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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

 

Orbán: a következő három napban megszervezzük a jövő hét védekezését 
2022. március 16. – MTI, Origo, hirado.hu, Magyar Nemzet, M1  

A következő három napban megszervezzük a jövő hét védekezését azért, hogy továbbra is 

képesek legyünk minden bajbajutottnak segítséget nyújtani - mondta Orbán Viktor 

miniszterelnök szerdán délután útban a debreceni laktanya felé. A kormányfő a Facebook 

oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő három napban ott fognak dolgozni. Ennek 

az az oka - folytatta -, hogy a szerda hajnali jelentések szerint már 429 ezer menekült érkezett 

Magyarországra. A háború pedig nem csitul, hanem kiterjed, és ahogy a háború kiterjed, 

fennáll annak a veszélye, hogy a jövő héten még többen érkeznek majd Magyarországra, és ez 

óriási kihívás elé állít bennünket - mutatott rá a kormányfő. 

 

Orbán: megerősítik a csengersimai határátkelőhelyet 
2022. március 17. – MTI, Hír TV, M1, Magyar Nemzet, Origo.hu, 24.hu  

A jövő héten egy nagyobb menekülthullámot várunk, ezért ezt a határátkelőhelyet is meg kell 

erősítenünk - mondta Orbán Viktor szerdán éjszaka, amikor Facebook-oldalán posztolt a 

csengersimai határátkelőpontról. A kormányfő három napra a magyar-ukrán határra költözött, 

ahol személyesen követi az eseményeket, a rendőrök, a katonák, a katasztrófavédelem 

munkáját és szervezi a védekezést. A miniszterelnök közölte, hogy többen fognak dolgozni a 

csengersimai határátkelőhelyen, ahova most is több ezer ukrán menekült érkezik naponta 

autókkal Románián keresztül. Orbán Viktor tapasztalatairól beszámolva azt mondta, hogy 

Csengersimán gördülékenyen megy minden, hat sávon folyamatos az áthaladás.  

 

Szijjártó: nem engedjük beleprovokálni Magyarországot ebbe a háborúba 
2022. március 16. – MTI, hirado.hu, mandiner.hu, karpatalja.ma  

A kormánynak minden áron meg kell akadályoznia Magyarország belesodródását az ukrajnai 

háborúba, akármilyen nyomás is nehezedik rá kívülről vagy belülről - szögezte le Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs, majd a kormány 

ülését követően. Rámutatott: növekszik az Ukrajnából érkezett menekültek száma, de hazánk 

készen áll az ellátásukra, arra, hogy szállást és munkalehetőséget biztosítson számukra.    

Rámutatott: növekszik az Ukrajnából érkezett menekültek száma, de hazánk készen áll az 

ellátásukra, arra, hogy szállást és munkalehetőséget biztosítson számukra. 
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https://www.origo.hu/itthon/20220316-orban-tovabb-szervezzuk-a-vedekezest-video.html
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/orban-megerositik-a-csengersimai-hataratkelohelyet-2539465
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/szijjarto-magyarorszag-keszen-all-az-ukrajnai-menekultek-fogadasara-es-ellatasara/
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Lázár János Marosvásárhelyen: tízszer annyi forint megy el cigire, mint a határon 
túli magyarságra 
2022. március 16. – Krónika, maszol.ro 

Nem tűnhet soknak a magyar kormány határon túli magyarságnak szánt évi százmilliárd 

forintos támogatása, hiszen például a Magyarországon élő állampolgárok ezer milliárdot 

költenek cigarettára – jelentette ki szerdán Marosvásárhelyen Lázár János fideszes 

országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottság tagja. „Ezt a két számadatot azok 

megnyugtatására mondom, akik aggódnak a magyar adófizetők pénze miatt” – üzent szerdán 

Marosvásárhelyről a határon túli magyarság ellen agitálóknak a hódmezővásárhelyi politikus. 

Lázár János a jobboldali erők nevében megígérte, hogy amennyiben sikerül megőrizniük 

politikai súlyukat, a továbbiakban is támogatni kívánják a nemzet határon túli részét. 

 

Népszámlálás: az MPP szerint elengedhetetlen az autonómiaköveteléshez a 
székely identitás megvallása 
2022. március 16. – Krónika 

Az RMDSZ és az SZNT állásfoglalásával szembemenve az MPP arra buzdítja a székelyeket, hogy 

bátran vallják meg székely identitásukat a hét elején megkezdődött romániai népszámláláson. 

Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke szerdán kibocsátott felhívásában úgy véli, hogy az 

idei összeírás hosszú ideje az egyik legfontosabb kihívás, mellyel az erdélyi magyar és székely 

közösség szembenéz. Fontosnak nevezi, hogy minden, Romániában élő magyar anyanyelvű 

ember szabadon választhassa székely identitását, mivel létük történelmileg és kulturálisan is a 

magyar identitás pontosan meghatározható részét képezi. Az MPP vezetője szerint a regionális 

identitások megvallásával a közösség nyelvi jogai használatának sérthetetlennek kell 

maradnia. „Székelyföld számára egyetlen igaz út van az önrendelkezés eléréséhez, a székelység 

megvallása, hisz az autonómiát ennek alapján követelhetjük” – érvel Mezei, arra bátorítva 

mindenkit, hogy aki teheti, éljen a lehetőséggel és vegyen részt online a népszámláláson. 

 

Csernáton és Újszentes címerét, Lemhény zászlaját is hivatalosította a kormány 
2022. március 16. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Kovászna megyei Csernáton címerét és Lemhény zászlaját, illetve a Temes megyei Újszentes 

címerét hivatalosította az RMDSZ javaslatára szerdai ülésén a kormány – jelentette be Cseke 

Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter. „Több mint negyven erdélyi magyar település 

címerét, zászlaját hivatalosítottuk, több mint negyven helyi közösség szimbólumának szabad 

használatára szereztünk törvényes garanciát” – nyilatkozta a tárcavezető. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nepszamlalas-az-mpp-szerint-elengedhetetlen-az-autonomiakoveteleshez-a-szekely-identitas-megvallasa
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nepszamlalas-az-mpp-szerint-elengedhetetlen-az-autonomiakoveteleshez-a-szekely-identitas-megvallasa
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csernaton-es-ujszentes-cimeret-valamint-lemheny-zaszlajat-is-hivatalositotta-a-kormany
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Március 15. – Megemlékezések a Szilágyságban 
2022. március 16. – maszol.ro 

Több százan gyűltek össze kedd délután, hogy méltó módon emlékezzenek meg a 

szabadságharc hőseiről a zilahi belvárosi református templom kertjében felállított 1848–49-es 

emlékműnél. Szilágysomlyón és Szilágynagyfaluban is népes közönség hajtott fejet a 

forradalom emlékére. 

 

Kicserélik a Baba Novac szobra alatti sértő feliratot Kolozsváron 
2022. március 16. – maszol.ro 

Előrelépés történt a magyarokat sértő kolozsvári táblák és feliratok lecserélésének ügyében. 

Jegyzéket készíttetett a kolozsvári RMDSZ-szervezet azokról a köztéri táblákról és feliratokról, 

amelyeken a magyarság számára sértő vagy történelmi szempontból pontatlan megállapítások 

szerepelnek. Hamarosan lekerül a Baba Novac-szoborról a magyarságot sértő felirat, kiírták a 

közbeszerzési eljárást. 

 

Időutazás a múlt rendszerbe – országos képzéshétvégén vettek részt az MCC 
középiskolásai 
2022. március 16. – maszol.ro 

Országos képzésen találkoztak a Mathias Corvinus Collegium (MCC) magyarországi és erdélyi 

középiskolás diákjai Kolozsváron. A hétvégi találkozó kiváló kapcsolatteremtési lehetőséget 

biztosított a Középiskolás Program 73 résztvevőjének, a kommunizmus és hidegháború köré 

épülő szakmai előadások pedig még tartalmasabbá tették a programot. 

 

„Itt az idő, hogy megmutassuk magyarságunkat” 
2022. március 16. – Bihari Napló 

Két év kihagyás után ismét közös megemlékezést szerveztek március 15-én este Szacsvay Imre 

szobránál az RMDSZ, a történelmi magyar egyházak, a civil szervezetek és a tanintézetek 

képviselői. A beszédek és koszorúzások után fáklyás menet vonult a színház elé, Szigligeti Ede 

mellszobrához. A szervezők részéről Bántó Norbert köszöntötte az ünneplőket. Nicolae Ciucă 

román kormányfő üdvözletét Dumitru Țiplea prefektus, Orbán Viktor magyar miniszterelnök 

külhoni magyarokhoz címzett gondolatait dr. Simon Előd kolozsvári konzul olvasta fel. 

 

Kisokos: mire vigyázzunk a népszámlálási kérdőív online kitöltésekor? 
2022. március 16. – maszol.ro 

A tervezett időpontban, március 14-én elkezdődött a népszámlálás önkitöltési szakasza. Barna 

Gergő szociológus, a Népszámlálás.ro kampánykoordinátora az első napok tapasztalatai 

alapján hívja fel a figyelmet, hogy mire vigyázzunk a kérdőív online kitöltésekor.  
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https://maszol.ro/belfold/Marcius-15-Megemlekezesek-a-Szilagysagban
https://maszol.ro/belfold/Kicserelik-a-Baba-Novac-szobra-alatti-serto-feliratot-Kolozsvaron
https://maszol.ro/belfold/Idoutazas-a-mult-rendszerbe-orszagos-kepzeshetvegen-vettek-reszt-az-MCC-kozepiskolasai
https://maszol.ro/belfold/Idoutazas-a-mult-rendszerbe-orszagos-kepzeshetvegen-vettek-reszt-az-MCC-kozepiskolasai
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/03/itt-az-ido-hogy-megmutassuk-magyarsagunkat
https://maszol.ro/belfold/Kisokos-mire-vigyazzunk-a-nepszamlalasi-kerdoiv-online-kitoltesekor
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Korlátozások nélkül szervezik idén a Szent György Napokat, de nem lesz olyan, 
mint régen  
2022. március 16. – szekelyhon.ro 

A járványügyi korlátozások megszüntetésével elvileg olyan bulit lehetne szervezni Szent 

György napokon, mint a pandémia előtt, ám nem lesz éppen olyan, mert sokkal kevesebb idő 

állt a szervezők rendelkezésére – mutatott rá a szerdai sajtótájékoztatón Erdély András, a 

városnapok sajtószóvivője.  

 

Petres Sándor Hargita megye prefektusa  
2022. március 16. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Kinevezte a kormány szerdán Hargita megye új prefektusát, a tavaly szeptembertől betöltetlen 

– mindössze ellátott – tisztséget Petres Sándorra bízzák a továbbiakban. Nem először foglalja 

el a tisztséget Petres Sándor, 2014 augusztusa és decembere között ugyancsak ő látta el a 

feladatot. Előtte májusban nevezték ki alprefektusnak, rövid időn belül előléptették, ám ez nem 

tartott sokáig, a különböző kormánykoalíciós alkuk következményeként az év végén ismét 

alprefektusként dolgozott.  

 

Megalakult a Galántai járás MKP platformja 
2022. március 16. – ma7.sk  

Megtartotta tisztújító tanácskozását a Galántai járás MKP platformja. A platform járási 

elnökévé a jelenleg is regnáló Zupko Tamást választották és a Szövetség járási elnöki posztjára 

is őt jelölték. Március közepén a helyi szervezeti platformok után megalakult a Galántai járási 

MKP platform is. Az MKP egy alulról építkező párt volt, amelynek regionális és helyi struktúrái 

voltak. Működött egy járási elnökség, illetve járási konferencia, megvoltak a kulcsok, hogy 

melyik falu tagság alapján mennyi tagot delegálhat oda– magyarázta a platform újonnan 

megválasztott elnöke, Zupko Tamás, Pozsonyvezekény polgármestere. Hozzátette, miután a 

Szövetség létrejött, az MKP de iure megszűnt. Az MKP platform esetében továbbra is 

megtartják az alulról való építkezést, vagyis nem a járási elnök vagy az országos elnök fogja 

megnevezni, hogy ki lesz jelen a járási vezetőségben, hanem rábízzák a helyi szervezetek 

képviselőire. 

 

Szövetség Híd-platform: Szükség van a NATO erős jelenlétére 
2022. március 16. – bumm.sk  

Szükségünk van a NATO megerősített, előre tolt jelenlétére" – tette le a garast a Szövetség párt 

Híd-platformja a Szlovák Köztársaság Nemzeti tanácsának keddi döntése mellett, amely 

szerint 2.100 NATO-katona fog állomásozni Szlovákiában, válaszlépésként az ukrajnai orosz 

invázióra. A NATO a Krím elcsatolására is ilyen jellegű nemzetközi harccsoportok létesítésével 

reagált. A jelenlegi döntés, a további nemzetközi kontingensek létesítése is válaszlépés az orosz 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/korlatozasok-nelkul-szervezik-iden-a-szent-gyorgy-napokat-de-nem-lesz-olyan-mint-regen
https://szekelyhon.ro/aktualis/korlatozasok-nelkul-szervezik-iden-a-szent-gyorgy-napokat-de-nem-lesz-olyan-mint-regen
https://szekelyhon.ro/aktualis/petres-sandor-hargita-megye-prefektusa
https://ma7.sk/tajaink/megalakult-a-galantai-jaras-mkp-platformja
https://www.bumm.sk/belfold/2022/03/16/szovetseg-hid-platform-szukseg-van-a-nato-eros-jelenletere
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katonai invázióra. A megerősített NATO-jelenlétnek szimbolikus és egyben fontos 

biztonságpolitikai jelentősége is van, hiszen Szlovákia keleti határain túl már harmadik hete 

dúl a háború. A tegnap jóváhagyott katonai egységek védelmi feladatokat látnak el. Nem 

dughatjuk a fejünket a homokba. Amellett, hogy a lerohant Ukrajnát segítjük, arra is fel kell 

készülnünk, hogy szükség esetén az ország kritikus infrastruktúráit biztosítsuk. Erre a 

szövetségeseink nélkül képtelenek lennénk.  

 

A Selye János Gimnázium minden évben segítő kezet nyújt 
2022. március 16. – felvidek.ma  

Még ki sem lábaltunk az immár két éve tartó koronavírus-járványból, máris egy újabb csapás, 

a szomszédunkban dúló háború keseríti mindennapjainkat. Miközben reméljük, hogy az 

Ukrajna ellen indított orosz invázióról csak a híradásokból és a szomszédos országból érkező 

menekültek jelenlétéből lesz közvetlen tapasztalatunk, tagadhatatlan tény, hogy a hírekben 

olvasott és látott pusztító információk máris mélyen a tudatunkba égtek. Gimnazisták több 

tucat – több esetben szinte új, vagy alig használt takarót, plédet hoztak, amit a múlt héten már 

át is adtak a pedagógusszövetségnek. Március 10-én már hagyományosan vért adtak a 

komáromi kórházban, összesen 21-en, három tanár és 18 diák. Pénteken, március 11-én pedig 

a diákönkormányzat segítségével  Szántó Anna elnök vezetésével pénzgyűjtésre került sor az 

ukrajnai menekültek javára. Az intézmény tanárai és tanulói összesen 1048 eurót és 930 

forintot gyűjtöttek össze, ezzel támogatva a menekülteket. A pénzt a Vöröskereszt komáromi 

kirendeltségének képviselői vették át: dr. Radi Enikő főorvos  és Mgr. Németh Károly igazgató. 

 

Testvérvárosi segítség Vágsellyén az ukrán családoknak 
2022. március 16. – Új Szó  

Napi kapcsolatban van ukrán testvérvárosával, Mohyliv Podiľskiy vezetésével és lakosaival 

Vágsellye önkormányzata. A járási székhelyen már most 190 ukrán, javarészt Kijevből és 

Zaporozsje környékéről érkező család tartózkodik, és hamarosan Mohylivből is érkezik 50 

ukrán, a háború borzalmai elől menekülő lakos. A Deáki úton lévő vágsellyei szükségszállásra 

látogatás előtt Jozef Belickývel, Vágsellye polgármesterével összegezzük a jelenlegi helyzetet. 

A város vezetése három központi helyen, a vásárcsarnoknál, a toronynak nevezett 

munkásszállón és a Deáki úton lévő szálláson adott menedéket az érkezőknek. Kapacitásaik 

végesek, ezért örömmel fogadták a családok által felkínált házakat és lakásokat, amelyekben 

további gyerekes családokat helyezhetnek el. „2003-tól vagyunk partnerkapcsolatban az ukrán 

testvérvárossal, de már 2001-től találkozgattunk velük Lengyelországban, a Konskéban lévő 

testvérvárosban.  

 

Mészáros Attilára emlékezünk 
2022. március 16. – Új Szó  

Csütörtökön gyászmisével emlékeznek meg Vághosszúfalu szülöttjéről, a csehországi 

Chýnovban elhunyt Mészáros Attiláról. Március 9-én, 71 éves korában elhunyt Mészáros Attila, 
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https://felvidek.ma/2022/03/a-selye-janos-gimnazium-minden-evben-segito-kezet-nyujt/
https://ujszo.com/regio/testvervarosi-segitseg-vagsellyen-az-ukran-csaladoknak
https://ujszo.com/regio/meszaros-attilara-emlekezunk
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a prágai Károly Egyetem Matematika és Fizika Karának docense, az egyetem csillagászati 

intézetének tagja. A vághosszúfalui születésű Mészáros Attlia a galántai gimnáziumban 

érettségizett, a prágai Károly Egyetemen szerzett kémia-fizika tanári képesítést, később az 

asztronómia szakot is elvégezte. Több külföldi egyetemen dolgozott vendégtanárként.  

 

Varga Judit: erős magyar kormányzati jelenlét kell Szerbiában 
2022. március 16. – Pannon RTV 

Az elmúlt tíz év építkezése eredményes volt és ezt folytatni kell - mondta a Pannon RTV-nek 

Varga Judit. A magyar igazságügyi miniszter arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy a szerbiai 

parlamenti választásokon támogassák a VMSZ listáját. Április 3-án Magyarországon és 

Szerbiában is parlamenti választásokat tartanak. Az anyaországi voksoláson a külhoni 

magyarok levélszavazat formájában vesznek részt. A választási szabályok, minden nemzetközi 

és európai sztenderdnek megfelelnek, ezért a levélszavazatokkal kapcsolatos megjegyzések egy 

nemzetközi hangulatkeltés részét képezik - emelte ki Varga Judit. 

 

„Nem elég a fal, hanem a lélek, a tartalom is kell” 
2022. március 16. – Pannon RTV 

Ünnepélyes keretek között elhelyezték a kisoroszi Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és 

Ifjúsági Központ vendégházának alapkövét a VMSZ, a magyarországi KDNP és a Magyar 

Nemzeti Tanács képviselői. A nagykikindai Egység Művelődési Egyesület tetőszerkezetének 

felújítását 12 millió forinttal támogatta a magyar kormány. További egymillió forintból pedig 

három ajtót is lecseréltek, valamint az önkormányzat egymillió dinárral támogatta a 

nyílászárók cseréjét is. Nacsa Lőrinc, országgyűlési képviselő-szóvivő, KDNP: „Én azt 

gondolom, hogy mai napból is, hogy azt az irányt, amit az elmúlt években megkezdtünk 

partnerségben, a VMSZ, a magyar kormány támogatásával, az itteni magyar közösségek 

vezetésével ezt folyatni kell.” 

 

Médiaházunkban járt az EBESZ szerbiai küldöttségvezetője 
2022. március 16. – Pannon RTV 

15 külföldi szakértő és 27 hosszútávú megfigyelő felügyeli a Szerbiai választási folyamatot az 

EBESZ küldöttségének keretében. A szervezet munkatársai az uniós intézményekkel és a 

választáson szereplő szerbiai pártok képviselőivel közösen vizsgálja és értékeli a folyamatot. 

Két héttel a voksolás előtt közleményben közlik majd az eddigi megállapításaikat. A választások 

napján pedig felügyelik a folyamatot, hogy minden olyan megállapodást betartsanak a 

résztvevők, amelyről előzőleg megállapodtak. Az EBESZ küldöttsége a Pannon RTV-ben is 

látogatást tett, ahol munkájukról beszéltek. 
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A szabadságharc hősei itt élnek közöttünk 
2022. március 16. – Pannon RTV 

Koszorúzással és alkalmi műsorral emlékeztek szerdán az 1848/49-es magyar forradalom és 

szabadságharcra Péterrévén a római katolikus temetőben Rózsa Imre plébános, 48-as honvéd 

sírjánál. Ünnepi beszédet Szekrény Anetta, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselőjelöltje 

mondott, aki kiemelte: ritka jelenség a történelemben az olyan pillanat, amely századok múltán 

sem veszít értékéből és tisztaságából. 

 

Koszorúztak az 1849-es feszületnél 
2022. március 16. – Magyar Szó 

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából kedden az adai 

katolikus temetőben ünnepi megemlékezést tartott Ada község önkormányzata, a Szarvas 

Gábor Könyvtár, a Műszaki Iskola, a Cseh Károly Általános Iskola és a Bartók Béla Zeneiskola. 

Az 1849-es zentai vérengzés adai áldozatainak tiszteletére emelt feszületnél a forradalom és 

szabadságharc hőseire emlékeztek a községi önkormányzat, a közintézmények, a pártok 

képviselői és a helyi lakosok. 

 

A szabadság oltalmára 
2022. március 16. – Magyar Szó 

Az idén is színvonalas, összhatásában teljes egészet nyújtó, lelkesítő műsorral ünnepelhettek a 

topolyai magyarok. Telt ház előtt mutatták be A szabadság oltalmára című alkalmi produkciót 

hétfőn este a színházteremben. A néptáncos, zenés, verses összeállítást a Petőfi-emlékév 

jegyében készítette a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ, amely közel huszonöt éve 

ünnepi műsorral emlékezik meg az 1848/49-es magyar forradalomról és szabadságharcról, és 

minden évben más szegmensét igyekszik kiemelni az eseményeknek. 

 

Az Európai Tanács elnökével beszélt a lengyel, a cseh és a szlovén kormányfő 
Kijevből visszatérve 
2022. március 16.- MTI,hirado.hu, karpathir.com  

Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével beszélt telefonon Mateusz Morawiecki lengyel, 

Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén kormányfő, miután szerdán visszatértek 

Lengyelországba az ukrán fővárosból - közölte Piotr Müller lengyel kormányszóvivő a 

Twitteren."Szükség van további sürgős lépésekre Ukrajna támogatására, az Európai Unió 

minden tagállama rendkívül fontos szerepet tölt be e feladat megvalósításában" - áll Müller 

bejegyzésében. A tárgyalást követő kedd éjjeli kijevi sajtóértekezleten Mateusz Morawiecki az 

Európai Unió tagjelölti státusának megadását sürgette Ukrajna számára, Jaroslaw Kaczynski 

pedig nemzetközi békefenntartó misszió Ukrajnába küldésére tett javaslatot. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4877/vajdasag_obecse/261411/A-szabads%C3%A1gharc-h%C5%91sei-itt-%C3%A9lnek-k%C3%B6z%C3%B6tt%C3%BCnk-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-p%C3%A9terr%C3%A9ve-184849-es-forradalom-%C3%A9s-szabads%C3%A1gharc.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4877/vajdasag_ada/261382/Koszor%C3%BAztak-az-1849-es-fesz%C3%BCletn%C3%A9l-Ada-184849-es-forradalom-%C3%A9s-szabads%C3%A1gharc.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4877/vajdasag_topolya/261367/A-szabads%C3%A1g-oltalm%C3%A1ra-%C3%BCnnep-topolyai-Kod%C3%A1ly-Zolt%C3%A1n-Magyar-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont.htm
https://karpathir.com/2022/03/16/az-europai-tanacs-elnokevel-beszelt-a-lengyel-a-cseh-es-a-szloven-kormanyfo-kijevbol-visszaterve/
https://karpathir.com/2022/03/16/az-europai-tanacs-elnokevel-beszelt-a-lengyel-a-cseh-es-a-szloven-kormanyfo-kijevbol-visszaterve/
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Az Európa Tanács kizárta tagjai közül Oroszországot 
2022. március 16. – MTI, Magyar Nemzet, Hír TV, demokrata.hu, kiszo.net, karpatalja.ma 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága szerdai rendkívüli ülésén a szervezet alapokmányának 

8. cikke alapján indított eljárás keretében úgy határozott, hogy azonnali hatállyal megszűnteti 

Oroszország tagságát a szervezetben. 

 
Lavrov: van remény a kompromisszumra 
2022. március 16. – MTI, HírTV, hirado.hu, mandiner.hu, karpat.in.ua 

- Nem könnyű tárgyalások folynak Oroszország és Ukrajna között, de van remény a 

kompromisszumra - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán az orosz RBK 

tévécsatornának nyilatkozva. Lavrov szerint Oroszország a jövőben is kész lesz a 

kapcsolattartásra az ukrán féllel, de látnia kell, hogy ez milyen "hozzáadott értéket" képvisel. 

Azt mondta, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter nem terjesztett elő új elképzeléseket 

kettőjük múlt csütörtöki, antalyai tárgyalásán. A tárcavezető sürgette, hogy az orosz és ukrán 

tárgyaló félnek adják meg a lehetőséget arra, hogy nyugodt légkörben, a "hisztéria fokozása 

nélkül" dolgozzanak.  

 

Podoljak: Ukrajna a helyzetére szabott semlegességet követel 
2022. március 16. – MTI, hirado.hu, mandiner.hu, karpatalja.ma 

Ukrajna a semlegesség speciális változatát követeli magának jogilag ellenőrzött és nem 

protokolláris biztonsági garanciákkal - jelentette ki szerdán Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki 

iroda vezetőjének tanácsadója, a Moszkvával tárgyaló ukrán küldöttség tagja. "Megértjük 

partnereink arra irányuló törekvését, hogy kezdeményező felei legyenek a tárgyalási 

folyamatnak. Tőlük származnak a svéd vagy az osztrák típusú semlegességi modellekről szóló 

kijelentések. Ukrajna azonban most nyílt háborúban áll Oroszországgal, ezért a modell csakis 

ukrán lehet, és csakis jogilag szavatolt biztonsági garanciákkal együtt lehet róla szó" - fejtette 

ki a tisztségviselő az Ukrajinszka Pravda hírportálnak. 

 

Smihal: 565 milliárd dollárra van szükség Ukrajna újjáépítéséhez 
2022. március 16. – kiszo.net 

Becslések szerint jelenleg több mint 500 milliárd dollárra van szükség ahhoz, hogy Ukrajnában 

helyreállítsák mindazt, ami a háború során elpusztult – jelentette be Denisz Smihal 

miniszterelnök a Lengyelország, Szlovénia és Csehország miniszterelnökeivel folytatott 

megbeszélés után. Az EU már most is jelentős segélyeket nyújt számunkra, azonban további 

támogatásra van szükségünk Ukrajna újjáépítésének finanszírozásához – hangsúlyozta az 

ukrán miniszterelnök. 
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https://demokrata.hu/vilag/az-europa-tanacs-kizarta-tagjai-kozul-oroszorszagot-505000/
https://mandiner.hu/cikk/20220316_kulfold_ukrajna_oroszorszag_kompromisszum_szergej_lavrov_dmitro_kuleba
https://mandiner.hu/cikk/20220316_ukrajna_a_helyzetere_szabott_semlegesseget_kovetel
https://kiszo.net/2022/03/16/smihal-565-milliard-dollarra-van-szukseg-ukrajna-ujjaepitesehez/
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Hollik: a baloldal elkezdte tagadni, hogy katonákat és fegyvereket küldene a 
háborúba 
2022. március 16. – MTI, hirado.hu, Origo  

A Fidesz szerint Márki-Zay Péter már tagadja, hogy a baloldal katonákat és fegyvereket küldene 

az ukrajnai háborúba, holott korábbi nyilatkozatai éppen erről szóltak. Hollik István, a Fidesz 

kommunikációs igazgatója szerdai videónyilatkozatában arról beszélt: Márki-Zay Péter, "a 

baloldal miniszterelnök-jelöltje" azt próbálta meg "bemagyarázni" a magyar embereknek, hogy 

ő, illetve más baloldali politikustársai soha nem mondták, hogy katonákat és fegyvereket 

küldenének a háborús konfliktusba. Közölte: nem először fordul elő, hogy Márki-Zay Péter a 

saját szavait cáfolja meg és megpróbálja letagadni, amit korábban mondott. 

 

Beregszászban folytattak megbeszélést az ACT Alliance és az Ökumenikus 
Segélyszervezet vezetői 
2022. március 16. - karpataljalap.net 

Beregszászba látogatott és itt folytatott megbeszélést Rudelmar Bueno de Faria, a genfi 

központú egyházi hátterű segélyszervezeteket tömörítő ACT Alliance nemzetközi szövetség 

főtitkára, valamint Lehel László, a magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet elnök-

igazgatója. Az ACT Alliance mintegy 125 ország több mint 140 egyházi hátterű karitatív 

szervezetet összefogó, a világ egyik legnagyobb humanitárius szövetsége, melynek egyetlen 

magyar tagja a budapesti székhelyű Ökumenikus Segélyszervezet. 

„Tragédia, amit Ukrajnában látunk. Az orosz–ukrán háború és az, amilyen hatást gyakorol az 

emberekre” – fogalmazott a megbeszélést követően Rudelmar Bueno de Faria, az ACT Alliance 

főtitkára, aki aláhúzta, a szövetség minden támogatást megad a tagjainknak, köztük a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezetnek is. 

 

Zelenszkij légvédelmi rendszereket kér az Egyesült Államoktól 
2022. március 16. - MTI, karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök légvédelmi rendszereket kért az Egyesült Államoktól szerdán 

az amerikai kongresszushoz videóhívás révén intézett beszédében. Megfogalmazása szerint ezt 

alternatív megoldásként kéri Ukrajna, hogy maga zárhassa le légterét az orosz rakétacsapások 

elől.  

 

Stoltenberg: a NATO nem telepít csapatokat, légi eszközöket Ukrajnába 
2022. március 16.- MTI, hirado.hu, kiszo.net 

- A NATO-tagállamok egyetértettek abban, hogy a szervezet nem telepít csapatokat vagy légi 

eszközöket Ukrajnába, viszont katonai jelenlétének jelentős megerősítésére készül a szövetség 

keleti szárnyán - jelentette ki szerdán Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben, a 

tagországok védelmi minisztereinek rendkívüli tanácskozását követő sajtótájékoztatón. 
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https://www.origo.hu/itthon/20220316-hollik-istvan-baloldal-orosz-ukran-haboru.html
https://www.origo.hu/itthon/20220316-hollik-istvan-baloldal-orosz-ukran-haboru.html
https://karpataljalap.net/2022/03/16/beregszaszban-folytattak-megbeszelest-az-act-alliance-es-az-okumenikus-segelyszervezet
https://karpataljalap.net/2022/03/16/beregszaszban-folytattak-megbeszelest-az-act-alliance-es-az-okumenikus-segelyszervezet
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/zelenszkij-ujabb-fegyvereket-kert-az-amerikai-kongresszustol/
https://kiszo.net/2022/03/16/stoltenberg-a-nato-nem-telepit-csapatokat-legi-eszkozoket-ukrajnaba/
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A háború miatt eddig mintegy hárommillió ukrán kényszerült menekülni 
2022. március 16. – karpataljalap.net 

Oroszország Ukrajna elleni háborújának nem teljes 19 napja alatt 2 millió 952,03 ezer ember 

kényszerült az ország elhagyására a biztonságot keresve – jelentette az Egyesült Nemzetek 

Menekültügyi Főbiztosának Hivatala nyomán a korrespondent.net. A keddi adatok szerint 

valamennyi menekült 60,7%-a az ukrán–lengyel határra esett. 

 

Kárpátalján már 145 autót foglaltak le a hadsereg javára 
2022. március 16. – karpataljalap.net, kiszo.net, karpat.in.ua 

Március 15-ig a kárpátaljai rendőrök a megyei létszám- és szociális segélyezési központtal 

együttműködve 145 járművet foglaltak le a hadsereg szükségleteire. Erről a megyei rendőrség 

kommunikációs osztályán számoltak be. Az ilyen intézkedéseket A vagyon átruházásáról, 

kötelező kisajátításáról és elkobzásáról hadiállapot vagy szükségállapot esetén című törvény 

határozza meg. 

 

A harci tapasztalattal nem rendelkező kárpátaljaiakat nem küldik azonnal a 
frontra 
2022. március 16. – karpatalja.ma 

Ukrajnában elkezdték mozgósítani azokat a katonákat, akik nem szerepeltek az első szakasz 

tartalékosainak listáján. Roman Horbacs, a szárazföldi csapatok parancsnoksága személyzeti 

igazgatóságának vezetője szerint azokat az ukránokat, akik korábban nem szolgáltak, de 

mozgósíthatóak, mindenképp az ukrán fegyveres erők kiképzőközpontjaiba küldik megfelelő 

képzésre. 

 

Béke és biztonság 
2022. március 16. – Népújság 

A Muravidéken már a múlt héten megemlékeztünk az 1848/49-es magyar forradalomról és 

szabadságharcról, a hétfői lendvai, központi megemlékezés után pedig számos helyen még a 

következő hétvégén is megemlékezéseket tartunk. Az idei ünnep, az ünnepi szónoklatok közös 

pontja, vezérfonala a béke, a biztonság, a szolidaritás és a nemzeti szuverenitás fogalmak 

voltak. Szili Katalin miniszterelnöki biztos is köszöntötte a Lendván ünneplőket. Beszéde elején 

kifejtette, 1848 márciusa fordulópontot jelentett történelmünkben, lezárult ugyanis a 

reformkor időszaka.  

 

Ismét felsőoktatási program a Muravidéken 
2022. március 16. – Népújság 

Március 18-án zárul le a beiratkozás a felsőoktatási intézményekbe. Az évente közel 16 ezer 

végzős szlovéniai diák idén is hét egyetem, illetve állami és koncessziós felsőoktatási intézmény 
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https://karpataljalap.net/2022/03/16/haboru-miatt-eddig-mintegy-harommillio-ukran-kenyszerult-menekulni
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valamivel több mint 440 tanulmányi programja közül választhat. Újdonság, hogy ősztől ismét 

államilag támogatott felsőoktatási tanulmányok megkezdésére – betegellátás – lesz lehetőség 

a Muravidéken is. 

 

Eredmények a járvány ellenére 
2022. március 16. – Népújság 

Múlt szombaton tartotta meg rendes évi közgyűlését a Dobronaki Ifjak Szervezete (DISZ). A 

2021-es évben a járványhelyzet ellenére négy nagyobb projektet sikerült kivitelezniük, idén is 

több programot terveznek. Bogdan Attila, az egyesület elnöke beszámolójában hangsúlyozta, a 

tavalyi év már sokkal jobb volt a megszervezett események szempontjából, mint az azt 

megelőző, amikor a járvány miatti korlátozások szinte teljesen ellehetetlenítették a fiatalok 

szervezetének működését. 
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https://nepujsag.net/muravidek/11968-eredm%C3%A9nyek-a-j%C3%A1rv%C3%A1ny-ellen%C3%A9re.html

