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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Orbán Viktor szemléje a magyar-ukrán határnál 
2022. március 18. – MTI, hirado.hu, Origo, Ripost, 888.hu, hirado.hu 

A barabási magyar-ukrán határállomáson tartott ellenőrzést Orbán Viktor miniszterelnök 

péntek reggel - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. A 

kormányfő valamint Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára és Szentkirályi 

Alexandra kormányszóvivő meghallgatta a határrendészek jelentését a biztonsági helyzetről, 

az ukrajnai menekültek számáról és fogadásuk körülményeiről. Orbán Viktor a Katolikus 

Karitász és az Ökumenikus Segélyszervezet barabási segítőpontján is tájékozódott a menekülők 

ellátásáról - mondta a sajtófőnök. 

 

Gulyás: ha a baloldal kijelentéseit tettekre váltanák, Magyarország belesodródna 

a háborúba 
2022. március 20. – MTI, Origo, Hír TV 

Ha a baloldal kijelentéseit tettekre váltanák, Magyarország belesodródna a háborúba - erről 

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Kossuth rádió Vasárnapi újság 

című műsorában. A miniszter kijelentette: amíg Magyarországon polgári kormány van, addig 

ebben a konfliktusban hazánk nem fog fegyvert szállítani, hiába buzdítanak erre az ellenzéki 

pártok. Magyarországnak három nagyon fontos feladata van: az első, hogy ne sodródjunk bele 

ebbe a háborúba, maradjunk ki belőle, ne tegyünk olyan felelőtlen nyilatkozatokat, amelyek ezt 

idézik elő - hangoztatta Gulyás Gergely. 

 

Szijjártó: eddig 12 nemzet több mint 8800 polgárának segítettünk 
2022. március 20. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, HírTV 

Az elmúlt napokban 300 nigériai, 208 kínai és 190 ecuadori állampolgár térhetett vissza 

hazájába magyar segítséggel, ami azt jelenti, hogy eddig összesen 12 nemzet 8813 polgárának 

segítettünk hazatérni, összesen 51 mentesítő járattal - írta hivatalos közösségi oldalán vasárnap 

Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett posztjában 

emlékeztetett arra, hogy harmadik hete dúl a háború a szomszédban, de még mindig több száz, 

Ukrajnát elhagyó külföldi diák és munkavállaló kér segítséget tőlünk a hazajutásban. Mint írta, 

közben zajlik hazánk történetének legnagyobb humanitárius akciója. 

 

Szijjártó: a baloldal nem tett le arról, hogy veszélybe sodorja Magyarországot 
2022. március 18. – MTI, Origo, mandiner.hu 

A külgazdasági- és külügyminiszter azzal vádolja a baloldalt, hogy továbbra is veszélybe 

sodorná Magyarországot és megpróbálja elbizonytalanítani az ország energiaellátását. Szijjártó 
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https://www.origo.hu/itthon/20220318-orban-viktor-szemleje-a-magyarukran-hatarnal.html
https://www.origo.hu/itthon/20220320-ukrajnai-haboru-gulyas-ha-a-baloldal-kijelenteseit-tettekre-valtanak-magyarorszag-belesodrodna-a.html
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/20/szijjarto-eddig-12-nemzet-tobb-mint-8800-polgaranak-segitettunk
https://mandiner.hu/cikk/20220318_szijjarto_peter_orosz_ukran_konfliktus_haboru_baloldal_ellenzek
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Péter a közösségi oldalára pénteken feltett videóban azt mondta: úgy tűnik, hogy a magyar 

baloldal továbbra sem tett le arról a céljáról, hogy veszélybe sodorja Magyarországot, hiszen 

továbbra is azt követeli, hogy szállítsunk fegyvereket a szomszédban zajló háborúba és 

továbbra is próbálja elbizonytalanítani az ország energiaellátását. Ezzel szemben - folytatta - a 

kormány álláspontja egyértelmű: "nem szállítunk fegyvereket az Ukrajnában zajló háborúba, 

nem sodorjuk veszélybe Magyarországot, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy 

Magyarország energiaellátásának biztonságát továbbra is garantáljuk". 

 

Felavatták a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyet Máriapócson, amely 

testvérvárosi megállapodást kötött Csíkszeredával 
2022. március 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

Sorsdöntő választás következik áprilisban, amelyen ezúttal nem egyszerűen társadalmi vagy 

gazdasági jövőképekről, hanem a béke és a biztonság vagy a háborúskodás kérdéséről kell 

dönteni – jelentette ki Szijjártó Péter pénteken Máriapócson. A külgazdasági és 

külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzeti Összetartozás Emlékhely 

avatásán vett részt, amelyet követően sor került a Máriapócs és Csíkszereda közötti 

testvérvárosi megállapodás ünnepélyes aláírására is. Beszédében szavazásra buzdított minden 

erdélyi magyart, mondván, hogy a magyarországi baloldal háborúba akarja sodorni 

Magyarországot, ezt pedig meg kell akadályozni. Szijjártó hangsúlyozta, hogy a jobboldal sokat 

küzdött azért, hogy a közös jövőről szóló döntésekben minden magyar részt vehessen 

lakóhelytől függetlenül, hogy „hazánknak az egész nemzet szabhasson irányt”. Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök, Románia miniszterelnök-helyettese beszédében a fizikai országhatárokon 

túlnyúló összetartozás erősítésének fontosságát hangsúlyozta. Hozzátette, a nemzetet csak 

akkor lehet összefogni, ha a maga helyén mindenki tiszta lelkiismerettel elvégzi a munkáját.  

 

Tudástranszfer: lezárult az erdélyi vállalkozói mentorprogram második évada 
2022. március 19. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Oklevelek átadásával zárult szombaton este Marosvásárhelyen az erdélyi vállalkozói 

mentorprogram második évada. A budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Design 

Terminal és a Pro Economica Alapítvány együttműködésében megvalósított második évadban 

156 mentor és mentorált vett részt. Potápi Árpád János államtitkár a díjátadó gálán elmondta: 

a mentorprogram immár körbeérte a Kárpát-medencét, és a második évad is lezajlott a 

Magyarországgal szomszédos országokban. A programban összesen több mint 600 mentor és 

mentorált vett részt – közölte az MTI. Az államtitkár a tudástranszfer mellett azt tartotta 

program legfontosabb hozadékának, hogy összekapcsolja, hálózatba szervezi a magyar 

vállalkozókat. Potápi Árpád János hangsúlyozta: Magyarország a határok megváltoztatása 

nélkül épít egységes nemzetet, és az építkezés erős színtere a gazdaság. Biztatónak tartotta, 

hogy az egész közép-európai térség erősödik. Úgy vélte: ebben az erősödésben fontos szerep jut 

a magyaroknak és a kisebbségben élő magyaroknak is. A díjátadón Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök, a bukaresti kormány miniszterelnök-helyettese is köszöntőt mondott. Elmondta: nehéz 

kihívások elé néznek a vállalkozók, mert a koronavírus-járvány után érkezett háború, és 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/felavattak-a-nemzeti-osszetartozas-emlekhelyet-mariapocson-amely-testvervarosi-megallapodast-kotott-csikszeredaval
https://kronikaonline.ro/kulfold/felavattak-a-nemzeti-osszetartozas-emlekhelyet-mariapocson-amely-testvervarosi-megallapodast-kotott-csikszeredaval
https://kronikaonline.ro/gazdasag/tudastranszfer-lezarult-az-erdelyi-vallalkozoi-mentorprogram-masodik-evada
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energiaválság a gazdasági válságot is előrevetíti. A politikus arról tájékoztatta a vállalkozókból 

álló közönségét, hogy a román kormányt is foglalkoztatja a válságmenedzselés. Egy héten belül 

olyan jogszabályt készülnek beterjeszteni, amelyik biztosítja, hogy az elindított 

közberuházásokat a megnövekedett energia és építőanyagárak mellett is be lehessen fejezni. 

 

Magyar egyházi diákotthont adtak át Prágában 
2022. március 20. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma  

Adalbertinum néven egy tízszobás prágai magyar egyházi diákotthont avattak, amelyet a 

városközpontban lévő Szent Henrik és Kunigunda templom plébániája tetőterének átépítésével 

alakítottak ki. Az új diákotthon ünnepélyes átadását hálaadó szentmise előzte meg a Szent 

Henrik és Kunigunda templomban, amely a Prágai Magyar Katolikus Személyi Plébánia 

központja is. A szentmisét a hívőkkel teljesen megtelt templomban Dominik Duka bíboros, 

prágai érsek, Csehország prímása és Udvardy György, veszprémi érsek, a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia elnökhelyettese celebrálta. Jelen volt Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott, az Országgyűlés volt elnöke, Csáky Pál volt szlovák kormányfő-helyettes, valamint 

Boros Miklós, Magyarország prágai nagykövete.    Szili Katalin a plébánia épületében 

elmondott ünnepi beszédében a magyar állam nevében köszönetet mondott Dominik Duka 

bíborosnak, hogy támogatja a csehországi magyar közösséget, s a cseh katolikus egyház 

nevében felvállalta és támogatta a prágai magyar egyházi diákotthon létrehozását is. 

 

Több mint tízezren kérték a szavazati levélcsomagjukat a csíkszeredai 

főkonzulátusra 

2022. március 18. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Beregszászon, Csíkszeredában és Ungváron vennék át legtöbben a szavazási levélcsomagjukat, 

a három határon túli külképviseleten közel 40 ezren vennék át a levélszavazáshoz szükséges 

dokumentumokat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 3-i országgyűlési 

választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, ehhez március 9-ig felvételüket 

kellett kérniük a névjegyzékbe, ezt több mint 456 ezren tették meg. A magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgárok szombattól vehetik át szavazási levélcsomagjaikat az 

ungvári, a beregszászi, a kolozsvári, a csíkszeredai, a bukaresti és a szabadkai külképviseleten, 

ahol a szavazás napjáig minden nap 6–22 óra között várják őket. 

 

Románok magyarul, magyarok románul: rajtol a beiratkozás a sepsiszentgyörgyi 

nyelvkurzusra 

2022. március 18. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata személyenként 700 lejjel támogatja a román fiatalok magyar 

és a magyarok román nyelvkurzusát. Az egymás nyelvének a megtanulását támogató 
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https://ma7.sk/nagyvilag/magyar-egyhazi-diakotthont-adtak-pragaban
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programot az Agerpres hírügynökség ismertette pénteken a beiratkozások kezdete előtt. Amint 

a városháza illetékese elmondta: a 120 órás román és magyar nyelvkurzust a Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozata szervezi. A képzés ezer lejbe 

kerül személyenként, és azok kaphatják meg a városháza részleges költségtérítését, akik a 

kurzus elvégzéséről kiállított bizonylatot mutatnak be. A nyelvkurzust 18 és 35 év közötti 

fiataloknak szánják. 

 

Maros megye: az RMDSZ-nél és az Eurotrans Alapítványnál is leadhatók a 

levélszavazatok 
2022. március 18. – maszol.ro 

Az április 3-i magyarországi országgyűlési választáson és az azzal egy időben tartott 

népszavazáson részt venni akaró Maros megyei magyarok levélszavazataikat leadhatják az 

Eurotrans Alapítvány és az RMDSZ Maros megyei irodáiban – közölte az RMDSZ megyei 

szervezete.  

 

Hargita megyében 137 összeíró ponton segítik a népszámlálást 
2022. március 18. – maszol.ro 

A önkitöltési szakaszban 137 összeíró pont működtetésével segítik a népszámlálás minél 

gördülékenyebb lebonyolítását Hargita megyében. A székelyföldi megyében a cenzus fő 

kérdései közé tartozik, hogy 300 ezer fölötti marad-e a lakosság száma, 80 százalék felett 

marad-e a magyarok aránya Csíkszeredában, vagy az is, hogy 20 százalék alá csökken-e a 

magyarság aránya Maroshévízen? 

 

Udvarhelyi városcímerügy: az ügyészség térfelén a labda  
2022. március 18. – szekelyhon.ro 

Elküldték a bukaresti legfőbb ügyészség által igényelt dokumentumokat, egyelőre 

visszajelzésre vár Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a város megtámadott címerének 

ügyében. A feljelentő szervezet a jelképen szereplő átszúrt medvefejet kifogásolta.  

 

Magyartanár a szórványból: A gond ott kezdődik, amikor a magyar szülő román 

iskolába íratja a gyereket 

2022. március 19. – maszol.ro 

Hogyan alakul a magyar gyermekek létszáma a szórványban, milyen nehézségekbe ütközik a 

gyerekek identitástudatának megőrzése, milyen kihívásokkal találkoznak az ott oktató 

pedagógusok? Többek között ezekről kérdezték a Brassó megyei Négyfaluban oktató Fekete 

Magda magyartanárt. 
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Nyolc összeíró pontot nyitottak Gyergyószentmiklóson 
2022. március 19. – maszol.ro 

A népszámlálás hétfőn kezdődött önkitöltési szakaszában Gyergyószerntmiklóson nyolc 

összeíró ponton segítik az adatok rögzítését. A plébániákon hétvégén is várják a lakosokat. A 

romániai népszámlálás első, önkitöltés szakaszában, március 14. és május 15. között, saját 

ütemezés szerint, otthon, vagy – aki segítségre szorul – a településeken létrehozott 

összeíróponton tölthetik ki az adatokkal a kérdőívet. A kitöltéshez a saját és a családtagok 

személyi számára van szükség. Gyergyószentmiklóson 8 kitöltést segítő helyszínt rendezett be 

és üzemeltet a helyi önkormányzat. 

 

Várják a levélszavazatokat 
2022. március 19. – Bihari Napló 

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete Fekete Sas-palotabeli székházába (Szent László tér 2–4. 

szám) április 1-ig, péntek délig lehet bevinni a levélszavazatokat az április 3-i magyarországi 

országgyűlési választásokra, illetve az iroda és az Eurotrans Alapítvány munkatársai segítenek 

kitölteni az azonosító nyilatkozatot hétköznap 10–16 óra közt. 

 

Erdély is választ! 
2022. március 19. – Bihari Napló 

A következő napokban, hetekben minden nagyváradi, Bihar megyei magyar állampolgár, aki 

előzőleg regisztrált, postai kézbesítés útján megkapja a magyarországi hatóságoktól választási 

levélcsomagját.  A nagyváradi honosítási iroda munkatársai arra kérik a választásra jogosult 

magyar állampolgárokat, miután szavaztak, a választási levélcsomagot vigyék be a nagyváradi 

irodába, hogy segíthessenek a választási melléklet kitöltésében. Az irodában lehetőség van egy 

urnába elhelyezni a szavazatot tartalmazó válaszborítékot, amit majd a kolozsvári konzulátusra 

juttatnak el a honosítási iroda munkatársai, így minden szavazat biztosan célba ér. 

 

Nincsenek egyedül a gazdák  
2022. március 19. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Nehéz körülmények között hihetetlen munkát végzett a székelyföldi gazdatársadalom – 

hangzott el szombaton a háromszéki Eresztevényben, Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető 

Fórumán. A harmadik alkalommal megszervezett rendezvényen több mint kétszáz gazda vett 

részt. Becze István a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének (SZGE) elnöke az eseményen 

tartott beszámolójában hangsúlyozta: céljuk, hogy olyan rendszert, intézményhálózatot 

alakítsanak ki, hogy a 45 ezer kisebb-nagyobb székelyföldi magyar gazda megmaradjon, a 

földet meg tudja őrizni. Hozzátette, 195 helyi szervezettel – közbirtokosságokkal, 

szövetkezetekkel – van együttműködési szerződésük. 
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https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/03/erdely-is-valaszt-2
https://szekelyhon.ro/aktualis/nincsenek-egyedul-a-gazdak


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 21. 

. 

 

A sport életeket változtat meg: Huszár Árpád vezetőedző a gyergyói 

bokszolóképzés új otthonáról 
2022. március 20. – Krónika 

Tavaly ősszel ünnepélyes keretek között felavatták az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportközpont 

épületét Gyergyószentmiklóson. A létesítményt, melyet az erdélyi ökölvívó elitképzés 

otthonának terveztek, magyar állami támogatásból valósították meg. Huszár Árpád vezetőedző 

mutatta be a januártól használatba vett épületet és az ott edző fiatalokat. A központ magyar 

állami támogatásból épült fel, de teljes egészében az egyesület tartja fenn – vannak 

magántámogatóik, írnak pályázatokat.  

 

„Soha többé hasonló tragédiát!” A fekete márciusra emlékeztek 

Marosszentgyörgyön 
2022. március 20. – MTI, Krónika 

A Marosvásárhellyel összeépült Marosszentgyörgyön az – emlékezetbe fekete márciusként 

beivódott – 1990-es véres román–magyar összecsapást idézték fel vasárnap délután a település 

temetőjében tavaly állított emlékműnél. A megemlékezésen Sófalvi Szabolcs, a település 

polgármestere arról számolt be, hogy hatósági zaklatásnak volt kitéve az emlékmű tavalyi 

felállítása után. Járta a hivatalokat, míg bebizonyította, hogy a református és a római katolikus 

temető találkozásánál felállított, román, magyar és roma szimbólumokat idéző emlékmű az 

események áldozatainak állít emléket, és mint ilyen, felállításához nem volt szükség építési 

engedélyre. Amint a polgármester felidézte, 1990 márciusában a magyar és a roma közösséget 

bántódás érte, de nem akarnak bosszút állni. Azért akarnak dolgozni, hogy hasonló tragédia ne 

történhessen meg. „Semmi és senki nem fog megakadályozni abban, hogy minden évben 

idejöjjünk, és fejet hajtsunk azok előtt, akik védték a településüket” – idézte az MTI a 

polgármestert, aki arra buzdított, hogy az egykor szemben álló felek tudjanak megbocsátani 

egymásnak, és tudjanak továbblépni. 

 

Megvonja a bizalmat Gálfi Árpádtól a Szabad Emberek Pártja? 
2022. március 20. – maszol.ro 

Jövő hétre ígérte a Szabad Emberek Pártjának (POL) székelyudvarhelyi tanácsosi frakciója, 

hogy részletesen kiértékeli, mennyiben teljesítette a városvezetés a 2021 szeptemberében 

megfogalmazott elvárás-listát. A frakció korábbi kitétele az volt, hogy a konkrét feltételeket 

tartalmazó lista legalább 90 százalékos arányban teljesüljön, ellenkező esetben megvonhatják 

a bizalmat Gálfi Árpád polgármestertől. 
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Gyerekcipőben jár még az erdélyi borászat: Kárpát-medencei borokat 

forgalmazó szaküzlet és borozó nyílik Kolozsváron 
2022. március 20. – Krónika 

Borkedvelők találkahelyeként harangozták be a magyarországi Kárpátia Borház szakemberei a 

kolozsvári Főtéren a közeljövőben megnyíló Kárpát-medencei borszaküzletet és borozót. A 

megkérdezett szakemberek szerint a legjobb magyar borok erdélyi térhódítása jótékony 

hatással lehet a felzárkózással küszködő erdélyi borászatra is. A Trianon Múzeum 

háttérintézményeként működő Kárpát-medence Intézet Nonprofit Kft. része a borház is. 

  
Nőtagozattal gazdagodott a Szövetség 
2022. március 18. – Új Szó, felvidek.ma, ma7.sk  

Megalakult a Szövetség párt női tagozata, mely fő célja a nők közéleti szerepvállalásának 

elősegítése, illetve a nőket és családokat érintő témák felkarolása. A párt mellett működő 

tagozat csütörtöki kongresszusán megválasztották a szervezet elnökét, alalelnökeit, valamint 

az elnökség további tagjait.Az alakuló ülésre március 17-én, a párt pozsonyi székházában került 

sor. Forró Krisztián, a párt elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Bauer Edit egykori európai 

parlamenti képviselő mondta el, miért tartja fontosnak a nőtagozat létrejöttét.  Bíró Rozália 

(RMDSZ), az Európai Néppárt Nőszervezetének alelnöke szintén üdvözölte a kezdeményezést. 

A felszólalókhoz online csatlakozott Bocskor Andrea (Fidesz) európai parlamenti képviselő. A 

közgyűlésen megválasztották a tagozat vezetőségét és jóváhagyták annak működési 

szabályzatát. Az elnöki pozíciót Gergely Papp Adrianna tölti be, Bauer Ildikó és Sárközy Irén 

alelnökként segítik a szervezet munkáját. Tisztújításra a tervek szerint egy év múlva kerül sor. 

A Nőtagozat a párthoz hasonlóan platformokból tevődik össze – a három elődpárt (MKP, Híd, 

Összefogás) 5:3:2 arányban delegál elnökségi tagot, az elnöki poszt azonban nincs platformhoz 

kötve. 

 

Magyar Filmek Fesztiválja az egykori Mosoly Mozgóban Kassán 
2022. március 18. – felvidek.ma  

A kassai ma Úsmevnek, egykor Mosoly Mozgónak nevezett mozi Magyarország Kassai 

Főkonzulátusával karöltve tavaly magyar filmművészeti miniszemlét rendezett. Idén viszont 

megrendezi a Magyar Filmek Fesztiválját Kassán március 17-19. között. Az érdeklődőket 

rendkívül színes műfaji választékkal várják, hiszen lesz komédia, thriller és bűnügyi film is. 

Kerekes Vica színésznő egy színészeti mesterkurzussal készül. A szemlén filmjei közül az Apró 

mesék című thrillert és a Hab című romantikus komédiát vetítik. A Fesztivál megnyitójára 

március 17-én került sor. Az Akik maradtak (2019) c. film vetítésére került sor elsőként, melyet 

Tóth Barnabás rendezett. F. Várkonyi Zsuzsa Férfiidők lányregénye c. műve alapján készült. A 

film 1950-ben játszódik. Egy magányos orvos (Hajduk János) és egy koraérett csitri (Szőke 

Abigél) majdnem szerelmét meséli el. 
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Luntert támogatja a Szövetség is 
2022. március 18. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Szövetség párt is Ondrej Luntert támogatja Besztercebánya megye élére az őszi 

önkormányzati választásokon – jelentették be a párt képviselői a megyeelnök-jelölttel közösen 

tartott rimaszombati sajtótájékoztatójukon pénteken. Ján Lunter jelenlegi megyeelnök fiát 

nemrégiben az SaS, a KDH, a Progresszív Szlovákia, a Spolu és az OKS is biztosította a 

támogatásáról. A jelenlegi megyealelnök idén február 22-én jelentette be, hogy elindul a 

megyei választásokon. Már akkor kijelentette, elfogadja valamennyi demokratikus párt 

támogatását, kivéve a fasisztákét és Fico Smer pártjáét.  A pénteki sajtótájékoztatón Ondrej 

Lunter egy öt pontból álló memorandumot olvasott fel, amelynek aláírásával a Szövetség 

képviselői együttműködésüket fejezték ki a jelölt irányába és teljes támogatásukról 

biztosították őt. 

 

Hagyományteremtés a felvidéki magyar egyetemen: Selye Digitális Nap 
2022. március 18. – ma7.sk  

A házigazda Selye János Egyetem a Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel, a Széchenyi és Edutus 

Egyetemmel, valamint a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft-vel 

közösen, március 18-án hagyományteremtő céllal rendezte meg a Selye Digitális Napot. 

Délelőtt plenáris előadások hangzottak el, délután pedig két szekcióban (Adatok és hálózatok, 

ill. Drónok és robotok) folytatódott a rendezvény. Mácz Ákos műsorvezető elmondta: tavaly 

ősszel Digitális Magyar Napok néven indítottak egy rendezvénysorozatot. Az első konferenciát 

Szabadkán tartották, majd Komárom következett, jövő héten pedig Marosvásárhelyre utaznak. 

Céljuk a Kárpát-medencei digitális ökoszisztéma megerősítése, miközben a résztvevők sok újat 

tanulnak egymástól, szakmai kapcsolatokat alakítanak ki, ezáltal nemzetközi viszonylatban is 

növelve az egyes régiók versenyképességét. 

 

A Szövetség azonnali cselekvést szorgalmaz a Sajót ért szennyezés miatt 
2022. március 18. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Felháborodását fejezte ki és azonnali cselekvésre szólította fel a kormányt a Szövetség annak 

kapcsán, hogy már közel egy hónapja ömlik a Sajóba szennyezett víz az alsósajói 

vasércbányából, az államigazgatás, a hatóságok viszont csak egymásra mutogatnak, nem 

törődnek az üggyel. A Szövetség több helyi, a Sajó mellékén élő képviselőjének jelenlétében 

tartott sajtótájékoztatót Pelsőcön. Orosz Örs rámutatott, közel egy hónapja folyik a szennyezett 

víz a folyóba az alsósajói bányából, az ország második legnagyobb vasércbányájából. Ezt 2008-

ban hirtelen, egyik napról a másikra leállítottak, a technológia, a bányagépek bent maradtak. 

Később abbahagyták a víz elszivattyúzását, a bánya fokozatosan megtelt, s most 

nagymennyiségű szennyeződéssel egyetemben a Sajóba folyik. A hivatalos szervek által 

elvégzett vízvizsgálat eredményei azt mutatják, naponta több mint 2,5 tonna vasvegyület kerül 

a Sajóba, emellett más veszélyes nehézfémek és félfémek, úgy mint arzén, antimon és mangán.  
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Átadták a Nógrád Közművelődéséért díjakat 
2022. március 19. – ma7.sk  

A Rakonca Néptáncegyüttes 25 éves jubileumi gálaműsorának keretében, egy év kihagyás után, 

idén is díjazták Nógrád kiemelkedő személyiségeit és csoportjait. Az est keretében egy 

életműdíj és két közművelődési díj talált gazdára. Az életműdíjat Csák István, a losonci Kármán 

Színház igazgatója vette át. Csák István, nyugalmazott magyar-pedagógia szakos tanár, 

született 1954. május 2-án Losoncon. Tanulmányait a Losonci Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskolában kezdte, majd a füleki Általános Középiskolában folytatta. A középiskola 

elvégzése után az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát, magyar – pedagógiai 

szakos tanárként. A kultúrával már kisiskolásként kapcsolatba került, mint versmondó, a füleki 

középiskolás években állandó tagja a Duray Éva tanárnő vezette irodalmi színpadnak. Maga a 

színházi kultúra, mint ahogy ezt ő maga vallja, az egyetemi évei alatt lett életének egyik 

meghatározó eleme. 

 

Bal sors akit régen tép…Tsízió módra 
2022. március 20. – ma7.sk 

Bal sors akit régen tép… címmel tartott ünnepi előadást a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium 

diákjaiból álló Tsízió Diákszínpad Pereden. A fiatalok – mint minden alkalommal, amikor 

színpadra állnak – ismét bebizonyították, hogy jó magyarnak lenni a Felvidéken. A 

reformkortól kezdődő magyar történelmi események elevenedtek fel a Tsízió Diákszínpad 

ünnepi darabjában, ismert és kevésbé ismert magyar irodalmi, illetve zenei betétekkel tarkítva 

a szövegközeget. A diákok március 15. emléknapja alkalmából állították össze Bal sors, akit 

régen tép című műsorukat, Ollé Krisztina tanárnő vezetésével. A közel egyórás ünnepi darabot 

a márciusi forradalom kitörésének emléknapján az alma materben, a Kodály Zoltán 

gimnáziumban adták elő diáktársaiknak, majd az ünnepet követő hétvégén, március 19-én, a 

nagyközönség is megtekinthette az előadást a peredi kultúrházban. A diákszínpad a peredi 

rendezvényből származó bevételt a háborútól szenvedő kárpátaljaiaknak ajánlotta fel. 

 

Új polgármestere van Somodinak 
2022. március 20. – ma7.sk 

A Kassa-vidéki járásban található Somodinak új polgármestere van. A település lakói 

szombaton a jelenlegi alpolgármestert, Bacsó István független jelöltet választották meg a falu 

első emberévé. Azért kellett időközi polgármesterválasztást kiírni, mivel a korábbi 

településvezető, Gavallér Gábor tavaly lemondott tisztségéről. Bacsóra 749-en voksoltak, a 

második helyen végzett Peter Rédvai (Hlas-SD) 173 szavazatot kapott. A részvétel 57 százalékos 

volt. 
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Bugár Viktor szakjogász: A földalap felderítő részleget tartott a magyarok 

felkutatására 
2022. március 20. – ma7.sk 

A Szövetség párt februári sajtótájékoztatóján beszámolt egy törvényjavaslatról, amellyel véget 

szeretnének vetni a Beneš-dekrétumok napjainkig tartó hatályosságának. Március elején sor 

került a párt és a Szlovák Földalap (SPF – Slovenský pozemkový fond) vezetősége között egy 

találkozóra ebben a témában. Mindkét esemény hátterében egy, a kataszteri témákban járatos 

szakemberre, jogászra figyeltünk fel. Bugár Viktor szakértőként segítette ezeket a 

kezdeményezéseket, amelyről a Magyar7-nek, illetve a Ma7 médiacsalád Adásidő podcastjának 

is beszámolt. 

 

Változatos változás a Limes Galériában 
2022. március 20. – felvidek.ma  

Március 18-án péntek délután nyílt meg a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének 

(MAMSzE) új kiállítása Trope címmel a komáromi Limes Galériában. A kiállítók, Csernok 

Barnabás, Éliás Ádám, Király Zsuzsa, Maruscsák Dávid, Szunyog Júlia és Tóth Emese, Kassán, 

a Márai Sándor Gimnáziumban Fecsó Szilárd művészeti oktató révén kezdtek el komolyan 

művészettel foglalkozni. A gimnázium befejezése után Simon Líviának, a Bodrogközi Ifjúsági 

Műhely alapítójának köszönhetően a fiatal művészek ma is egy közösséget alkotnak. Közös 

kiállításuk „a változatos változás megtapasztalása” – hangzott el a megnyitón. 

Ahogy Balla Rita kurátor, egyben galériavezető fogalmazott, mérföldkőhöz érkeztek az 

egyesület életében, hiszen ettől az évtől részben átvették a Komárom belvárosában lévő volt 

Katona-templomban működő galéria vezetését. Hozzátette, a mai kiállítás újból eggyé formálta 

a társaságot, fizikai és szellemi találkozási pontot biztosítva számukra. 

 

XXI. Nemzetközti Magyar Fotószalon a Füleki Városi Honismereti Múzeumban 
2022. március 20. – felvidek.ma  

Március 25-én nyitja meg a Füleki Vármúzeum a Magyar Fotóművészek Világszövetségének 

soron következő vándorkiállítását a Városi Honismereti Múzeum galériájában. A tárlat az 

említett egyesület által évente megrendezett fotópályázat immár 21. évadának felvételeiből jött 

létre, melynek legsikeresebb művei szakmai zsűri értékelése alapján vándorkiállításon és 

katalógusban kerülnek rendszeresen bemutatásra. A szervezet az anyaország határain belül és 

azon túl élő, különböző műfajokat képviselő magyar fotósoknak biztosít szakmai és közösségi 

hátteret, akik főként amatőr alkotók, azonban munkájuk szakmai színvonalát maguk a képek 

bizonyítják. Az öt kategóriában meghirdetett versenybe ez alkalommal 124, nemcsak európai 

országokból származó pályázó nevezett be közel 1500 fotóval, amelyek közül több mint 

negyven kép alkotja az idei tárlatot. 
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Nemzetben gondolkodva, egymásban megerősödve 
2022. március 21. – Magyarszo.rs 

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, országgyűlési képviselő volt a Vajdasági 

Magyar Szövetség Topolyán megtartott lakossági fórumának a vendége, aki a sajtónak tett 

nyilatkozatában kifejtette, szerinte az a legfontosabb, hogy a vajdasági magyarok büszkén 

vállalják hovatartozásukat, a közösségük erős életerőt tükröz. Továbbá határozottan 

megfogalmazták a céljaikat, és ehhez igazodva a Prosperitati Alapítvány pályázati rendszerén 

keresztül képesek voltak előrelépést tenni az életminőségük javulása érdekében, mint ahogy 

számos cég is tudott előre lépni ilyen módon. 

 

Négy év összegzése 
2022. március 20. – Magyarszo.rs 

Stresszes életünkben szerencsére vannak olyan pillanatok, amelyek elfeledtetik a rohanást, és 

szeretetet lopnak a szívünkbe. Ilyen alkalom volt csütörtök este Zentai Városi Múzeumban az 

a kiállításmegnyitó, amelyen a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 

képzőművészet szakos végzős diákjainak alkotásai kerültek a nagyközönség elé. Jó volt látni a 

múzeum képtára előtt gyülekező büszke szülőket és tanárokat, illetve a legutolsó pillanatig 

izguló diákokat, és azt is, amikor a diákok az emelvényre álltak, és köszönetet mondtak 

egymásnak és tanáraiknak. 

 

Új részleggel bővült a Vajdasági Onkológiai Intézet 
2022. március 20. – Vajma.info 

Korszerű berendezéssel bővült a Vajdasági Onkológiai Intézet, amely így a legkorszerűbb 

diagnosztikai és terápiás feltételeket tudja biztosítania az onkológiai betegek számára, 

jelentette ki ma Igor Mirović tartományi kormányfő a Kamenica 3 átadásán. A létesítmény 

építésének első szakasza fejeződött be, jelenleg a berendezések telepítése zajlik. „Rövid idő 

alatt, sok munkával és új berendezések beszerzésével sikerült megváltoztatnunk a rákos 

megbetegedésekben szenvedők terápiás körülményeit. Ezzel a várólisták is lerövidülnek” – 

mondta Mirović. 

 

Pacsér: Munkaakció összefogással 
2022. március 20. – Vajma.info 

Több mint hetvenen vettek részt azon a munkaakción, amelyen a falut átszelő folyót, az azt 

övező területet és a központban levő sétányt takarították. Tervük van a folyóval a 

helybelieknek, a mellette található széles utat fákkal övezett sétánnyá szeretnék kialakítani. A 

VMSZ pacséri helyi szervezete volt a koordinátora a ma délelőtti munkaakciónak, melyen a 

helybeliek által Krivajnak nevezett folyó partján szervezett takarítási akciót, együttműködve a 

falu lakosságával, a helyi közösséggel, a nyugdíjas otthonnal, a Női Fórummal és a helybeli 

művelődési egyesülettel. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4881/kozelet_valasztasok/261669/Nemzetben-gondolkodva-egym%C3%A1sban-meger%C5%91s%C3%B6dve-VMSZ-topolya-lakoss%C3%A1gi-f%C3%B3rum.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4879/vajdasag_zenta/261658/N%C3%A9gy-%C3%A9v-%C3%B6sszegz%C3%A9se-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-zentai-Bolyai-Tehets%C3%A9ggondoz%C3%B3-Gimn%C3%A1zium-%C3%A9s-Koll%C3%A9gium.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27457/Uj-reszleggel-bovult-a-Vajdasagi-Onkologiai-Intezet.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27456/Pacser-Munkaakcio-osszefogassal.html
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Folytatják az adománygyűjtést a magyarországi szervezetek és cégek 
2022. március 18. – MTI, hirado.hu, karpat.in.ua 

Folytatják az adománygyűjtést, meghosszabbítják akcióikat a magyarországi szervezetek, 

intézmények és cégek az ukrajnai menekültek megsegítésére. Az Ökumenikus Segélyszervezet 

az MTI-vel pénteken azt közölte, Határtalan segítség programjával azonnali segítséget nyújt 

azoknak, akik kénytelenek voltak az Ukrajnában zajló háború miatt mindenüket hátrahagyni. 

Megerősített beregszászi központjukon keresztül akár több tízezer menekült ellátását képesek 

támogatni, a határ mentén pedig élelemmel, takarókkal, higiéniás cikkekkel és információkkal 

segítenek. Magyarországi intézményeik átmeneti szállásokon fogadják a menekült családokat. 

 

Miniszterelnökség: új tranzitváró nyílik Budapesten a menekültek számára 
2022. március 18. – MTI, hirado.hu, Origo 

Tranzitvárót alakít ki a Fővárosi Védelmi Bizottság az Ukrajnából a háború elől menekülők 

számára a BOK "B" csarnokban március 21-től - közölte a Miniszterelnökség pénteken az MTI-

vel. A Miniszterelnökség közleményében azt írták: a kormány felkészült a jelenleginél is 

nagyobb menekülthullám kezelésére, ezért a Keleti Pályaudvar szomszédságában újabb 

nagyméretű tranzitváró megnyitásáról döntöttek, amelyben többek között olyan térítésmentes 

szolgáltatásokat biztosítanak, mint a meleg váróhelyiség, tolmácsszolgáltatás, baba-mama és 

gyereksarok, illemhelyek, orvosi ellátás, telefontöltési lehetőség, internetelérés. 

 

A menekültek gyermekeinek óvodába íratásáról rendelkezett az oktatási 

minisztérium 
2022. március 18. – karpataljalap.net 

A belső menekültek óvodás korú gyermekeinek felvétele az ideiglenes lakóhely szerinti 

oktatási-nevelési intézményekbe a születési bizonyítvány másolata és orvosi igazolás alapján 

történik – közölte az Oktatási és Tudományos Minisztérium, amelyet az Interfax–Ukrajina 

hírügynökség idéz. 

 

Minden kárpátaljai iskolának javasolják a távoktatás elindítását 
2022. március 18. – karpataljalap.net 

Azt javasolják a kárpátaljai iskoláknak, hogy március 21-től kezdjék meg az oktatási folyamatot 

távoktatás formájában. A hírt Mariana Maruszinev, a megyei oktatási főosztály vezetője 

közölte. Elmondása szerint az óvodák egyelőre zárva tartanak.  
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https://life.karpat.in.ua/?p=95421&lang=hu
https://www.origo.hu/itthon/20220318-orosz-ukran-haboru-ukran-menekultek-1.html
https://karpataljalap.net/2022/03/18/menekultek-gyermekeinek-ovodaba-iratasarol-rendelkezett-az-oktatasi-miniszterium
https://karpataljalap.net/2022/03/18/menekultek-gyermekeinek-ovodaba-iratasarol-rendelkezett-az-oktatasi-miniszterium
https://karpataljalap.net/2022/03/18/minden-karpataljai-iskolanak-javasoljak-tavoktatas-elinditasat
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A Rákóczi-főiskola több mint négyszáz menekültnek biztosít szállást 
2022. március 18. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a háború kitörése óta arra törekszik, hogy 

lehetőségeihez mérten segítse a menekülteket. Erre a célra az intézmény biztosítja a háborús 

övezetekből érkezők számára kollégiumait. Jelenleg a főiskola Beregszászban, 

Nagydobronyban, Péterfalván és Kőrösmezőn található intézményeiben összesen 402 

menekült tartózkodik. 

 

Több év szükséges Ukrajna aknamentesítéséhez 
2022. március 18. – karpat.in.ua 

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) a háború ideje alatt is aktívan dolgoznak. 

Az agresszió kezdete óta a DSZNSZ 19 munkatársa vesztette életét – közölte a szolgálat 

sajtóközpontja. Közölték, hogy megállás nélkül dolgoznak, mind Kijevben, mind pedig 

Harkivban kritikus a helyzet, s a munkájukat csak megnehezíti az, hogy az ellenség tűzoltás 

közben is folytatja a támadásokat. 

 

Hungary Helps Program: kétmilliárd forint értékű segítségnyújtás 
2022. március 19. – kiszo.net 

A háború kitörése óta Magyarország irányából számos helyről érkezik megannyi segítség. Az 

elmúlt hetekben a határ menti településekre érkezett többek mellett Orbán Viktor 

miniszterelnök, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, Novák Katalin, a Magyar 

Református Szeretetszolgálat Jószolgálati Nagykövete, Szentkirályi Alexandra 

kormányszóvivő és még sokan mások. 

 

Támogatás az ungvári gyermekkórháznak 
2022. március 19. – karpataljalap.net 

A 110 férőhelyes Ungvári Városi Gyermekkórház újabb segélyszállítmányt kapott. Ezúttal 

Helmeczi László, Záhony polgármestere és Erdélyi Tatjána doktornő juttatta célba a 

magyarországi és nemzetközi adományokat. Az akcióról Helmeczi László írt és tett közzé 

felvételeket közösségi oldalán. 

 

Az EU mobilházakkal segíti a menekülteket Kárpátalján 
2022. március 19. – karpatalja.ma, karpat.in.ua, kiszo.net 

Az Európai Unió egy jótékonysági projekt keretében azt a célt tűzte ki, hogy minden 

kommunikációs eszközzel felszerelt ideiglenes mobilházakat adományoz Ukrajnának. Erről 

Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke tájékoztatta Olekszandr Scsuckijt, az 

Ukrán Állami Vámszolgálat helyettes vezetőjét. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-rakoczi-foiskola-tobb-mint-negyszaz-menekultnek-biztosit-szallast/
https://podiji.karpat.in.ua/?p=77736&lang=hu
https://kiszo.net/2022/03/18/hungary-helps-program-ketmilliard-forint-erteku-segitsegnyujtas/
https://karpataljalap.net/2022/03/19/tamogatas-az-ungvari-gyermekkorhaznak
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-eu-mobilhazakkal-segiti-a-menekulteket-karpataljan/
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A kárpátaljaiak gyógyszert gyűjtenek és kötszert készítenek a kórházak számára  

2022. március 19. – karpat.in.ua 

Nemcsak a fronton szolgálókat, hanem a szomszédos megyéket is segítik a kárpátaljaiak. A 

Királyházi kistérség már több szállítmányt küldött a Lemberg megyei kórházaknak. 

 

Szerződés nélkül is részesülhetnek egészségügyi ellátásban az áttelepültek 

2022. március 19. – karpat.in.ua 

A háború miatt több millió ukrán kényszerült elhagyni otthonát és indult az ismeretlenbe. 

Gyakran csak egy válltáskával keltek útra. Közülük sokan szakorvosi ellátásra szorulnak, mint 

például a daganatos és a cukorbetegek. Ungváron minden áttelepült személy orvosi ellátásban 

részesül és ehhez még a család orvossal kötött szerződést sem kell módosítania. 

  

Budapesti segélygyűjtő pontról tárgyaltak Kárpátalján 
2022. március 19. – karpat.in.ua, kiszo.net 

Bacskai József ungvári magyar főkonzullal és Lehel Lászlóval, az Ökumenikus Segélyszervezet 

vezetőjével tárgyalt ma reggel Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) 

vezetője. 

 

Újabb kárpátaljai katona esett el az orosz–ukrán háborúban 
2022. március 20. – karpataljalap.net 

Újabb szomorú hír érkezett megyénkbe, újabb kárpátaljai áldozata van az orosz–ukrán 

háborúnak. A hírt a Királyházai kistérség közölte Facebook-oldalán. Elmondásuk szerint 

Lemak Mikola Mikolajovics március 17-én vesztette életét az ellenséggel vívott harcban. A férfi 

rákospataki lakos volt. 

 

Ukrajnában betiltották minden ellenzéki párt működését a hadiállapot idejére 
2022. március 20. - karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) szombaton felfüggesztette az Ellenzéki 

Platform – Az Életért (OPZZS) és további tíz ellenzéki párt működését a hadiállapot idejére – 

jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök vasárnap éjszakai videoüzenetében, adta hírül az 

rbc.ua hírportál. 

 

Megérkeztek a Balaton-partra az ukrán édesanyák és gyermekeik 
2022. március 20. - karpat.in.ua 

Megérkeztek az első ukrán menekültcsaládok Magyarországra, a Balaton-parti üdülőkbe. A 

családok ezen központokban történő elhelyezéséről Viktor Mikita megyei katonai 

adminisztrációs vezető és Bacskai József ungvári magyar főkonzul tárgyalt a napokban. 
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https://life.karpat.in.ua/?p=95543&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=95536&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=95478&lang=hu
https://karpataljalap.net/2022/03/20/ujabb-karpataljai-katona-esett-el-az-orosz-ukran-haboruban
https://karpataljalap.net/2022/03/20/ukrajnaban-betiltottak-minden-ellenzeki-part-mukodeset-hadiallapot-idejere
https://life.karpat.in.ua/?p=95617&lang=hu
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Ferenc pápa Ukrajnából menekült gyerekekkel találkozott 
2022. március 20. - karpat.in.ua 

A háború miatt közel ötven gyermek érkezett a pápai kórházba, akik különféle betegségekben 

szenvednek és onkológiai, valamint neurológiai ellátásban részesülnek. 

 

Budapest: Békemenet 2022, minden idők legjelentősebb horvátországi magyar 
részvételével 
2022. március 18. – Képes Újság 

Megtöltötték a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 

(CÖKA) által szervezett Békemenet résztvevői kedden délutánra a budapesti Kossuth teret (és 

a környező utcákat), ahol a díszünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. A 

félmilliós menet része volt az a 150 fős, horvátországi magyarokból álló csapat is, amely a 

HMDK szervezésében vett részt az eseményen. 

 

„Tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely fölráztad a szunnyadó erőket…” 
2022. március 18. – Képes Újság 

Ács Gedeon, Kossuth tábori lelkészének bellyei szülőházától indult, a csúzai temetőben, a 

síremlékénél zárult a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) március 

15-ei központi rendezvénye. 

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe egyesületeinknél 
2022. március 18. – Képes Újság 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének napját, március 15-ét az egyik 

legjelentősebb nemzeti ünnepünkként tartjuk számon. Nemzettársaink világszerte megülik, és 

mi, horvátországi magyarok is igyekszünk minden évben ünnepélyes kereteket adni a 

megemlékezéseknek. 

 

Leadták szavazatukat az első horvátországi magyarok – akik segítségre szorulnak, 
jelentkezzenek a HMDK központi irodájában 
2022. március 18. – Képes Újság 

A múlt héten már elkezdtek érkezni a választási borítékok az április 3-ai magyarországi 

országgyűlési választásra, és már le is szavaztak az első horvátországi magyarok. A következő 

napokban a HMDK központi irodájában mindenki, aki szükségét érzi, segítséget kérhet a 

választással kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

  

https://life.karpat.in.ua/?p=95655&lang=hu
https://kepesujsag.com/budapest-bekemenet-2022-minden-idok-legjelentosebb-horvatorszagi-magyar-reszvetelevel/
https://kepesujsag.com/budapest-bekemenet-2022-minden-idok-legjelentosebb-horvatorszagi-magyar-reszvetelevel/
https://kepesujsag.com/tunt-marcius-nagy-napja-szep-tavasz-mely-folraztad-a-szunnyado-eroket/
https://kepesujsag.com/az-1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharc-unnepe-egyesuleteinknel/
https://kepesujsag.com/leadtak-szavazatukat-az-elso-horvatorszagi-magyarok-akik-segitsegre-szorulnak-jelentkezzenek-a-hmdk-kozponti-irodajaban/
https://kepesujsag.com/leadtak-szavazatukat-az-elso-horvatorszagi-magyarok-akik-segitsegre-szorulnak-jelentkezzenek-a-hmdk-kozponti-irodajaban/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 18. – Kossuth Rádió 

Magyarország segít a bajban jutottakon, az ország történetének legnagyobb humanitárius 

akcióját hajtják végre - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

államtitkára a Záhony – Csap magyar-ukrán határátkelőn a soron következő segélyszállítmány 

átadásakor.  Magyarország összesen  600 millió forint értékben szállít tartós élelmiszert, 

tisztálkodási szereket és kisbabák ellátásához szükséges termékeket Ukrajnába. 

 

Eddig több mint tíz tonnányi adomány csomag és 21 ezer euró gyűlt össze a Vajdaságban a 

kárpátaljai rászorulók megsegítésére. Ezek után munkatársunk a 73 magyar gazdaszervezetet 

tömörítő Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége  elnökét, Nagy Miklóst hívta fel, hiszen ők is 

gyűjtést szerveztek a kárpátaljai karitatív szervezeteknek, akik a menekültáradatot látják el 

élelemmel, gyógyszerrel, mindennel, ami kell.  

 

Egy tál meleg étel - ez a neve annak a szervezetnek, amely hajléktalanoknak biztosít - mint a 

neve is mutatja - meleg ételt. Az ukrajnai háború kitörésekor reagáltak az új kihívásra, a 

kolozsvári vasútállomáson segítenek a menekülteknek. Kezdetben egy tál meleg ételt 

ajánlottak fel, most már gyereksarok, pihenési lehetőség is várja a tranzit-zónában a Nyugat-

Európába tartó menekülteket.  

 

Megalakult a Szövetség párt nőtagozata. A párttal ellentétben a nőtagozatban nem alakultak 

platformok. Mielőbb fel szeretnék venni a kapcsolatot a szlovákiai és magyarországi testvér 

szervezetekkel és csatlakozni szeretnének az Európai Néppárt Nőszervezetéhez is, amelynek 

alelnöke, Biró Rozália köszöntötte a nőtagozat alakuló kongresszusát.  

 

Lázár János országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagja két napos 

erdélyi, marosvásárhelyi látogatása során megbeszélést folytatott Maros megyei RMDSZ-es 

politikusokkal, helyi és megyei önkormányzati vezetőkkel, polgármesterekkel is. 

A tanácskozást követő sajtótájékoztatón készült összeállításunk, amelyben elsőként Lázár 

Jánost a látogatás eredményeiről kérdeztük. 

 

A XX. Tordai Művelődési Napok záró rendezvényeként tartották meg a hétvégén a Kárpát-

medence Torda településeinek – az anyaországi Bihartorda, a z erdélyi Aranyostorda és a 

bánáti Torontáltorda találkozóját.  

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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Kerek évfordulót ül a Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete, hiszen 20. 

alkalommal szervezi meg a bábfesztivált. A központi rendezvényre Zentán, a Hófehérke 

Óvodában kerül sor március 19-én, Szent József napján, két nappal a Bábszínházi Világnap 

előtt. A bábszínházi világnaphoz kapcsolódó rendezvényen kisfilmekkel mutatják be a 

foglalkozásokat - halljuk majd Szőke Anna szervezőtől. 

A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes Magyarországon turnézik. A több mint három 

évtizedes múltra visszatekintő együttes az erdé¬lyi népzene- és nép¬tánc¬kul¬túra 

megőr¬zé¬sét és továbbadá¬sát egy új, egyéni for¬ma¬vi¬lág meg¬tere¬m¬té¬sé¬vel 

sze¬retné elérni, új szín¬házi nyel-ven, a hagyo¬má¬nyos folklórműso¬rok és a kor¬társ 

tánc¬szín¬házi for¬mák ötvö¬zé¬sével. A készülődésről, a turné állomásairól és a 

fogadtatásról beszélgetettünk a színház művészeti vezetőjével. 

 

Határok nélkül 

2022. március 19. – Kossuth Rádió 

 

Noha mindmáig elmaradt gróf Esterházy János politikai rehabilitációja, társadalmi 

rehabilitációja a visegrádi országok egész területére kiterjedően folyik - hangzott el az 

Országház felsőházi termében azon az ünnepségen, amelyen Esterházy János mártírsorsú 

felvidéki politikusra emlékeztek. A Rákóczi Szövetség 1991 óta minden évben, így idén is 

Esterházy-díjat adományozott olyan személyeknek, akik a felvidéki magyar közösségek 

szolgálatában kiemelkedően munkálkodtak, illetve a mártír sorsú politikus szellemi 

örökségének megőrzéséért és az ő szellemében, a kereszténységért, az összmagyarságért és 

Közép-Európa népeiért kimagasló tevékenységet fejtettek ki. Erről is beszélt Csáky Csongor, a 

RSZ elnöke, akit az ünnepség után kértem mikrofon elé. 

 

Székelyudvarhelyen kitárták az egykori gabonaraktár kapuit a kíváncsi diákszemek előtt, hogy 

megismerkedhessenek a Székelyföldi stúdió munkájával. Az érdeklődők nemzeti ünnepünkön 

az elmúlt 20 év március 15-ei ünnepségeiből nézhettek meg óriáskivetítőn egy összeállítást. 

Érdekesség, hogy 20 évvel ezelőtt, éppen március idusán volt a Székelyföldi Stúdió első élő 

közvetítése a Duna Televízióban. Azóta az m1-es, m4-es, m5-ös, Duna és Hír tévés tudósítások 

mellett, két éve már a Kossuth Rádió számára is készít riportokat a csapat. 

 

A magyar hímzéskultúra ma is megvallja gyökereinek eredetét, magán hordozza az őt ért 

hatásokat, és jellegzetesen magyar marad - vallja Kiss Portik Irén. A gyergyószentmiklósi 

néprajzkutató a Gránátalma Egyesület hímző asszonyaival együtt  varrja azokat a motívumokat 

és gyakorolja azokat az öltéseket, amelyeket  a régi magyar hímzések őriznek. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 
 

2022. március 20. – M1 



 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 21. 

. 

 

 

Az RMDSZ beiskolázási programja és óvodafejlesztés Gyergyószentmiklóson  

 

Minden magyar gyermek számít! - ezzel a címmel indított beiskolázási kampányt a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség. Arra biztatják a szülőket, hogy magyar tanintézetbe írassák 

gyerekeiket, hiszen számos, a magyar kormány segítségével felújított, jól felszerelt óvoda és 

iskola működik. Az RMDSZ bátorítja a szülőket, a vegyes házasságban élőket is, hogy 

döntsenek gyermekük javára, és válasszák a magyar iskolát. 

 

Menekült körkép Kárpátaljáról 

 

A Dnyipróból érkezett Natália és kislánya az ideiglenes szállásukon kialakított kreatív sarkot 

mutatja. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tiszapéterfalvai szakképző 

intézetének kollégiumában járunk. A magyarországi támogatásból épült intézményben most 

nem diákok, hanem a belső Ukrajnából érkező menekültek élik mindennapjaikat. 

 

Menekültek segítése Gyergyószéken    

 

NARR: Székelyföldre is folyamatosan érkeznek Ukrajna felől a háború elől menekülők. Hargita 

megyében többen ajánlottak fel szálláshelyeket az otthonukat elhagyni kényszerülők számára. 

Többnyire idősek, gyerekek és nők jönnek, akiknek nagyobb része egy éjszakai pihenés után 

tovább is indul. 

 

Székely szabadság napja    

 

A sepsiszentkirályi Benkő családnál nagy a készülődés. Bár csütörtök reggel van és iskolába 

kell menni, a fiúk, de a családfő is ünneplőbe öltözik, hogy Sepsiszentgyörgyön közösen 

vegyenek részt a Székely Szabadság Napjának szabadtéri rendezvényén. A Benkő család három 

nemzedéke vesz részt a megemlékezésen, hiszen a nagyapa, Benkő Árpád sem hagyná ki az 

eseményt, amin eddig is minden évben részt vett. 

 


