ért. Három gyermek, hat unoka, kilenc dédunoka, rengeteg szerető család és ismerős maradt 

hátra.” Alt Ernő, egykori járási gyógyszerész, patikamúzeum-alapító a régi polgári Léva utolsó 

képviselője volt. 1921. december 15-én született Léván, szülővárosában végezte tanulmányait. 

A második világégés során nyugati hadifogságba került. 1951-ben a pozsonyi Komenský 

Egyetemen szerzett gyógyszerészeti diplomát. 

 

A Rákóczi Szövetség idén is megemlékezik a Felvidékről kitelepített 

magyarokról 
2022. április 8. – felvidek.ma 
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Április 12. a Magyar Országgyűlés egyhangú határozata értelmében 2012 óta a Felvidékről 

kitelepített magyarok emléknapja. A Rákóczi Szövetség fontosnak tartja, hogy minden évben 

méltó módon megemlékezzen arról a több mint 100 ezer magyarról, akik a Beneš-

dekrétumok következtében állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztva, 

szülőföldjük elhagyására kényszerültek. 75 évvel ezelőtt, 1947. április 12-én indult az első 

vonat Csehszlovákiából a kitelepítettekkel Magyarországra. A Rákóczi Szövetség április 12-én 

Budapesten egy dunai rendezvényhajón emlékezik 17 órától. Az eseményen beszédet 

mond Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Duray Miklós, felvidéki 

közéleti személyiség. 

 

Megalakult a Szövetség Nyitra Megyei Tanácsa, a párt megyeelnök-jelöltet is 

indít 
2022. április 8. – ma7.sk  

A Szövetség Nyitra Megyei Tanácsának alakuló ülését tartották április 7-én késő estig az MKP 

Platform komáromi székházában. A részletekről a tanácskozást összehívó és vezető Farkas 

Iván, s Szövetség illetékes megyei frakcióvezetője nyilatkozott a Ma7-nek. „Az MKP 

Platformjának Tiszti Pavilon-beli székhelyén tartottuk a Szövetség Nyitra Megyei Tanácsának 

alakuló ülését, amelyen megválasztottuk a 10 rendes tagját: Becse Norbertet, Bolya 

Szabolcsot, Csenger Tibort, Csudai Róbertet, Farkas Ivánt, Ladányi Lajost, Mikle Arnoldot, 

Orosz Örsöt, Tóth Mariánt és Zachar Pált (póttagok: Agócs Kőrösi Ildikó és Andruskó Imre, 

az MKP és a Híd Platform részéről, a fotóról hiányzik Mikle Arnold – Híd Platform). Közülük 

5-en az MKP, 3-an a Híd, 2-en pedig az Összefogás Platform tagjai. A tanácstagok 

egyhangúan döntöttek arról, hogy az idei megyei választásokon saját megyeelnök-jelöltet is 

indítunk“ – fejtette ki Farkas Iván. 

 

Magyar, angol, szlovák és cseh nyelvű publikációkkal gazdagodott a Selye János 

Egyetem könyvtára 
2022. április 8. – ma7.sk  

Pályázati támogatásoknak köszönhetően fejlesztik a Selye János Egyetem 

Egyetemi Könyvtárát. 2021-ban Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtára ismét sikeresen 

pályázott a Kisebbségi Kulturális Alapnál (Kultminor), melynek eredményeképp 2500 € 

értékben szerezhettek be új szakirodalmat a olvasók számára.  A projekt értelmében a 

nemzeti kisebbségi kultúrát támogató kiadványok,  elsősorban történelmi, szociológiai, 

valamint nyelvészeti és irodalmi témájú könyvek kerülhettek megvételre az 

Egyetemi Könyvtár részére. 

 

Kiemelt helyet kapott a Csallóköz Varsóban 
2022. április 8. – ma7.sk  

Jó választás és biztonságos úticél Szlovákia a lengyelországi látogatók számára, egyebek 

mellett ez is elhangzott Varsóban a Szlovák Napokon, ahol a Csallóköz is bemutatkozhatott. A 
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Csallóköz volt három azon szlovákiai régió egyike, amelyek lehetőséget kaptak arra, hogy 

bemutatkozzanak Lengyelországban a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség, a Slovakia Travel 

által szervezett szakmai találkozón. Szlovákia mindig népszerű úti cél volt a lengyel turisták 

körében, a pandémia előtti rekordévben 6,2 százalékkal több lengyelországi vendéget 

fogadhattak a szlovákiai idegenforgalmi célpontok, mint azt megelőzően.  

 

Felújított kórházi kálvária-átadás Komáromban: nagypénteken reggel 

keresztútjárást tartanak 
2022. április 8. – ma7.sk  

A komáromi kórház Lourdes-i Szűz Mária-parkjában április 8-án átadták, majd a katolikus 

egyház képviselői megszentelték a teljeskörűen felújított Kálváriát, ahová a nagypénteken 

reggel 9 órától tartandó, lélekerősítő keresztútjárásra várják a híveket. Miután tavaly sikerült 

támogatót találni a Lourdes-i barlang közelében régóta szégyenletes állapotban levő kórházi 

kálvária és annak tartófala felújítására, megvalósulhattak a munkálatok. Keszegh Béla, 

Komárom polgármestere az átadó ünnepségen elmondta: Csütörtöki András restaurátor és 

csapata vállalta a keresztúti ájtatosság gyakorlása – vélhetően a 20. század elején vagy a két 

világháború között emelt – legrégebbi hazai színterének a felújítását. Sajnos, a Mester 

betegsége miatt nem tudott megjelenni a parkban. 

 

Berényi József: A tárgyalásos megoldás híve vagyok, visszautasítom a politikai 

zsarolást! 
2022. április 8. – ma7.sk  

Ősszel önkormányzati választásokra kerül sor, a Szövetség azonban még nem választotta ki 

polgármesterjelöltjeit. A most-hidasok és az Összefogás-platform szerint a folyamat 

kerékkötője egyetlen ember, az MKP-platform elnöke, Berényi József. Őt kérdeztük. 

„Elöljáróban annyit, az MKP-platform, ahogy maga az MKP is volt, egy alulról építkező 

politikai egység. A platform elnökeként én nem a saját véleményemet fogalmazom meg az 

országos elnökség előtt, hanem a kilenc MKP-s elnökségi tag, illetve szükség szerint a helyi 

szervezetekkel egyeztetve, azok nevében beszélek.” – emelte ki Berényi.  

 

Alapiskolai beíratás Komáromban – 256:136 a magyar intézmények javára 
2022. április 9. – ma7.sk  

Egyidőben, vagyis április 6-7-8-án került sor a jövendő elsősök beíratására Komárom 4 

magyar és 3 szlovák tannyelvű alapiskolájában. Az összesen beíratott 392 gyermek közül 256 

számára választottak magyar, 136 részére pedig szlovák intézményt a törvényes képviselőik. A 

korábbi pandémiás tilalom után ez alkalommal a szüleikkel együtt a kicsik is bebocsátást 

nyertek. Az előzetes adatok a szeptemberi tanévkezdésig még változhatnak. Bagita Judit, a 

komáromi Közös Tanügyi Hivatal illetékes szakreferense a beíratási adatok összegezése után 

a Ma7.sk-nak elmondta: a helyi magyar tannyelvű alapiskolák közül kiugróan magas, 94 a 

sportirányú osztályt idén ősszel másodízben indító Eötvös Utcai Alapiskolába beíratott kicsik 
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száma. A Munka Utcai Alapiskolába most 68, a Jókai Mór Alapiskolába 63, az „Eötvöshöz“ 

hasonlóképpen jelentős magyarországi kormánytámogatásból felújított-kibővített Marianum 

Egyházi Iskolaközpontba pedig 31 nebulót írattak be. Összességében a 256-os létszám 27-tel 

több a tavaly ilyentájt nyilvántartott 229-nél. 

 

Zselízi Alapiskola – Huszonhét elsőssel indulhat az új tanév 
2022. április 9. – ma7.sk  

Zselízen az iskolai beíratások április 7-én és 8-án zajlottak. Az utóbbi két évben nem volt 

lehetőségünk a hagyományos beiratkozási program megszervezésére (iskolába hívogató, 

családi napok, nyitott nap). Az idén már viszont nyitottunk. Április 1-jén játékos 

mesedélelőttöt szerveztünk a leendő elsősöknek. Ennek a napnak különösképpen örültünk, 

mivel lehetőségünk volt az óvodásokat és a szüleiket fogadni – mondta el kérdésünkre Máté 

Anikó igazgatónő, majd így folytatta: 9 órakor meseelőadással kezdtünk; Rosszcsont Peti, 

Zsuzsi és az erdő állatainak tanulságos történetét a IV.B osztályos tanulóink adták elő az 

iskola tornatermében. Az előadás nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a szülők körében. 

 

Kiszebábot készítettek virágvasárnapra Vízkeleten 
2022. április 10. – ma7.sk  

A téltemetés ősi hagyományát elevenítették fel a mátyusföldi Vízkeleten. A Csemadok 

szervezésében kétnapos húsvétváró, tavaszköszöntő rendezvényt tartottak, amely a kiszebáb 

elúsztatásában csúcsosodott ki. Első alkalommal készítettek és úsztattak kiszebábot 

Vízkeleten. A kis faluban már évtizedes hagyománya van a téli Lucázásnak, így most 

megpróbálkoznak a téltemetés ősi hagyományának felelevenítésével is. Reménykednek 

benne, hogy sikerül új szokást meghonosítani a faluban, hiszen az ilyen hagyományőrző 

alkalmakon találkozhat a falu apraja-nagyja – mondja a Vízkeleti Csemadok képviseletében 

Viczén Piroska és Király Katalin. 

 

Húsvétváró dalos-zenés tojáslesen Komárom belvárosában 
2022. április 10. – ma7.sk  

A borongós-szeles időjárás ellenére vidám virágvasárnapi hangulat uralkodott a Villa 

Camarum Polgári Társulás által a Zichy-pont Közösségi Központban és a Klapka téren ma 

megrendezett Komálom Családi Matinén. A Kiss Réka, Hanusz Szilvia és a társulás további 

tagjai által húsvétváró kézműveskuckóvá varázsolt „Zichy-pontba“ már három órakor több 

tucatnyi kifújt tojással érkeztek a tettre kész gyerkőcök, akiknek Angyal Réka segített 

kifesteni a tojásokat. A gyermekek Mészáros Éva kézműves mester útmutatásával 

megtanulhatták, miként lehet csomózással nyuszifejeket és pillangó-kitűzőket készíteni, 

illetve Valasek Vali néni irányításával színpompás tojásokat nemezelni. 

 

Megtartotta első szakmai képzését a Gyerekvilág polgári társulás 
2022. április 10. – ma7.sk  
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Füleken tartotta első szakmai képzését az idén februárban alakult Gyerekvilág polgári 

társulás. A szlovákiai magyar bábos, gyerek-és ifjúsági színjátszócsoportok vezetői 

Királyhelmectől egészen Pozsonyig képviselték magukat. Közel harmincan érkeztek azzal a 

céllal, hogy közösen ötleteljenek, együtt gondolkodjanak, és segítsék egymás munkáját, hogy 

minél színvonalasabb produkciók szülessenek.  Szabó Csilla, drámatanár, az És?! színház 

rendezője, a polgári társulás elnökségi tagja portálunknak elmondta, az alakuló ülésen 

fogalmazódott meg az igény egy-egy tavaszi és őszi képzés iránt. Ennek első állomása valósult 

meg a hétvégén Füleken. 

 

Az idén négy első osztályt nyithatnak a párkányi Adysuliban. „Nincsenek 

szavak” – reagált a vezetőség 
2022. április 10. – ma7.sk  

Az iskola vezetősége tavaly nagyon elégedett volt a három osztály nyitásával. Csökkenő 

születési számok mellett nem is remélték az idei sikert. Nyolcvanhat gyermeket írattak be 

iskolájukba, így négy osztály nyitására nyílik lehetőségük. Bacsó Péter igazgató a beíratás első 

napján elégedetten jelentette ki, nem akarja elkiabálni, de úgy néz ki, az idén is meglesz a 

három első osztály, csakúgy, mint tavaly. Ezt sikerként könyvelné el a csökkenő születési 

számok mellett. Hogy négy osztály nyitására nyílik lehetőségük, azt legmerészebb álmaikban 

se gondolták. Megemlíti, a beíratást már megelőzte egy online jelentkezés, ami nagy előny, 

mert itt a helyszínen már nem kell az adatlap kitöltésével bajlódni. A beíratásnál tisztázzák, 

fog-e járni napközibe a gyermek, mikor jönnek érte, kivel engedhetik haza, buszra kell-e 

kísérni, etikát vagy hittant választ-e. 

 

Hétszázhuszonöt éve szentelték fel a pozsonyi ferences templomot 
2022. április 10. – ma7.sk  

Március végén ünnepelte a pozsonyi ferences templom felszentelésének 725. évfordulóját. Az 

Urunk Születésének Hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére felszentelt 

templom építését IV. László királyunk kezdeményezte – fogadalmi templomként a 

morvamezei csatában Přemysl Ottokár fölött aratott győzelméért. A templomot Jakab 

püspök, esztergomi érseki helynök szentelte fel 1279. március 24-én, a templomszentelésen 

az utolsó Árpád-házi király, III. András is részt vett. A ferences templom a Pozsony-Óváros 

területén jelenleg működő templomok közül a legrégebbi, amely egyben a pozsonyi magyar 

katolikus közösség lelki központja is. A Ferenciek terén található jelenlegi templom a várban 

állt régi ferences templom helyett jött létre II. Přemysl Ottokár pusztításai után. A templom 

átmeneti gótikus-román stílusban, a kolduló rendekre jellemzően egyhajós templomként 

épült.  

 

„Már csak minket érint hátrányosan az állampolgársági törvény" - Nagy 

Dáviddal beszélgettünk 
2022. április 10. – ma7.sk  
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Februárban a pozsonyi parlament elfogadta, márciusban pedig a köztársasági elnök alá is írta 

az állampolgársági törvény módosítását. A szlovákiai magyarság fűzött némi reményt ehhez a 

folyamathoz, elméletileg ugyanis a magyar állampolgárság megszerzését büntető embertelen 

rendelkezések kikerülhettek volna a jogszabályból. Hogy ez miért nem lett így, és hogy mi az 

új helyzet lényege, erről beszélgettünk a kérdés egyik szakértőjével, Nagy Dávid jogásszal. 

  
Dr. Csókay András Nagybecskereken tartott előadást 
2022. április 9. – Vajma.info 

A Boldogasszony Iskolanővérek és a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium 

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

hogy a húsvéti ünnepek közeledtével tegyen tanúságot életéről, hitéről. Temerintől 

Töröktopolyáig, Székelykevétől Szabadkáig, Vajdaság minden tájáról érkeztek az érdeklődők, 

idősek, fiatalok egyaránt, akik kíváncsiak voltak az idegsebész előadására, tanúságtételére. A 

Kultúrközpontban megtartott összejövetelen több mint ötszázan vettek részt, és ez az alkalom 

gyakorlatilag egy keresztény magyar találkozóvá vált. 

 

A gyermekekhez, a gyermekekért 
2022. április 11. – Magyarszo.rs 

Első alkalommal szervezett a hittanos diákok és az ifjúság számára gyertyás-fáklyás keresztúti 

felvonulást a topolyai plébánia a kálváriadombon virágvasárnap előtti pénteken, ami a 

szürkületi órákban kezdődött. A szép számban megjelent gyermek és felnőtt hívőt ft. Szakály 

József köszöntötte, majd fellobbantak az apró lángocskák. A topolyai plébánostól megtudtuk, 

hogy a stációknál mondott prédikációjában az erdélyi egyházmegye ifjúsági 

irodájának Bűnbánati keresztút fiataloknak címmel összeállított elmélkedését idézte fel. 

 

Faragó Árpád könyvbemutatója 
2022. április 10. – Magyarszo.rs 

Csütörtökön este Bácsfeketehegyen a Bányai János Emlékházban mutatták be Faragó 

Árpád Ahol nem némulnak el a harangok című kötetét. Az esemény sok érdeklődőt vonzott, 

számos közéleti személy vett részt a bemutatón, jelen volt többek között Sutus Áron, a 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke és Kovács Károly tartományi parlamenti 

képviselő. Az egybegyűlteket először Nagy Erzsébet, a Kozma Lajos Fiókkönyvtár megbízott 

igazgatója köszöntötte, majd Dudás Károly író méltatta Faragó könyvét. Az est során 

közreműködött Verebes Krnács Erika, Baráth Hajnal Anna és Zsoldos Ervin. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27485/Dr_-Csokay-Andras-Nagybecskereken-tartott-eloadast.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4898/vajdasag_topolya/262919/A-gyermekekhez-a-gyermekek%C3%A9rt-topolya-h%C3%BAsv%C3%A9t.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4897/vajdasag_kishegyes/262921/Farag%C3%B3-%C3%81rp%C3%A1d-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3ja-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-Farag%C3%B3-%C3%81rp%C3%A1d.htm
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Tanszercsomagot kapott Kárpátalja az UNICEF-től 
2022. április 10. – karpatalja.ma, karpataljalap.net 

Kárpátalja 720, iskolai felszerelésekkel ellátott csomagot kapott az ENSZ Gyermekalapjától 

(UNICEF) április 8-án – tudatta Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció 

(OVA) vezetője. A csomagok közül 600 sporteszközöket és szellemi fejlesztőjátékokat 

tartalmaz, míg 120-ban az általános iskolások számára hasznos tanszerek vannak: körzők, 

kréták, ceruzák, füzetek, festékek. 

 

Szolyvai katona esett el a háborúban 
2022. április 10. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Ismét kárpátaljai életet követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. Szmozsanik 

Ivan április 9-én, Zaporizzsja mellett vesztette életét. A Szolyvai Városi Tanács közlése 

szerint a katona mindössze 23 éves volt. A 128-as munkácsi dandár egységébe tartozott. 

 

Irpinybe küld mobilházakat Kárpátalja 
2022. április 09. – karpatalja.ma 

Mobilházakat küld Kárpátalja Irpinybe – számolt be róla Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője a hivatalos Facebook-oldalán. A településen 

befejeződtek az aknamentesítési munkálatok és megtisztították a területet. A szállítmányt 

április 10-én indítják útnak. Mikita szerint Irpinyben sokkal nagyobb szükség van ezekre a 

házakra, mint Kárpátalján. 

 

Jótékonysági hangversennyel egybekötött zenei képzés indul a Rákóczi-

főiskolán 

2022. április 08. – karpatalja.ma 

A ZeneVarázslat Mozgalom a Híd Kárpátaljáért segélyprogramhoz kapcsolódva, a Magyar 

Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével, valamint a Magyar Református 

Szeretetszolgálat együttműködésével országos kezdeményezést indított. Ennek keretében 

április 8-án 18 órától Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas és Budapest Márka-díjas magyar 

zongoraművész a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról online 

hangversenyt indít el Magyarország zene- és művészeti iskoláiban. A figyelemfelkeltő akció 

lényege, hogy egyszerre csendüljön fel a zene Magyarország művészeti intézményeiben, ezzel 

ráirányítva a figyelmet Kárpátalja megsegítésére. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanszercsomagot-kapott-karpatalja-az-unicef-tol/
https://karpatalja.ma/haboru/karpataljai-aldozat-ukrajna-haboru-szolyva/
https://www.facebook.com/SvaliavaTownCouncil/photos/a.114315161069266/156289410205174
https://www.facebook.com/SvaliavaTownCouncil/photos/a.114315161069266/156289410205174
https://karpatalja.ma/haboru/irpinybe-kuld-mobilhazakat-karpatalja/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076386781075
https://karpatalja.ma/kultura/jotekonysagi-hangversennyel-egybekotott-zenei-kepzes-indul-a-rakoczi-foiskolan/
https://karpatalja.ma/kultura/jotekonysagi-hangversennyel-egybekotott-zenei-kepzes-indul-a-rakoczi-foiskolan/
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Munkába álltak Munkácson a menekült orvosok 
2022. április 9. – Karpatlajalap.net 

A munkácsi Szent Márton Kórház alkalmazta a városba érkező menekült orvosokat. Az 

információk szerint az egészségügyi intézmény közel 20 orvosnak biztosított munkát. Jevhen 

Mesko igazgató elmondta, hogy segíteni szeretnének kollégáiknak, akik bevétel nélkül 

maradtak, s ez egy kitűnő lehetőség a tapasztalatcserére is. A kórház továbbra is munkaerőt 

keres: érsebészeket, gyermekkardiológusokat, gyermek neurológusokat, gyermek ortopéd-

traumatológusokat. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. április 9. – Kossuth Rádió 

Virágot festeni nagyon nehéz, mert egy virágban benne van az egész világ – vallotta Györkös 

Mányi Albert festőművész, aki zenei tanulmányokat folytatott, majd felesége, Jakab Ilona 

hatására kezdett el festeni, és lett a naív művészet határon túl is jelentős sikereket arató 

alkotójává. 

„Élményanyagát Kalotaszeg-peremi szülőfaluja és általában az erdélyi falu rendtartó 

világából, gyermekkora élményeiből merítette. Festményeit a perspektíva törvényeivel nem 

számoló naiv elrajzolások, ugyanakkor az erőteljes, kifejező színvilág és egyszerűsítés jellemzi 

– írta képeiről Murádin Jenő művészettörténész. 

Kolozsváron Györkös 100 címmel – életmű-kiállítással emlékeznek a festőre. 

 

Megjelent Szeghy-Gayer Veronika történész Tost László, Kassa polgármestere című könyve. A 

kötet a két világháború közötti város kiemelt személyiségét, életét, tevékenységét és az őt 

körülvevő letűnt világot mutatja be. Az írást nagyrészt eddig sehol nem közölt képek 

gazdagítják.  

 

Nemrégiben vetítették az Aradi Kamaraszínházban Groșan Krisztina első nagyjátékfilmjét, A 

legjobb dolgokon bőgni kell című vígjátékot. A fiatal rendező az elmúlt években vált szélesebb 

körben ismerté az aradiak büszkeségére, ugyanis Groșan Krisztina Aradon született, és 

kolozsvári tanulmányai után vezetett az útja Magyarországra, ahol már tíz éve alkot. Első 

nagyjátékfilmjének az ősbemutatója tavaly volt a Szarajevói Nemzetközi Filmfesztivál 

központi versenyén, később pedig a főszerepet alakító Rainer-Micsinyei Nóra elnyerte a 

Boszporusz Filmfesztiválon a legjobb színésznőnek járó díjat. A romániai mozik egy része 
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https://karpataljalap.net/2022/04/09/munkaba-alltak-munkacson-menekult-orvosok
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-08_18-01-00&enddate=2022-02-08_18-40-00&ch=mr1
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már játszotta a filmet, de Aradon első ízben láthatta a közönség nemrégiben, így a rendező is 

érthető izgalommal várta az eseményt.  

Újabb állomásához érkezett a Mindennapi hősnőink című sorozat 

Muzslyán. A teltházas est keretében három hölggyel ismerkedhettek meg a jelenlevők. 

Mindhárman különlegesek a maguk módján és a maguk területén. 

 

2022. április 8. – Kossuth Rádió 

4. hete tart a népszámlálás önbevallásos időszaka Romániában. Ez azt jelenti, hogy május 15-

ig mindenki maga, online kitöltheti a kérdőíveket. Az RMDSZ egy megállapodást írt alá az 

Országos Statisztikai Hivatallal, így az önkéntesek törvényesen tudnak segíteni más személy 

adatainak kitöltésekor. A magyarság szempontjából elengedhetetlen, hogy az etnikai és a 

nyelvi adatok pontosan szerepeljenek a kérdőívekben. Munkatársunk Bihar megyei 

tapasztalatokról kérdezte Szabó Ödönt, az RMDSZ  Bihar megyei szervezetének ügyvezető 

elnökét. 

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 

Marosvásárhelyen tartja 30. Tudományos Ülésszakát. A csütörtök esti megnyitó 

rendezvényen átadták a szakosztály kitüntetését, a "Lencsés György - Ars Medica" díjat és 

bemutatták azt a frissen megjelent dokumentum-kötetet is, amely a szakosztály elmúlt 30 

évének történetét foglalja össze.     

 

Újabb magyar-magyar gazdasági együttműködés körvonalazódik Székelyföldön. 

Csíkszeredában ma írták alá azt az együttműködési szándéknyilatkozatot, amelynek 

szereplői  az önkormányzat,  a helyi közép- és felsőfokú tanintézmények és egy 

csúcstechnológiát képviselő veszprémi cég. 

 

Május 15-29 között tartják meg a Festum Varadinum eseménysorozatot, amely az egyik 

legnagyobb kulturális rendezvény a Kárpát-medencében. Ez alkalommal közel félszáz civil 

szervezet vesz részt a fesztiválon. Debrecen város önkormányzata is csatlakozik a 

rendezvényhez. Újdonság, hogy Virágvasárnap Debrecenbe hívják városi keresztútra a 

váradiakat. A Nagyváradi sajtótájékoztató után készült az összeállítás. 

 

Írott piros tojások, nyuszis és csibés szalmakosarak vagy fülbevalók, barkaágas kenyértartók 

vonzzák Székelyudvarhely főterén a vásárlók szemét. Sorok kanyarognak a sonkák, felfűzött 

kolbászok előtt, a vásárok elmaradhatatlan kínálata a kürtős kalács illata is csalogatja a 

nézelődőket.. Két év szünet után újra megtartják a húsvéti hagyományos termékek vásárát – 

mintegy 60 helyi termelő és kézműves kínálgatja portékáit virágvasárnap és az azt megelőző 

két napon. 
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A Nagyok ma esti adásának a vendége lesz Siflis Zoltán, Balázs Béla-díjas filmrendező a 

Vajdaságból, aki eddig 23 teljes estet betöltő, nemzeti sors-kérdésekkel foglalkozó 

dokumentumfilmet, két kísérleti és két rajzfilmet tett le a közösség asztalára. Előzetes 

következik a műsorból. Siflis Zoltánnal Ternovácz István beszélgetett. 

 


