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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Ukrajnai háború - Szijjártó: veszélyt jelent a fegyverszállítások engedélyezése 
2022. március 14. – MTI, Origo.hu, hirado.hu, M1, Magyar Nemzet   

Az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások betiltása a biztonságot, "azok esetleges engedélyezése 

- ahogy a baloldal szorgalmazza - pedig a veszélyt jelenti" - közölte a külgazdasági és 

külügyminiszter hétfőn a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter bejegyzésében kifejtette, "amióta 

háború zajlik Ukrajnában, itthon folyamatosan vita tárgya az, hogy milyen álláspontot 

képviseljünk Magyarország békéjének, biztonságának megőrzése érdekében". "A kormány 

világos döntéseket hozott: nem küldünk sem katonát, sem fegyvert, és nem engedjünk azt sem, 

hogy rajtunk keresztül szállítsanak halált okozó fegyvereket Ukrajnába" - fejtette ki. A "baloldal 

ezzel ellentétes álláspontot képvisel - folytatta -: ők küldenének fegyvert, sőt akár katonákat is, 

a fegyverszállítmányok áthaladásának tilalmát pedig egyenesen árulásnak nevezték". "Holott 

ez utóbbi veszélyességéről - ha korábban nem voltak vele tisztában - tegnap végérvényesen 

meggyőződhetett mindenki: az oroszok támadást intéztek egy Lengyelországtól alig húsz 

kilométerre fekvő támaszpont ellen, ahol szakértők szerint külföldről érkezett 

fegyverszállítmányokat tároltak" - közölte a külügyminiszter. 

 

Ukrajnai háború - Kijevbe ért a lengyel, a cseh és a szlovén kormányfő 
2022. március 15. – MTI, hirado.hu  

Az ukrán fővárosba ért Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén 

kormányfő, valamint Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes - derül ki 

Morawiecki kedd esti Facebook-bejegyzéséből. "Minél hamarabb meg kell állítani ezt a Keleten 

zajló tragédiát. Ezért vagyunk Kijevben Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettessel, Petr Fiala 

és Janez Jansa kormányfőkkel" - olvasható Morawiecki bejegyzésében. Az ukrajnai háború 

"egy kegyetlen zsarnok tetteinek eredménye" - írta Morawiecki, hozzátéve: Vlagyimir Putyin 

orosz elnök védtelen civileket támad meg, bombákat dob ukrajnai városokra és kórházakra. A 

háború miatt "a világ elveszítette a biztonságérzetét, ártatlan emberek halnak meg és elveszítik 

egész életük munkájának gyümölcsét" - fogalmazott a lengyel kormányfő. 

 

Semjén: Esterházy János magyarsága összeköt minket a körülöttünk élő népekkel 
2022. március 13. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap  

Esterházy János magyarsága nem elválaszt minket a körülöttünk élő népektől, hanem összeköt 

velük - fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a mártír sorsú felvidéki politikus 

emlékére rendezett ünnepségen vasárnap, az Országház felsőházi termében. Semjén Zsolt 

hangsúlyozta: Esterházy János "annak a közép-európai együttműködésnek, sorsközösségnek 

is szimbóluma", amit most a visegrádi négyek együttműködés próbál építeni. Semjén Zsolt a 

kereszténység és nemzetek kapcsolatáról szólva azt mondta: a kereszténység a 
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https://www.origo.hu/itthon/20220314-veszelyt-jelent-a-fegyverszallitasok-engedelyezese.html
https://hu.euronews.com/2022/03/15/kijevbe-ert-a-lengyel-a-cseh-es-a-szloven-kormanyfo
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20220313-semjen-esterhazy-janos-magyarsaga-osszekot-minket-a-korulottunk-elo-nepekkel
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legegyetemesebb értékrend, hiszen Jézus Krisztus evangéliuma az élet minden területén 

érvényes. Ugyanakkor az egyetemes kereszténység nem megszüntette a nemzeteket, hanem 

megnemesítette, kimunkálta és ezzel megőrizte azokat. Úgy fogalmazott: "Isten az égi haza 

mellett földi hazát is adott nekünk, ezért kötelességünk a saját nemzetünk sorskérdéseivel 

törődni". 

 

A magyarországi országgyűlési választáson való részvételre buzdított 
Sepsiszentgyörgyön Potápi Árpád János 
2022. március 12. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap, Demokrata 

Potápi Árpád János szerint a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által 

hirdetett cselekvő nemzet évéhez hozzátartozik az április 3-i parlamenti választásokon és a 

népszavazáson való részvétel. A nemzetpolitikai államtitkár a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön 

beszélt erről a szombat délután tartott sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus arra kérte az 

erdélyi magyarokat, hogy adják le a levélszavazatukat, és gondosan töltsék ki az azonosító 

lapot, hogy a szavazat érvényes legyen. Olyan rettenetes nagy nehézség nincsen abban, hogy 

kire szavazzanak, hiszen a jelenlegi baloldal egyértelműen megtagadta a nemzetnek azt a 

részét, amelyik nem a mai országhatárokon belül lakik. Ráadásul cinikusan tette, mert 

Székelyudvarhelyen gyártatta le a szóróanyagokat, a plakátokat. Retorikájában a 2004. 

december 5-i állapotban van" – jelentette ki a politikus utalván a magyar állampolgárság 

határon túli kiterjesztéséről tartott egykori népszavazásra. 

 

Szovátán átadták a Teleki Oktatási Központ tanuszodáját és szabadidős részlegét 
2022. március 12. – MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Szovátán péntek délután átadták a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Teleki 

Oktatási Központjának a tanuszodáját és szabadidős részlegét. Amint Burus Siklódi Botond, az 

RMPSZ elnöke az esemény után az MTI-nek elmondta: a magyar állam támogatásával 

megvalósult épület egyaránt szolgálja a Teleki központ vendégeinek a kikapcsolódását, és 

úszóleckék helyszíne is lehet a környék iskoláiban tanuló gyermekeknek. Az átadó ünnepségen 

mondott beszédében Burus Siklódi Botond arról beszélt, hogy az erdélyi magyar 

pedagógustársadalomnak szüksége van egy korszerű, fenntartható, modern tudásközpontra, 

és a Teleki Oktatási Központ az elvégzett beruházásokkal ilyenné válhat. 

 

Szintet lép a magyar kormány lovas programja Erdélyben 
2022. március 12. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Elindul az erdélyi lovas program második szakasza, nyolcvan lovasegyesület kap támogatást a 

magyar kormánytól – jelentette be szombat délután a maksai Benke Kúriában szervezett lovas 

fórumon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A fórumra a székelyföldi 

megyék mellett Kolozs, Szeben, Fehér, Máramaros, Szilágy és Arad megyéből is érkeztek a 

lovas- és hagyományőrző huszár egyesületek képviselői. Hargita megye után most újabb 

lovasegyesületeket tud támogatni a magyar kormány, a cél az, hogy minél több gyereket 

bevonjanak a mozgalomba, megismertessék velük a lovas kultúrát, a lovassportokat, hiszen ha 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyarorszagi-orszaggyulesi-valasztason-valo-reszvetelre-buzditott-sepsiszentgyorgyon-potapi-arpad-janos
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyarorszagi-orszaggyulesi-valasztason-valo-reszvetelre-buzditott-sepsiszentgyorgyon-potapi-arpad-janos
https://maszol.ro/belfold/Szovatan-atadtak-a-Teleki-Oktatasi-Kozpont-tanuszodajat-es-szabadidos-reszleget
https://szekelyhon.ro/aktualis/szintet-lep-a-magyar-kormany-lovas-programja-erdelyben
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minél nagyobb számban megnyerjük a gyerekeket a lovaglásnak, azzal a nemzeti identitás 

erősödik – mondta az államtitkár. Az erdélyi megyékből összesen 80 lovas egyesület – 

gyakorlatilag mindenki, aki egyesületi formában működik – kap támogatást, a keret 120–150 

millió forint lesz. 

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság babacsomagjait adták át Kolozsváron 
2022. március 11. – Krónika, maszol.ro 

Babacsomagokat adott át péntek délután Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Brendus Réka, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője közép-erdélyi szülőknek és 

kisgyerekeknek. A főkonzulátus kisgyerekes szülőkkel megtelt rendezvénytermében a kisbabák 

hozzátartozói húszezer forint értékű csomagot vehettek át a magyar kormány képviselőitől. 

Potápi Árpád János államtitkár beszédében úgy fogalmazott, ,,minden kis jövevényt, aki 

magyar állampolgár – éljen bárhol is a világon – köszöntünk. Egy jelképes csomaggal próbáljuk 

elmondani, hogy minden magyarra számítunk, a kicsikre még inkább”. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság eddig mintegy húszezer csomagot juttatott el a határon túli kisgyerekes 

családoknak. 

 

A magyar állam támogatásával felújított bölcsőde-óvodát avattak a székelyföldi 
Uzonban 
2022. március 14. – MTI, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A magyar állam támogatásával felújított bölcsőde-óvodát avattak vasárnap a székelyföldi 

Uzonban. A református egyház tulajdonában levő egykori iskolaépületet a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) újíttatta fel és alakíttatta át. A bölcsőde-óvoda 3-4 

csoporttal működhet, és 75 gyermek számára biztosít ellátást, oktatást. A beruházás összértéke 

238 millió forint volt – közölte az MTI-vel a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága. Az intézményt avató hálaadó istentisztelet végén Potápi Árpád János, 

nemzetpolitikai államtitkár megemlítette: a 2016-ban indult óvodafejlesztési program négy 

ütemében a Kárpát-medencében 179 új óvoda épült, 790-et pedig felújítottak. Ebből Erdélybe 

103 új, 376 felújított épület jutott. 

 

A magyar állam támogatásával épült bölcsődét avattak a Bihar megyei Szalárdon 
2022. március 11. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A magyar állam támogatásával épült bölcsődét avattak pénteken a Bihar megyei Szalárdon. A 

bölcsődében szeptembertől fogadják a gyermekeket. A szalárdi bölcsőde a helyi református 

egyházközség telkére épült. A 330 négyzetméteres új épületben 20-25 gyermek kaphat magas 

színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget. A beruházás összértéke 125 millió forint. Az új 

létesítmény átadása alkalmából Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

(KREK) püspöke tartott hálaadó istentisztelet. Az eseményen a magyar kormányt Grezsa 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-babacsomagjait-adtak-at-kolozsvaron
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/13/a-magyar-allam-tamogatasaval-felujitott-bolcsode-ovodat-avattak-a-szekelyfoldi-uzonban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/13/a-magyar-allam-tamogatasaval-felujitott-bolcsode-ovodat-avattak-a-szekelyfoldi-uzonban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-allam-tamogatasaval-epult-bolcsodet-avattak-a-bihar-megyei-szalardon
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István, a határon túli óvodafejlesztésért is felelős miniszteri biztos képviselte. Grezsa István az 

esemény után az MTI-nek elmondta: a Nagyváradtól 26 kilométerre északra fekvő Bihar 

megyei nagyközségben korábban soha nem működött bölcsőde. Az új létesítmény az egykori 

református iskola helyére épült. Hozzátette: már januártól beteltek volna a bölcsődei helyek, 

de a létesítmény technikai okok miatt csak szeptembertől nyitja meg a kapuit. A miniszteri 

biztos hozzátette: a keresztelési adatokból évekre előre lehet látni, hogy telt házzal működhet 

a bölcsőde. 

 

A békesség fontosságára hívta fel a figyelmet Soltész Miklós Székelyudvarhelyen 
2022. március 14. – szekelyhon.ro 

„A világban nagy a baj, ezért imádságra, összefogásra, egymás megértésére, népek közötti 

békére van óriási szükség” – mondta Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz 

plébániában tartott vasárnapi ifjúsági szentmise utáni beszédében. Az államtitkár 

hangsúlyozta, most, amikor „látjuk, hogy a világban milyen döntéseket akarnak kicsikarni 

románoktól, magyaroktól, szlovákoktól és más nemzetbéliektől, amikor látjuk, hogy bele 

akarnak minket rántani a háborúba, és azt is látjuk, hogy azt várják, az energia és más területen 

próbáljuk bojkottálni Oroszországot, aki egy picit is józanul gondolkodik, az azt is látja, milyen 

nyomorral járna ez együtt”. 

 

Rákóczi-díjjal tüntették ki Soltész Miklós államtitkárt Marosvásárhelyen 
2022. március 14. – szekelyhon.ro 

Ki imával, ki cselekedettel, ki kiállással, de sokan támogatták a II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Teológiai Gimnázium megalapítását Marosvásárhelyen. A számos viszontagság után 

is létező és gyarapodó iskola közössége minden évben Rákóczi-díjjal „köszöni meg” ezt a 

támogatást. Idén két felvonásban adják át, a március 15-ei ünnepségen Soltész Miklós, a 

magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára részesült 

az iskola elismerésében. 

 

Elutasítottsága ellenére Kolozsvárra jön kampányolni Márki-Zay Péter 
2022. március 11. – Krónika 

Annak ellenére, hogy erdélyi, székelyföldi önkormányzati vezetők sora utasította el korábban a 

magyarországi ellenzéki pártok közös miniszterelnök-jelöltjének fogadását, Erdélyben is 

kampányolni fog Márki-Zay Péter. A politikus útjáról egyelőre annyi ismert, hogy Kolozsváron 

találkozik azokkal, akik kíváncsiak mondanivalójára. A politikusi vizitről Mostis Gergő, a 

Planetárium Café eseményének szervezője számolt be a Transtelexnek. Márki-Zay 2021 

októberében tervezett Kolozsvárra látogatni, de végül a járványhelyzetre való tekintettel 

elhalasztotta útját.  
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Engedéllyel készült a Szent Mihály-templom körüli területrendezés, a kivágott 
fák helyett újakat ültetnek 
2022. március 11. – maszol.ro 

Az illetékes szakhatóságok engedélyével és beleegyezésével történt a kolozsvári Szent Mihály-

templom felújításával egyidejű területrendezés, aminek során kivágták a templom körül a fákat 

– közölte pénteken a római katolikus Szent Mihály Plébánia a közösségi oldalán. Az eltávolított 

fák helyett 36 új fát ültet az egyházközség, amire kötelezettséget vállalt a területrendezési terv 

során. 

 

Pótolni, korrigálni kellene a magyar emlékművek feliratát – A jövőre nézve 
meglehet a törvényi garancia 
2022. március 13. – Krónika 

Államelnöki kihirdetésre vár az a frissen megszavazott törvény, amely előírja, hogy a magyar 

nemzeti kisebbséghez kapcsolódó emlékműveket kötelezően magyar nyelven is feliratozni kell. 

Erdély-szerte – főként a szórványban – számos olyan műemlék vagy emlékmű áll, amely ugyan 

kötődik a magyar közösséghez, azonban a hatóságok mégsem hajlandók két vagy több nyelven 

feliratozni. 

 

Megkezdődött a népszámlálás önkitöltési időszaka 
2022. március 14. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Megkezdődött Romániában hétfőn a népszámlálás május 15-éig tartó önkitöltési időszaka, 

amely alatt az ország lakosai internetes felületen, online tölthetik ki adataikat. A koronavírus-

járvány miatt tavalyról idénre halasztott „2021-es lakás- és népességösszeíráson” először van 

lehetősége a lakosságnak online is kitölteni a kérdőívet, vagyis először nyílik alkalom arra, hogy 

mindenki saját maga írja be adatait, nemzetiségét, anyanyelvét, vallását. Az is újdonság, hogy 

a mostani cenzus az első, amikor a hatóságok nem papíron, hanem eleve elektronikusan 

rögzítik a feldolgozandó adatokat.  

 

Eléri-e a magyarság aránya a húsz százalékot? – Ez a tétje a népszámlálásnak 
Szilágysomlyón 
2022. március 14. – maszol.ro 

Nagy tétje van a szilágysomlyói magyarság számára az idei népszámlálásnak, abban 

reménykednek, ha a helyi magyar lakosok nyíltan felvállalják nemzetiségüket, vallásukat, és 

ezúttal is elérik, sőt meghaladják a 20 százalékot. A legutóbbi összeíráskor a magyarok aránya 

20,78 százalék volt a városban. „Bizakodunk abban, hogy ez az arány most is meglesz, ezért 

van szükségünk mindenkire” – mondta Sándor András helyi református lelkész. 

 

Horváth Anna: nem téveszthetjük szem elől a népszámlálás tétjét 
2022. március 14. – maszol.ro 

Elkezdődött a népszámlálás online önkitöltési szakasza, amely két hónapon át tart. Összesen 

azonban négy hónapon keresztül gyűjtik az adatokat a román lakosság megszámlálása 
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https://maszol.ro/belfold/Engedellyel-keszult-a-Szent-Mihaly-templom-korul-teruletrendezes-a-kivagott-fak-helyett-ujakat-ultetnek
https://maszol.ro/belfold/Engedellyel-keszult-a-Szent-Mihaly-templom-korul-teruletrendezes-a-kivagott-fak-helyett-ujakat-ultetnek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/potolni-korrigalni-kellene-a-magyar-emlekmuvek-feliratat-n-szamos-erdelyi-muemleken-csak-roman-felirat-vagy-hibas-informacio-sz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/potolni-korrigalni-kellene-a-magyar-emlekmuvek-feliratat-n-szamos-erdelyi-muemleken-csak-roman-felirat-vagy-hibas-informacio-sz
https://kronikaonline.ro/belfold/megkezdodott-a-nepszamlalas-onkitoltesi-idoszaka
https://maszol.ro/belfold/Eleri-e-a-magyarsag-aranya-a-husz-szazalekot-Ez-a-tetje-a-nepszamlalasnak-Szilagysomlyon
https://maszol.ro/belfold/Eleri-e-a-magyarsag-aranya-a-husz-szazalekot-Ez-a-tetje-a-nepszamlalasnak-Szilagysomlyon
https://maszol.ro/belfold/Elkezdodott-a-nepszamlalas-online-onkitolto-szakasza
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érdekében. A népszámlálás tétjéről, részleteiről Horváth Annát, az RMDSZ ügyvezető alelnökét 

kérdezték. Horváth Anna a Maszol megkeresésére elmondta, a megyei munkacsoportok már 

mindenhol: dolgoznak: „Ezeknek tagjai – a települési felelősök, az egyházak és civil 

szervezetek, valamint önkormányzati képviselőink – szervezik, hogy minden egyes településen 

létrejöjjön az önkitöltést segítő tájékoztató mozgalom." 

 

Megérkezett az udvarhelyszékiek adománya Beregszászra, várják az újabb 
igénylistát 
2022. március 14. – szekelyhon.ro 

Megérkezett a múlt hét folyamán az udvarhelyszékiek által felajánlott segélyszállítmány a 

kárpátaljai Beregszászra. A négyfős küldöttség a tartós élelmiszerek célba juttatása mellett 

arról is egyeztetett a helyiekkel, hogy milyen további segítségre lenne szükségük. 

 

Bihar megyei települések vezetői vittek segélyszállítmányt több kárpátaljai 
településre 
2022. március 14. – maszol.ro 

Hosszúmezőre és Ukrajnába, Aknaszlatina és Visk településre vittek adományokat Bihar 

megyei RMDSZ-es polgármesterek a hétvégén. Több településen összegyűlt segélyt jutattak el 

a rászorulókhoz – tájékoztat közleményében a Szövetség megyei szervezete. Az RMDSZ 

országos koordinációs csoportja a delegáció által szállított adományok egy részét a román–

ukrán határ közelébe, Hosszúmezőre, a másik részét pedig a határ másik oldalára, az ukrajnai 

Visk településére irányította. Szilágyi Zoltán (Bihar), Nagy Miklós (Szalárd), Zatykó Jácint 

(Szentjobb) és Béres Csaba (Székelyhíd) a településükön összegyűlt adományokat, valamint a 

Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Bihar Megyei Szervezete által felajánlott lisztet 

juttatták el a rászorulóknak – írják közleményükben. 

 

Akadozott elindulásának napján a népszámlálás önkitöltős platformja 
2022. március 14. – maszol.ro, Krónika 

A regisztrálók nagy száma miatt túlterhelődött, ezért ideiglenesen elérhetetlenné vált, majd 

akadozva működött hétfőn a népszámlálás önkitöltős szakaszára létrehozott platform. Az 

Országos Statisztikai Intézet (INS) elnöke szerint legtöbb két napon belül orvosolják a 

problémát. Addig két másik honlap használatát javasolják azoknak, akik regisztrálni 

szeretnének az önkitöltéshez. Az adminisztratív adatbázisokból történő adatátvételt követően 

elkezdődött hétfőn Romániában a népszámlálás második, újdonságnak számító önkitöltős 

szakasza, amely május 15-éig tart. Ebben az időszakban interneten keresztül lehet kitölteni a 

kérdőíveket, ami bármilyen okostelefonról, táblagépről, laptopról vagy számítógépről 

elvégezhető. A kérdőív román nyelven, a nemzeti kisebbségek nyelvén és angolul is elérhető. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/megerkezett-az-udvarhelyszekiek-adomanya-beregszaszra-varjak-az-ujabb-igenylistat
https://szekelyhon.ro/aktualis/megerkezett-az-udvarhelyszekiek-adomanya-beregszaszra-varjak-az-ujabb-igenylistat
https://maszol.ro/belfold/Bihar-megyei-telepulesek-vezetoi-vittek-segelyszallitmanyt-tobb-karpataljai-telepulesre
https://maszol.ro/belfold/Bihar-megyei-telepulesek-vezetoi-vittek-segelyszallitmanyt-tobb-karpataljai-telepulesre
https://maszol.ro/belfold/Akadozott-elindulasanak-napjan-a-nepszamlalas-onkitoltos-platformja
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Mintegy 5,5 millió lej jut Hargita megyében egyháztámogatásra és 
műemlékvédelemre 
2022. március 14. – maszol.ro 

Elkészültek a Hargita Megyei Tanács egyház-támogatási és műemlékvédelmi pályázati kiírásai. 

A támogatásokra ebben az évben mintegy 5,5 millió lejes keret áll rendelkezésre. Összefogott 

stratégia mentén kívánják megóvni, fejleszteni és fenntartható módon használni a Hargita 

megyei épített örökséget, amelynek legjelentősebb képviselői az egyházi építészethez tartoznak 

– fejtette ki hétfői sajtótájékoztatón Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. „Az 

elmúlt évben rekordösszegű beruházás történt az egyházakkal együttműködve. Két pályázati 

kiírásunk volt: az első alkalommal 96 szerződést írtunk alá, második alkalommal 27-et, 

összesen 5,5 millió lej értékben. Az elmúlt években folyamatosan emelkedtek a támogatási 

összegek” – emelte ki az elnök. Hozzátette: a támogatások odaítélésénél figyelembe vették a 

felekezeti arányokat. 

 

Kossuth-díjat kapott Király László erdélyi költő, író, műfordító 
2022. március 14. – MTI, Krónika 

A nemzetiségi lét kérdéskörét egyedülálló módon megragadó írói, költői életműve, valamint 

kiemelkedő műfordítói tevékenysége elismeréseként kapott Kossuth-díjat Király László erdélyi 

költő, író, műfordító. „A Babérkoszorú- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Magyar 

Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi 

pályafutása során a nemzetiségi lét kérdéskörét egyedülálló módon megragadó írói, költői 

életműve, valamint kiemelkedő műfordítói tevékenysége elismeréseként”  kapta a Kossuth-

díjat – írta az MTI. 

 

A nemzeti színek használatára buzdít az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi 
Egyesület 
2022. március 15. – Krónika 

A civil szakmai szervezet arra hívja fel a figyelmet, Erdélyben visszatérő motívum, hogy a zászló 

kitűzéséért a román kormány egyes képviselői előszeretettel bírságolják a magyar 

polgármestereket. Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület abban igyekszik támpontot 

nyújtani, hogyan védekezhetnek hatékonyan a magyar közösségek elöljárói.  

 

Áprilistól heti ötre növeli budapesti járatainak számát a marosvásárhelyi reptér 
2022. március 15. – maszol.ro 

A Marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtér járatsűrűségnövelést jelentett be a 

magyar főváros irányába, miután március 7-től a szomszédos országban is feloldottak minden 

korlátozást. A repülőtérről indított célállomásokra növekvőben van az utaslétszám, a repülőtér 

vezetése pedig már tárgyal az új járatok bevezetéséről. „Jelenleg két-két járat közlekedik a 

németországi Dortmundba, illetve Memmingenbe, továbbá heti két járatunk van Londonba és 

április elsejétől a heti két járatról ötre növekedik a Budapesti repülőjáratok száma” – 

tájékoztatott Peti András, a repülőtér igazgatója. 
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https://maszol.ro/belfold/Mintegy-55-millio-lej-jut-Hargita-megyeben-egyhaztamogatasra-es-muemlekvedelemre
https://maszol.ro/belfold/Mintegy-55-millio-lej-jut-Hargita-megyeben-egyhaztamogatasra-es-muemlekvedelemre
https://kronikaonline.ro/kultura/kossuth-dijjal-tuntettek-ki-kiraly-laszlo-erdelyi-koltot-muforditot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-nemzeti-szinek-hasznalatara-buzdit-az-erdelyi-cimer-es-zaszlotudomanyi-egyesulet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-nemzeti-szinek-hasznalatara-buzdit-az-erdelyi-cimer-es-zaszlotudomanyi-egyesulet
https://maszol.ro/belfold/Aprilistol-heti-otre-noveli-budapesti-jaratainak-szamat-a-marosvasarhelyi-repter
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Gasztronómiai magániskolát létesítenek Székelyudvarhelyen 
2022. március 15. – szekelyhon.ro 

Gasztroakadémiát létesít Székelyudvarhelyen a Páva KulinarIQum Egyesület, amelynek 

vezetősége a Pro Economica Alapítvány pénzügyi támogatásával dolgozik a céljai 

megvalósítása érdekében. Trucza Adorján, akit a Páva étterem tulajdonosaként is ismerhetnek, 

kifejtette, a felnőtteknek szóló tanintézetben szállodai és éttermi személyzetet fognak oktatni. 

Mint mondta, három héttől két hónapig terjedő intenzív tanfolyamokat fognak szervezni, napi 

nyolc-tíz órás képzéssel. Ebben az elmélet és a gyakorlat is szerepet kap. A távolabbról érkező 

tanulóknak bentlakásos rendszert hoznak létre. A főzőiskola kialakítása, a lényeges eszközök, 

gépek beszerzése már folyamatban van, így a tervek szerint már ősszel elkezdődhetnek a 

képzések. Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány elnöke lapunknak kifejtette, korábban 

több mint hatezer kisgazdát támogattak de minimis programjuk részeként, most pedig 

folyamatban van egy applikáció létrehozása, amelyen a helyi termékeket mutatnák be. Ezek 

mellett a nagyobb beruházásokat is támogattak – tejfeldolgozók, pékségek, vágóhidak –, így a 

gasztronómiai integrált lánc azon részére jutottak el, amely a turisták bevonzását, kiszolgálását 

érintené. 

 

Üzletiterv-vetélkedőt szerveznek a székelyföldi középiskolásoknak 
2022. március 15. – szekelyhon.ro 

A Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége (SZMVSZ) és a Baczkamadarasi Kis Gergely 

Református Kollégium szervezésében harmadik kiadásához érkezett a Vállalkozz okosan! nevet 

viselő, székelyföldi középiskolásoknak szóló üzletiterv-vetélkedő. A többszakaszos vetélkedőre 

olyan kétfős Maros, Hargita és Kovászna megyei középiskolásokból álló csapatok jelentkezését 

várják vezetőtanárral, akik képesek reális adatokon alapuló, megvalósítható vállalkozás 

tervével előállni. A nevezési határidő április 4-e 16 óra – kezdte a vetélkedő ismertetését Jakab 

Áron Csaba, az SZMVSZ elnöke. 

 

Jelentős fűtéstámogatást kapnak a kormánytól a székelyföldi városok 
2022. március 15. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A fejlesztési minisztérium 17 millió lejt utalt ki ezen a héten azoknak az önkormányzatoknak, 

amelyek gázzal fűtött kazánokkal oldják meg a távfűtést, és igényléssel fordultak a szaktárcához 

a megdrágult számlák fedezésére – közölte kedden Cseke Attila miniszter. Az RMDSZ 

közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, a minisztérium ötödik alkalommal utal ki 

támogatást a kérvényező önkormányzatoknak, és várja továbbra is az ezzel kapcsolatos 

kéréseket. A tájékoztatásban emlékeztetnek, hogy a fejlesztési minisztérium 400 millió lejt 

különített el erre a célra, amelyből eddig 106 milliót utalt ki. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/gasztronomiai-maganiskolat-letesitenek-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/uzleti-terv-vetelkedot-szerveznek-a-szekelyfoldi-kozepiskolasoknak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jelentos-futestamogatast-kapnak-a-kormanytol-a-szekelyfoldi-varosok
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Több mint 120 babakocsit adományoztak a háború elől gyerekeikkel menekülő 
anyáknak 
2022. március 15. – maszol.ro 

Adományokat adott át Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a máramarosszigeti határátkelőnél, 

valamint a Hollósy Házban. Az RMDSZ egy hete tett közzé felhívást, hogy aki teheti, segítsen a 

háború elől menekülő anyákon, és lehetőségük szerint adományozzák el használt, de jó 

állapotban lévő babakocsijukat, babahordozóikat vagy autós üléseiket.  

 

Identitásuk vállalására buzdítja a székelyföldi románokat a civil fórumuk 
2022. március 15. – szekelyhon.ro 

Felhívást intézett a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma a három megye 

románságához, arra buzdítva őket, hogy a népszámláláson vállalják nemzeti identitásukat. A 

Dragoş Burghelia elnök által jegyzett közleményben kifejtik: létfontosságú, hogy minden 

román, függetlenül attól, melyik faluban, községben lakik, ott is, ahol elenyésző a számuk, a 

népszámláláson írja be az identitását, mert ez nemcsak a nemzeti kérdés, hanem számít abban, 

milyen közpolitikák alakítják majd a három székelyföldi megye román közösségeinek jövőjét, 

minden helyi és európai uniós finanszírozást befolyásol a közösség létszáma. Hangsúlyozzák, 

hogy olyan hosszú távú stratégiára van szükség a délkelet-erdélyi megyékben, mely ösztönzi a 

gyerekvállalást, a demográfiai növekedést, hogy a „román elem újra győzedelmeskedjen, a 

román közösségek túléljenek”. 

 

Čaputová gratulált Novák Katalinnak, Magyarország új elnökének 
2022. március 11. –Új Szó, bumm.sk  

Zuzana Čaputová szlovák államfő csütörtökön gratulált Novák Katalinnak, Magyarország új 

elnökének a megválasztásához – tájékoztatott Martin Stržinec elnöki szóvivő. Čaputová szerint 

Szlovákia és Magyarország viszonya rendkívüli, mivel a két országot gazdag történelem, 

emellett pedig rengeteg kulturális, polgári, de főleg pozitív emberi kapcsolat köti össze. Az 

államfő a levelében kiemelte: ebben a rendkívül nehéz időszakban, amikor a világnak szembe 

kell néznie egy világjárvánnyal és egy háborúval is, a jószomszédi és baráti kapcsolatok 

felbecsülhetetlen értékűek. „Oroszország az Ukrajnával szembeni agressziójával, melyet 

semmilyen provokáció nem előzött meg, az európai biztonsági rendszer alapjait igyekszik 

aláásni. Emellett explicit módon kétségbe vonja nem csak a biztonságunkat, hanem a 

szuverenitásunkat is. Ezek azok a pillanatok, amikor teljes mértékben felismerjük a civilizációs 

hovatartozásunk, vagyis az uniós tagságunk jelentőségét, és méltányoljuk az Észak-atlanti 

Szerződés Szervezete által biztosított szövetségünk erejét” – olvasható Čaputová levelében. 
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https://maszol.ro/belfold/Tobb-mint-120-babakocsit-adomanyoztak-a-haboru-elol-gyerekeikkel-menekulo-anyaknak
https://maszol.ro/belfold/Tobb-mint-120-babakocsit-adomanyoztak-a-haboru-elol-gyerekeikkel-menekulo-anyaknak
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Az épülő ipolyvarbói híd kapocs az Ipoly menti közösségek és szívek között 
2022. március 11. –felvidek.ma, ma7.sk, bumm.sk  

Kis híd, ámde jelentős előrelépés a térség fejlődése tekintetében – fogalmazódott meg egyik fő 

gondolatként március 11-én az Ipolyvarbó és Őrhalom között megépülendő Ipoly-híd 

alapkövének ünnepélyes letételekor. Az uniós forrásokból megépülő híd az Ipoly menti magyar 

közösség történelmi és nemzeti összetartozását erősíti majd. A hamarosan megépülő híd újra 

összeköti Ipolyvarbót az Ipolyon túli Őrhalommal – kezdte az ipolyvarbói kultúrházban tartott 

sajtótájékoztatón Ján Lunter, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöke.  A megyeelnök 

röviden ismertette a két település kapcsolatait. 

 

Felvidéki magyarok a díjazottak között 
2022. március 11. – ma7.sk  

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Vitályos Eszter, az Emmi európai uniós 

fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Érdemrend 

Lovagkereszt, Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Érdemes Művész, Kiváló Művész, valamint 

Babérkoszorú kitüntetéseket adott át március 15-e alkalmából a Pesti Vigadóban. A 

kitüntetettek  és a díjazottak között felvidéki magyar személyek és alkotók is voltak. Tóth László 

József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a Magyar 

Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. Agócs Gergely a 

Népművészet Ifjú Mestere-díjas népzenész, népzenekutató, mesemondó a magyar nemzeti 

kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészeti értékteremtő munkája 

elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült. 

 

Merre tovább magyar-szlovák szőlészeti és borászati együttműködés? 
2022. március 11. – ma7.sk  

Tematikus, a szőlészetre és borászatra, illetve a kapcsolódó szolgáltatásokra fókuszáló 

beszállítói fórumot szervezett a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 

A Búcson megrendezett esemény célja az üzleti kapcsolatok elmélyítése a magyar eszközgyártó 

és -forgalmazó cégek, illetve a szlovák szőlészeti és borászati vállalkozások között. Mintegy 

ötven résztvevővel – szőlészek, borászok és eszközgyártók – részvételével szervezett beszállítói 

fórumot a CED Szlovákiában, Búcson. A rendezvényen Skapinyecz Péter, a CED cégvezetője 

köszöntötte a résztvevőket, kiemelve a szlovák-magyar határon átnyúló gazdasági kapcsolatok 

további fejlesztésének fontosságát. Hangsúlyozta, hogy külön öröm, hogy a CED ennyi felvidéki 

szőlész-borásznak tud a Magyarországra irányúló üzleti kapcsolatainak kialakításában szakmai 

támogatást nyújtani. 

 

„Számomra még mindig Zselíz a világ közepe” 
2022. március 12. – ma7.sk  

Dulai Henrietta oceanográfus jelenleg a honolului Hawaii Állami Egyetem oktatójaként 

tevékenykedik, és továbbra is szenvedélye a kutatás. Tizenkét éve él Hawaiin, de azóta is 

szülővárosát, Zselízt tartja a világ közepének. "Talán számomra azért is Zselíz a világ közepe, 
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mert ott éltem meg az első sikerélményeim és csalódásaim, ott élvezhettem a család 

támogatását, valamint ott álmodhattam meg a jövőmet. A lehetőségek végtelennek tűntek. 

Persze, akkor még az óceánok nem voltak a láthatáromon, legfeljebb akkor, amikor 

édesanyámmal Jacques-Yves Cousteau-dokumentumfilmeket néztünk.A szüleim azt nevelték 

belém, hogy a lehetőségeknek csak a képzeletünk szabhat határokat, és hogy a céljainkat 

becsületes és kemény munka nélkül nem tudjuk elérni." – mondta Dulai.  

 

Esterházy Jánosra emlékeztek Szőgyénben  
2022. március 12. – felvidek.ma  

Napjainkban zárul a tavalyi évben meghirdetett Esterházy-emlékév. Az elmúlt időszakban 

sokan és sokféleképpen emlékeztek a mártírpolitikusra, egyházi és világi körökben, a 

határokon innen és túl egyaránt. Esterházy János emlékére, a szőgyéni Nagyboldogasszony-

templomban, 2017. szeptember 17-én – az Alsóbodokon történt temetése utáni napon – 

szenteltek emléktáblát az egyházközség és az önkormányzat támogatásával. Azóta a helyi 

közösségek és a templomba érkezők gyakorta megállnak és fejet hajtanak a mártírpolitikus 

emléktáblája előtt. A községben havonta megrendezett Regnum Marianum Akadémia előadás-

sorozatában szintén helyet kapott az Esterházy-emlékezet, amikor Molnár Imre történész, 

Esterházy-kutató tartott előadást. 

 

Ág Tibor munkássága előtt tisztelegtek Nagymegyeren 
2022. március 13. – ma7.sk  

A nagymegyeri Pro Megere polgári társulás méltóképpen állított emléket Ág Tibor 

népzenegyűjtőnek, karnagynak, zenekutatónak, a hosszú ideig Nagymegyeren tevékenykedő 

zenepedagógusnak és zenetudósnak. Az ünnepélyes emléktábla avatást a hétvégén tartották a 

nagymegyeri Görföl Centrumnál, ahol fellépett a helyi Csiribiri gyermek és néptáncegyüttes. A 

rendezvényre ellátogatott Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének képviseletében Kénerné 

Bodroghalmi Fruzsina diplomata és férje. A Pro Megere társaság elnöke, Mikóczy Dénes 

köszöntötte az egybegyűlteket. Kórosi Zalán beszédében Ág Tibor munkásságát méltatta, 

valamint elmondta, hogy a népzene mindig a magyar kultúra része lesz, hiába tűnnek fel és el 

a zenezsánerek a nagyvilágban. Az Ág Tibor által éltetett zenei kincset nekünk kell tovább 

éltetni, hiszen ez az Aranykert muzsikája. 

 

Beneš-dekrétumok: Végre Nyugaton is téma a szlovák állam jogsértő 
magatartása 
2022. március 14. – ma7.sk  

Nem lehet eléggé kihangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a felvidéki magyarság problémái és 

törekvései kijussanak a nemzetközi térbe. Évtizedes tapasztalat, hogy a magunk buborékjában 

megmaradva nem jutunk eredményre. Elvárjuk, hogy a nyugati közvélemény felfigyeljen a 

minket ért jogsértésekre, majd megsértődünk, mikor ez nem történik meg. Elfeledkezünk 

arról, hogy jogos sérelmeinket nekünk kell a világ elé tárni, más nem teszi meg helyettünk. 
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Esterházy Jánosra emlékeztek Kassán 
2022. március 14. – ma7.sk, felvidek.ma  

Megemlékezést tartottak 2022. március 13-án gróf Esterházy János születése 121. évfordulója 

alkalmából Kassán, a mártír Csáky-Dessewffy palota udvarán álló mellszobránál. A 

megemlékezés a Kassai Polgári Klub szervezésében, Magyarország kassai főkonzulátusának 

közreműködésével valósult meg. Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja ünnepi 

beszédében – amelyet Buczkó István konzul olvasott fel – rámutatott, Esterházy János életét a 

közösség szolgálatának minden körülmények közötti felvállalása, a közép-európaiság és 

hitének szilárdsága jellemezte, személyisége szimbolizálja a 20. századi felvidéki magyar 

sorsot: a békeidőket, Trianon igazságtalanságát, a Felvidék visszatérését, majd a háború utáni 

megtorlásokat, bebörtönzést és kitelepítéseket.  

 

Koszorúzással, filmvetítéssel, előadással emlékeztek gróf Esterházy János mártír 
politikusra Komáromban 
2022. március 15. – ma7.sk, felvidek.ma  

Előbb Alsóbodokon hálaadó szentmisével zárták az Isten szolgája Esterházy János Emlékévet, 

amelyet tavaly, a mártír politikus születésének 120. évfordulója alkalmából hirdettek meg. 

Majd Komáromban a március 14-i születésnapján az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás a 

Felvidéki Értékőrzőkkel közösen tartott a gróf áldozatvállalásásához méltó zárórendezvényt, 

amelyen a vértanúhalálának 65. évfordulójára is emlékeztek a Nádor utcai Esterházy-

emléktáblánál összegyűlt tisztelői. 

 

Pásztor István: Mindenki éljen a szavazati jogával!  
2022. március 11. – Pannon RTV, Vajdasag.ma 

Eddig mintegy 533 csomag és 1,8 millió dinár gyűlt össze Vajdaságban az ukrajnai menekültek 

számára – emelte ki Pásztor István mai sajtótájékoztatóján. A VMSZ elnöke beszámolt a párt 

kampányáról és a közelgő választásokra is kitért - tudósít róla a Pannon RTV. Eddig mintegy 

533 csomag és 1,8 millió dinár gyűlt össze Vajdaságban az ukrajnai menekültek számára - 

emelte ki a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mai sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy több 

mint 60 helyen gyűjtik egészen vasárnapig az adományokat az ukrajnai menekültek számára. 

Pásztor István elmondta: jövő héten bonyolítja le a Caritas szabadkai szervezete az adományok 

eljuttatását Szegedre, hogy onnan a Híd Kárpátaljáért Egységes Akció keretén belül juttassák 

el a rászorulókhoz. 

 

Pásztor István: Hosszútávú partnerség nélkül nem létezik érdekérvényesítés 
2022. március 13. – Pannon RTV 

A mögöttünk álló évtized eredményei igazolják a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi és 

budapesti szövetségi stratégiáját - írta Pásztor István Facebook-bejegyzésében.  
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A VMSZ elnöke kiemelte, hogy a fent említettek miatt Magyarországon minden szinten Orbán 

Viktort és a kormányzó koalíciós erőket támogatják, a szerbiai elnökválasztás első fordulójában 

pedig Aleksandar Vučić hivatalban lévő köztársasági elnök újraválasztásáért kampányolnak. 

Vajdaság és az ország is előre menjen, ne hátra! - zárta szavait a politikus. 

 

Nagybecskerek: Oktatási témákkal foglalkoztak 
2022. március 13. – Vajdasag.ma 

A tanügyi dolgozók egész Közép- és Dél-Bánátból érkeztek szombaton este a nagybecskereki 

Petőfi MME-ben megtartott, oktatási témákkal foglalkozó kerekasztal beszélgetésre. A 

házigazda, az egyesület alelnöke Puskás János volt, aki a Vajdasági Pedagógiai Intézet vezetője, 

és aki nagyon fontosnak tartja az oktatási témáknak ilyen módon, közvetlenül történő 

átbeszélését, hiszen a jelenlevők a helyszínen választ tudnak kapni a munka során felmerülő 

kérdésekre. 

 

Érkeznek a levélszavazati csomagok a magyarországi Országgyűlési választásokra 
2022. március 14. – Pannon RTV 

A VMSZ terepi aktivisták segítenek az ívek kitöltésének technikai részében azok számára, akik 

ezt igénylik, de senkit sem befolyásolnak abban, kire szavazzon. Érkeznek a levélszavazati 

csomagok az április 3-i magyarországi Országgyűlési választásokra regisztrált vajdasági kettős 

állampolgárok címére - mondta Pásztor István. 

 

Mind több fiatal tervez vállalkozást nyitni 
2022. március 15. – Magyar Szó 

Balassa Endre, a Pannon Regionális Fejlesztési Ügynökség programkoordinátora elmondta, 

hogy a magyar nyelvű képzésen ezúttal tizenegy személy vett részt. Topolyáról, 

Bácskossuthfalváról, Kishegyesről, Bácsfeketehegyről, Temerinből és Vajdaság más 

helységeiből is érkeztek a potenciális, illetve a kezdő vállalkozók. Vegyes összetételű csapat 

gyűlt össze. Tapasztaltabbak és fiatalok, férfiak és nők egyaránt jelentkeztek. A legidősebb 

kezdő vállalkozó, aki ezúttal a képzésen részt vett, 1974-es születésű, de volt közöttük több 

olyan is, aki 2000-ben látta meg a napvilágot. 

 

Szijjártó: a Lviv melletti támadás kiemeli a fegyverszállítás kockázatait 
2022. március 13. – MTI, Hír TV, Origo.hu 

A Lviv közelében történt rakétatámadások kiemelik a magyar kormány azon korábbi 

döntésének jelentőségét, amely szerint nem engedi halált okozó fegyverek átszállítását 

Magyarország területén Ukrajna felé - mondta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap, a 

Facebookon. Szijjártó Péter élő videóbejentkezésében hangsúlyozta, Magyarország - minden 

nyomásgyakorlás ellenére - kitart a területéről Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányok 
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tilalma mellett. Kiemelte, egyre súlyosabbak a háborús cselekmények Ukrajna területén, azok 

egyre inkább nyugati irányba tolódnak. 

 

Ungvár polgármestere: a város nem képes több menekültet befogadni 
2022. március 13. – MTI  

Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy Kárpátalja 

megyeszékhelye képtelen több menekültet elszállásolni és ellátni, ezért a környező kistérségek 

vezetőinek közreműködését kérte a Kárpátok hágóin túlról érkező menekültáradat 

befogadásában. Ungvár polgármestere üzenetében elmondta, hogy a város minden lehetséges 

segítséget megad a háború miatt otthonukat elhagyni kényszerülő embereknek, de a 115 ezres 

városban a menekültek száma meghaladta a 30 ezret, közülük ötezer személyt teljes egészében 

az önkormányzat lát el. 

 

Zelenszkij szerint nem lesz Ukrajna a NATO tagja 
2022. március 15. – MTI  

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, hogy Ukrajna a NATO "nyitott ajtók" politikája 

ellenére sem lesz az észak-atlanti szövetség tagja. Az államfő az Ukrajinszka Pravda hírportál 

szerint ezt kedden a Nagy-Britannia vezette Egyesített Expedíciós Erők országainak vezetőihez 

intézett beszédében mondta. A London kezdeményezésére 2012-ben elindított, földön, vízen, 

levegőben végrehajtandó hadműveletre tervezett egyesített haderőnek jelenleg tíz észak-

európai ország a tagja: Nagy-Britannia mellett Dánia, Finnország, Észtország, Izland, 

Lettország, Litvánia, Hollandia, Svédország és Norvégia. "Egyértelmű, hogy Ukrajna nem lesz 

tagja a NATO-nak. Ezt értjük, hisz értelmes emberek vagyunk. Évek óta hallunk az állítólagos 

nyitott ajtókról, de azt is hallottuk, hogy nem léphetünk be (a NATO-ba). Ez igaz, és örülök, 

hogy az ukrán emberek is kezdik megérteni, ezért magunkra támaszkodunk, illetve 

partnereinkre, akik segítenek bennünket" - jelentette ki Zelenszkij. 

 

Szijjártó: Támogatást kapnak az ukrajnai menekülteket foglalkoztatók 
2022. március 15. – MTI, Kárpátalja 

A kormány támogatást biztosít azoknak a munkaadóknak, amelyek menekültként érkező ukrán 

állampolgárokat foglalkoztatnak és hosszú távon gondoskodnak a megfelelő szállásukról, 

valamint a munkahelyre történő eljutásukról – mondta a magyar külgazdasági és 

külügyminiszter vasárnap, hivatalos Facebook-oldalán. Szijjártó Péter élő videóbejegyzésében 

kifejtette, a feltételeket teljesítő vállalatok havonta 60 ezer forint támogatást kapnak a 

menekültként érkező ukrán állampolgárok foglalkoztatása esetén, míg gyermekeik után 

további 12 ezer forint jár nekik. A tárcavezető aláhúzta, a következő időszakban újabb és újabb 

menekülthullámokra kell számítani. 

 

Béketárgyalások: Távol a megegyezéstől 
2022. március 15. – Kárpátalja 
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A várakozásoknak megfelelően kézzelfogható eredmény nélkül ért véget Dmitro Kuleba ukrán 

és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tárgyalása, amelyre Mevlüt Cavusoglu török 

külügyminiszter közbenjárására és részvételével került sor múlt csütörtökön a törökországi 

Antalyában megrendezett diplomáciai fórumon.  
 

Meghosszabbították Ukrajnában a hadiállapotot 
2022. március 15. – Kárpátalja 

Meghosszabbították Ukrajna területén a hadiállapotot, a rendeletet 343 képviselő támogatta. 

A hadiállapotot február 24-én vezették be országunkban, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 

pedig március 14-én adta át javaslatát a Legfelső Tanácsnak annak meghosszabbításáról. A 

képviselők szavazata értelmében a hadiállapotot április 25-ig hosszabbították meg. 

 

Kárpátalja az első, aki más megyékből evakuált vállalkozásoknak ad helyet 
2022. március 13. – Kárpátalja 

A Gazdasági Minisztérium honlapján ki lehet tölteni egy kérelmet azoknak a vállalkozóknak, 

akik cégeiket át szeretnék költöztetni a nyugati régiókban. Vaszil Ivancso, a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Közigazgatás helyettes vezetője szerint a minisztériumhoz közel 500 kérelem futott be. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2022. március 11. – Kossuth Rádió 

 

Újabb Ipoly-híd épül jövő év végéig Magyarország és Szlovákia, Őrhalom és a felvidéki 

Ipolyvarbó között, ami megkönnyíti a határ menti közösségek életét és a gazdaság fejlesztése 

szempontjából is fontos. Az Európai Unió társfinanszírozásával 2,3 milliárd forintból 

megvalósuló ipolyvarbói híd alapkőletételén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

kiemelte: "újabb fejezetet írunk a Magyarország és Szlovákia együttműködésének 

sikertörténetéről szóló könyvbe". 

 

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program támogatásával épült bölcsődét avattak ma a 

Bihar megyei Szalárdon. A bölcsőde a helyi református egyházközség telkére épült. A 330 

négyzetméteres új épületben 20-25 gyermek kaphat elhelyezést. Az új létesítmény átadásán  a 
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magyar kormányt Grezsa István, a határon túli óvodafejlesztésért is felelős miniszteri biztos 

képviselte. 

 

Babacsomagokat adott át ma Potápi Árpád János Kolozsváron. A Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára Magyarország Főkonzulátusán találkozott a 

kisgyermekes családokkal és adta át a magyar kormány ajándékát. 

 

A belső Ukrajnából érkező menekültáradat új, eddig nem látott kihívás elé állítja a 

segélyszervezeteket, - mondja a beregszászi karitász vezetője. A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség szerint Kárpátalja egyelőre stabil régió, és mindent meg kell tenni azért, hogy ez így 

is maradjon. 

 

Nagyváradon is civil szervezet és magánszemély kezdeményezett gyűjtést az Ukrajnából 

érkezők menekültek számára. A város egyik magyar tannyelvű iskolájába járó diákok szülei 

fogtak össze. Tartós élelmiszereket, tésztát, konzerveket, édességet, tisztálkodási szereket, 

gyümölcsöt, játékokat és takarókat gyűjtöttek, pár perc alatt megtöltve a gépkocsi rakterét. 

Terveik szerint minden nap gyűjtenek, éppen azt, amire szükség van.  

 

A magyar szimbólumok és feliratok elleni perekben a Székely Figyelő Alapítvány jogi segítséget 

nyújt az önkormányzatoknak, maga is belépett a perekbe, több pert a Strasbourgi Emberjogi 

Bíróság elé vitt.  A legújabb kezdeményezésükről beszélgetett munkatársunk Árus Zsolttal, az 

alapítvány képviselőjével.  

  

A Nagyok c. műsor ma esti vendége lesz a Magyar Örökség-díjas Bogdán József pap, költő a 

Vajdaságból, aki négy évtizede szolgálja a bánsági katolikus, és nem csak a katolikus 

közösséget. Részlet a műsorból. 

 

 

Határok nélkül 

2022. március 12. – Kossuth Rádió 

Hosszas vita után végül a váradi várban állítják fel várhatóan még idén a városalapító Szent 

László király lovas szobrát, amelynek elkészítésében oroszlánrészt vállalt az Római Katolikus 

Püspökség, a talapzat és a felállítás technikai költségeit pedig a város önkormányzata állja. A 

szoborállítás ötlete még 2017-ben, Szent László szentté avatásának 825. évfordulója 

alkalmából született meg.  

Böcskei László római katolikus megyéspüspököt a helyszínválasztáról kérdeztük. 
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Romániában a magyarellenesség strukturális kérdés, aminek oka egy aránylag tág kisebbségi 

keret és ennek gyakorlati kezelése közötti különbség – állapította meg kutatásában a Bálványos 

Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet. „Magyarellenesség Romániában. Kérdőíves 

vizsgálat a közoktatásban használt tankönyvek és a román közösségi média tartalomelemzése” 

címmel könyv alakban is megjelentek a Kiss Tamás, Toró Tibor és Jakab Zoltán Tamás által 

végzett kutatás eredményei. A kötetről az egyik szerzőt, Toró Tibort, a Bálványos Intézet 

igazgatóját kérdeztük. 

 

Majdnem harminc év elteltével jelenik meg újra Mács József Égig érő palatábla című 

kisregénye. A közelmúltban elhunyt írónak ez volt talán a legkedvesebb műve, amelyben benne 

van minden, amit fontosnak tartott a szlovákiai magyar lét elbeszéléséből - mondta ugyancsak 

irodalmár veje, szerkesztője, Kövesdi Károly, aki örömmel tett eleget a Xantus Kiadó 

felkérésének, hogy megírja a kötethez a fülszöveget.  

 

Nem kell majd lehozni a padlásról a palatáblát Szatmárnémetiben ahhoz, hogy a nagyszülők 

szót értsenek unokájukkal anyanyelvükön. A magyar kormány óvodafejlesztési programja 

keretében a Református Egyház szatmárnémeti-szamosnegyedi gyülekezetének megújított és 

kibővített óvodáját nemrégiben adta át Grezsa István kormánybiztos. Műsorunkban is 

beszámoltunk az eseményről, amelyen jelen volt Csűry István, református püspök és 

Kereskényi Gábor, a város vezetője is. Hogy mit jelent az intézmény a magyar közösségnek? - 

arról a házigazdát, a református lelkészasszonyt  kérdeztük. 

 

A szamosnegyedi óvodások is bizonyára örömmel hallgatnák a két puli, Fickó és Kócos 

történeteit, amelyeket kisregénnyé gyúrt össze Molnár-Krekity Olga Pacsirtatelepi Fickó című 

gyermekkönyvében, amelyet a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában tartott író-olvasó 

találkozót keretében mutattak be. 

 

Határok nélkül 

2022. március 14. – Kossuth Rádió 

 

Az Ellenzéki Kör  március 14-i ülésen nagy vita folyt a liberálisok és az ifjú radikálisok között, 

akik, mint Irinyi József vagy Vasvári Pál, a népgyűlés tervéhez ragaszkodtak. Végül a többség 

Nyáry Pál, Pest megye másodalispánja és néhány más, vidéki liberális nemesi politikus 

fellépése nyomán úgy foglalt állást, hogy a 12 pontot Pozsonyba, Batthyányhoz kell küldeni, és 

ő terjeszti majd az országgyűlés elé. A vitát még az ülés után, a Pilvaxban is folytatták, amíg a 

bécsi forradalom híre meg nem érkezett. Ezután már mind egyetértettek, hogy minden 

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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időveszteség nélkül a 12 pontot nyilvánosságra kell hozni. Petőfi március 14-én este ezt írta 

naplójába: „Logicailag a forradalom legelső lépése és egyszersmind fő kötelessége szabaddá 

tenni a sajtót. Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot.”  

 

 

 

Március 15-én ezt jegyezte naplójába Petőfi:  

„Szabad a sajtó! ... – Ha tudnám, hogy a hazának nem lesz rám szüksége, szivembe mártanám 

kardomat, s úgy írnám le haldokolva, piros véremmel e szavakat, hogy itt álljanak a piros betűk, 

mint a szabadság hajnalsugarai.” 

 

Eltelt 16 hónap. Lengyel József ezredorvos  volt talán az utolsó, aki Petőfit látta.   

„Rákiálték,  odamutaték  az  eseményre. Ő  oda  maradt  s  csak  annyit  mondott,  potomság.  

Én rámutaték  a  balszárnyra,  hol  a  tábornok  is  futott.  Petőfi  szemét  oda  veté,  szó  nélkül 

megfordult s futni kezdett... Utánunk két ezred dzsidás 

 

Engem  lovam  a  körön  kívül  segített.  Egy  dombra  érve  visszanéztem,   s  Petőfit  hittem 

felismerni. Fedetlen fővel, széteresztett ingnyakkal, lengő  zubbonyban futott”   

 

A Petőfi Sándorhoz kapcsolódó erdélyi emlékhelyek közül a legismertebb Fehéregyháza, hiszen 

1849 július 31-én a fehéregyházi csatában, a Segesvár és Héjjasfalva közötti település határában 

tűnt el a költő. 

 Feltételezett elestének helyszínén: a héjjasfalvi út mentén álló Ispánkútnál emlékművet 

állítottak. Petőfi  és  az ütközetben elesett honvédek tiszteletére Fehéregyházán múzeumot és 

emlékparkot hoztak létre. 

Ezekről az emlékhelyekről, elsőként a 125 éve emelt Turulmadaras emlékmű történetéről 

beszél Szabó József, a fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, az emlékhely 

gondnoka. 

 

GÁL Sándor nem tartozik az 1848-49-es szabadságharc széles körben ismert személyiségei 

közé. Azon második vonalbeli vezetők egyike, akiknek életrajzával még adós a 

történettudomány. Nem vett rész a szabadságharc egyetlen döntő csatájában sem, kortársai 

közül nem hadvezéri képességei, hanem kiváló szervezőkészsége és katonai ismeretei miatt 

emelkedik ki. Jelentős szerepe volt az önálló magyar hadsereg létrehozásában. 1848-ban 

számos oktatási és szolgálati szabályzatot írt a nemzetőrség és a honvédség számára, ezek a 
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több ezer példányban kiadott művek tették nevét a kortársai számára ismertté. A forradalom 

utáni  magyar emigrációban részt vállalt minden szervezkedésben, alapító tagja volt az 

olaszországi magyar légiónak. Szülőháza Csíkszentgyörgyön ma ismét látható.  

 

Muzslyán március 15-ére emlékezve, hagyományosan  szavalóversenyt rendezett a Muzslai 

Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület  Petőfi a szívünkben - Petőfi és kortársai címmel. 

A tavalyi verseny elmaradt, az ideire is kevesebben neveztek a korábbinál, de szép 

eredményeket értek el a délvidéki általános iskolások.  

 

Arany Jánosról elnevezett alkotói ösztöndíjat alapított a Petőfi Irodalmi Múzeum, 

Nagyszalonta önkormányzata és az Arany János Művelődési Egyesület azzal a szándékkal, hogy 

pár éven belül egyfajta Kárpát-medencei irodalmi térképet hozzanak létre. Ezzel  alkotásra 

buzdítsák a kortárs költőket, művészeket: mutassák be, hogyan látják a hétköznapi Kárpát-

medencei valóságot. 

 


