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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: Magyarország nemzeti érdekeit meg kell védenünk, a következő két 

napban Brüsszelben kell helytállnunk 
2022. március 23. – MTI, Origo, MagyarNemzet, HírTV, HírVilág, Hírek.ma 

Magyarország nemzeti érdekeit meg kell védenünk, a következő két napban Brüsszelben kell 

helytállnunk - jelentette ki Orbán Viktor szerdán az MTI-hez eljuttatott videóüzenetében. 

Rámutatott: meg kell előznünk, hogy belesodorjanak bennünket egy háborús konfliktusba, 

nemet kell mondani azokra a javaslatokra, amelyek légi háborút eredményeznének 

Oroszországgal, meg kell akadályozni azokat a javaslatokat, amelyek az orosz agresszióval 

szembeni szankciókat ki akarják terjeszteni az energiaszektorra, és így nehéz, talán lehetetlen 

helyzetbe is sodornák Magyarországot. A kormányfő kitért arra: már csak 11 nap van hátra a 

parlamenti választásokig, amely mindannyiunk számára nemcsak fontos, hanem sorsdöntő 

jelentőségű. Meg kell védeni mindazt, amit az elmúlt 12 évben Magyarországnak sikerült 

megvalósítania.  

 

Gulyás Gergely: Se katonákat, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába 
2022. március 24. – Kereki Gergő – Mandiner 

A háborúval összedőlt a kormány keleti nyitási politikája? Bod Péter Ákost Győzikére cserélte 

a Fidesz? Tartanak-e az elszámoltatástól? Interjúnk Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 

miniszterrel. (Az interjú teljes terjedelemben a Mandiner hetilap 12. számában olvasható) 

 

Potápi: a biztos nemzetpolitika szilárd alapja egy erős Magyarország 
2022. március 23. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma  

A biztos nemzetpolitika szilárd alapja egy erős Magyarország - jelentette ki Potápi Árpád János, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Szepsin, ahol beszédet 

mondott a magyar kormány támogatásával megvalósult Boldog Salkaházi Sára Egyházi 

Iskolaközpont ünnepélyes átadásán szerdán. A kelet-szlovákiai Szepsin létrehozott 

iskolaközpont évtizedek óta a tágabb régió legnagyobb magyar oktatásügyi beruházása. Az 

óvodát, általános iskolát és gimnáziumot is magában foglaló intézmény átadásán Potápi Árpád 

János a magyar kormány nemzetpolitikájának elmúlt éveiről, a magyar intézményrendszer 

megerősítéséről, valamint a cselekvő építkezés folytatásának szükségességéről szólt.  „Az 

elmúlt évtizedben bizonyságot tettünk arról, hogy cselekvő együttműködés köti össze 

nemzetünk közösségét: a magyar intézményrendszert megerősítettük, a kisgyermekes 

családoktól az idősekig mindenkiről gondoskodunk, közösen cselekedtünk a megtartó 

szülőföldért, amely ma a magyar boldogulás otthona” - jelentette ki Potápi Árpád János.  
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https://www.origo.hu/itthon/20220323-orban-viktor-facebook.html
https://www.origo.hu/itthon/20220323-orban-viktor-facebook.html
https://kormany.hu/hirek/a-biztos-nemzetpolitika-szilard-alapja-egy-eros-magyarorszag
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Szijjártó: mindent megteszünk, hogy megvédjük Magyarországot 
2022. március 23. – MTI, Origo, Hirado.hu, Magyar Nemzet 

Mindent megteszünk azért holnap is, hogy megvédjük Magyarországot és garantáljuk, hogy 

hazánk ne keveredhessen bele ebbe a háborúba - írta hivatalos közösségi odalán szerda este 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. "Holnap NATO-csúcs. A NATO jelenlegi 

hivatalos álláspontja az Ukrajnában zajló háborúról teljes mértékben egybeesik a magyar 

nemzeti érdekkel: a NATO nem hadviselő fél és mindent meg kell tennünk, hogy ne is legyen 

az. A NATO mint szövetség nem szállít fegyvereket és el kell érnünk, hogy ez a háború ne 

terjedjen túl Ukrajna határain" - olvasható a Facebookon közzétett bejegyzésben. 

 

Szijjártó: Magyarország befogadja az ukrajnai háború elől menekülőket, de 

illegális migránsokat továbbra sem enged be 
2022. március 23. – MTI, hirado.hu, Origo, karpatalja.ma 

Magyarország az ukrajnai háború elől menekülők mindegyikét befogadja, de továbbra is zárva 

tartja a határokat az illegális bevándorlók előtt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának közgyűlésén szerdán Genfben. 

"Magyarországot tizenkét éve kereszténydemokrata, nemzeti, patrióta, jobboldali kormány 

vezeti, amely a politikáját a keresztény értékrendre alapítja, s ez garancia az emberi jogok 

maradéktalan érvényesülésére" - hangsúlyozta a tárcavezető a magyarországi emberi jogi 

helyzet egyetemes időszakos felülvizsgálatának ülésén az ENSZ-ben a minisztérium 

közleménye szerint. Rámutatott, hogy az ukrajnai háborúban a legalapvetőbb emberi jogok 

sérülnek, ami súlyos biztonsági kockázatot jelent. Mint mondta, a magyar kormánynak 

garantálnia kell, hogy az ország lakói békében és biztonságban élhessenek, ebben a kérdésben 

nem lehet semmilyen kompromisszum. 

 

Novák Katalin folytatta látogatását az ukrán határ mentén 
2022. március 23. – MTI, hirado.hu, kiszo.net 

- Folytatta látogatását az ukrán határ menti településeken a megválasztott köztársasági elnök, 

Novák Katalin, aki Nyíregyházán, Záhonyban, Eperjeskén, Lónyán, Barabáson és Tarpán is járt 

szerdán. A megválasztott államfő a közmédiának nyilatkozva elmondta: szívszorító 

történeteket hallott és megrendítő összefogást tapasztalt szerdai útján. Novák Katalin látott 

olyan kismamát, aki 38 hetes terhesen menekült el a háborúból és a nyíregyházai kórházban 

szülte meg egészséges gyermekét. Beszélt olyan családokkal is, amelyek tagjai Magyarországon 

tudtak újra találkozni egymással, valamint olyanokkal is, akik mennek tovább Magyarországról 

Európa más országaiba. Nincsenek hosszú távú stratégiák, egyelőre mindenki napról napra él 

- mondta Novák Katalin, hozzátéve, hogy az Ukrajnából érkezők nagyra értékelik a magyarok 

segítségét. A megválasztott köztársasági elnök úgy fogalmazott: összefog a városok, falvak 

apraja-nagyja, a vezetők, a segélyszervezetek, a kórházak, egyetemek, iskolák dolgozói, az 

óvónők, a konyhások. Mindenki igyekszik megtalálni azt, hogyan tudna hozzájárulni ahhoz, 

hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat azok, akik menekülni kényszerülnek - emelte ki. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/23/szijjarto-mindent-megteszunk-hogy-megvedjuk-magyarorszagot
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-ismertette-a-magyar-emberek-biztonsagat-garantalo-intezkedeseket%ef%bf%bc/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-ismertette-a-magyar-emberek-biztonsagat-garantalo-intezkedeseket%ef%bf%bc/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/23/novak-katalin-folytatta-latogatasat-az-ukran-hatar-menten
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Nobel-békedíjra jelölték Böjte Csabát, de leghamarabb jövőre kaphatja meg 
2022. március 23. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nobel-békedíjra terjesztette fel Böjte Csaba ferences szerzetest Kásler Miklós, a budapesti 

Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. „Nobel-békedíjra jelöltem Böjte Csaba 

testvért” – adta hírül közösségi oldalán szerdán a tárcavezető. Kásler Miklós szerint a dévai 

ferences szerzetes az elmúlt évtizedekben egy, az ideológiákon és a politikai érdekeken is 

túlmutató gyermekmentő programot hozott létre.  

 

Szakmai útmutatás is a SOKaDALOM: erdélyi középiskolások jelentkezését várják 

a zenei tehetségkutatón 
2022. március 23. – Krónika 

Középiskolás diákok számára hirdet zenei tehetségkutatót a kolozsvári Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara. Fekete Miklós főszervező 

a Krónikának elmondta, a negyedízben megszervezett SOKaDALOM-ra a szervezők népi, 

klasszikus és könnyűzenei műfajban várják a produkciókat, a tehetségkutató elsődleges célja a 

szakmai iránymutatás, tehetséggondozás. 

 

Kolozsvárra jött kampányolni Márki-Zay Péter, de az üzenetei a 

magyarországiaknak szóltak 
2022. március 23. – maszol.ro 

Egyetért a határon kívüli magyarok támogatásával, de teljes mértékben átvilágítaná és 

átalakítaná a támogatási rendszert – mondta el kolozsvári közönségtalálkozóján Márki-Zay 

Péter, a magyarországi ellenzéki koalíció közös kormányfőjelöltje. A politikust a Planetárium 

Café hívta meg a kincses városba, hogy beszéljen választási programjáról, a magyar–magyar 

kapcsolatokról és válaszoljon a hallgatóság kérdéseire. A válaszokból azonban a kolozsváriak 

keveset tudhattak meg a jelölt programjáról, még kevesebbet az erdélyi magyaroknak szóló 

üzenetekről, ellenben szinte végig azt tapasztalhatták, hogy bármilyen kérdés is hangzott el, 

túlnyomó részben Orbán Viktor regnáló miniszterelnökről szólt a beszélgetés. 

 

Elégedetlen a POL, de még bízik a székelyudvarhelyi városvezetésben 
2022. március 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem elégedett a székelyudvarhelyi városvezetés féléves teljesítményével a városi tanács POL-

frakciója, az általuk megfogalmazott feladatok teljesítésében gyenge 6-ossal osztályozták a 

városháza munkáját. Bár fél éve szóba hozták, hogy ez esetben akár a bizalmat is megvonhatják 

a polgármestertől, most úgy döntöttek, hogy a következő fél évre megelőlegezik a bizalmat az 

udvarhelyi városvezetésnek. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nobel-bekedijra-jeloltek-bojte-csabat-de-leghamarabb-jovore-kaphatja-meg
https://kronikaonline.ro/szines/szakmai-utmutatas-is-a-sokadalom-erdelyi-kozepiskolasok-jelentkezeset-varjak-a-zenei-tehetsegkutaton
https://kronikaonline.ro/szines/szakmai-utmutatas-is-a-sokadalom-erdelyi-kozepiskolasok-jelentkezeset-varjak-a-zenei-tehetsegkutaton
https://maszol.ro/belfold/Akkor-is-szeretunk-titeket-ha-nem-rank-szavaztok-uzente-az-erdelyi-magyaroknak-Marki-Zay-Peter-Kolozsvarrol-VIDEO
https://maszol.ro/belfold/Akkor-is-szeretunk-titeket-ha-nem-rank-szavaztok-uzente-az-erdelyi-magyaroknak-Marki-Zay-Peter-Kolozsvarrol-VIDEO
https://maszol.ro/belfold/Elegedetlen-a-POL-de-meg-bizik-a-szekelyudvarhelyi-varosvezetesben
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Így értékeli a POL meglátásait Székelyudvarhely polgármestere 
2022. március 23. – szekelyhon.ro 

A Szabad Emberek Pártjának (POL), a székelyudvarhelyi városvezetést értékelő dokumentuma 

kapcsán érintettként megkeresték Gálfi Árpád polgármestert, aki írásban értékelte lapunknak 

a frakció észrevételeit. A székelyudvarhelyi városvezető értelmezése szerint abban a testületi 

többség azt fejezte ki, hogy megérti a városháza nehézségeit. Mint fogalmazott: most, amikor a 

problémák egy része megoldódni látszik, úgy tűnik, hogy a testületi többséget képező 

képviselők részéről is meg fognak kapni minden segítséget, hogy a bizalmat adó választóknak 

ne okozzanak csalódást, a mindennapi erőfeszítéseink pedig az ők támogató segítségükkel is 

érzékelhetőek legyenek. 

 

Segítenek a gyergyóiaknak eljuttatni a szavazataikat a csíkszeredai 

főkonzulátusra 
2022. március 23. – szekelyhon.ro 

Szavazásra való részvételre buzdít Barti Tihamér a Gyergyó Területi RMDSZ elnöke. A magyar 

országgyűlési választások napján, április harmadikán igény esetén buszjáratokat indít a 

Gyergyószentmiklósi RMDSZ Csíkszeredába, hogy azok, akik Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusán szavaznának, könnyebben eljussanak a voksolás helyszínére.  

 

Segítenek a levélszavazatok célba juttatásában Gyergyószékről  
2022. március 23. – szekelyhon.ro 

Meghosszabbított munkaprogrammal várja a gyergyószentmiklósi demokráciaközpont a 

magyarországi országgyűlési választásokon való résztvevők levélszavazatait, amelyeket 

eljuttatnak a csíkszeredai főkonzulátusra. „Nagyon fontos számunkra a magyarországi 

országgyűlési választás, hiszen az erdélyi magyarság ezáltal szólhat bele az összmagyarság 

kérdéseibe. Kiemelten fontos számunkra, amit Orbán Viktor miniszterelnök elindított: a 

magyarság ne csak a tízmilliós országot jelentse, hanem az összmagyarságot is felölelje. Négy 

évente van lehetőségünk az akaratunk, szándékunk kinyilvánítására, és a lehetőséget, amit 

kaptunk, fontos, hogy érvényesítsük a választásokon – fogalmazott a Magyar Polgári Párt 

elnöke, Mezei János.  

  
Bésen kopjafát avattak 
2022. március 23. – ma7.sk  

Az Ung-vidéki Bés községben évek óta nem ünnepelték meg a márciusi ifjak, a forradalom és a 

szabadságharc emlékét. Az elmúlt vasárnap a szép számban összegyűlt helyiek és 

környékbeliek a meghívott vendégekkel elsőként az ünnepi istentiszteleten vettek részt, Tirpák 

István református lelkész igehírdetésével.  Ezt követően a templomkertben felavatták a község 

kopjafáját. Bés község polgármestere, Zsiro Attila köszöntötte Magyarország Kassai 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/igy-ertekeli-a-pol-meglatasait-szekelyudvarhely-polgarmestere
https://szekelyhon.ro/aktualis/segitenek-a-gyergyoiaknak-eljuttatni-a-szavazataikat-a-csikszeredai-fokonzulatusra
https://szekelyhon.ro/aktualis/segitenek-a-gyergyoiaknak-eljuttatni-a-szavazataikat-a-csikszeredai-fokonzulatusra
https://szekelyhon.ro/aktualis/segitenek-a-levelszavazatok-celba-juttatasaban-gyergyoszekrol
https://ma7.sk/tajaink/besen-kopjafat-avattak
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Főkonzulátusát képviselő Buczkó István konzult, Trudics Andreát, Szegi község 

polgármesterét, Óváry Tamást az MKP Nagymihályi Járás elnökségi tagját, nagytiszteletű 

Tirpák István helyi református lelkipásztort, a környező falvak polgármestereit, egyházi 

képviselőit és a nagykaposi Cantabile Kamarakórus tagjait. 

 

Tavaszi zsongás „Szűz Mária virágoskertjében” 
2022. március 23. – ma7.sk  

Ünnepélyes keretek között nemrégiben adták át a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont 

felújított, kápolnával kibővített főépületét. Mindezt a magyar kormány nemzetpolitikai 

államtitkársága által nyújtott 2,17 millió eurós és a Nagyszombati Katolikus Főegyházmegye 

által adományozott 320 ezer eurós támogatásából lehetett megvalósítani.  Miután lezárult a 

460 négyzetméter alapterületű, 5 szintes, Király püspök utcai ingatlan működésének 

engedélyeztetése, a diákok fokozatosan visszatérhettek a megszépült termekbe. A főépületben 

kapott helyet az alapiskola felső tagozata, gimnáziuma, néhány közösen használt szaktanterem, 

a kápolnája, az igazgatósága és titkársága, valamint az alagsori konyha, étterem és több 

műszaki helyiség.  

 

Országosan is egyedi diákvállalkozás 
2022. március 23. – ma7.sk  

Az oktatásügyi minisztérium által jóváhagyott Junior Achievement néven futó alkalmazott 

közgazdasági ismereteket a királyhelmeci gimnazisták, több évtizedes szünet után, ismét 

tanulhatják – választható tantárgyként. Diákvállalkozásuk környezetbarát fecskefészkeket 

készít. A közösségi hálón az ősszel fedeztem fel őket, amikor is kérdőívük megtalált engem. 

Most, a tavasz közeledtével, a fecskéket visszavárva aktuálissá vált, hogy felkeressem őket. Az 

egykori alma materembe belépve, a tantárgyat oktató Oláh Bernadett tanárnő várt a portán. 

Elkísért a diákvállalkozás helyszínére, ami egy földszinti tanterem, a táblán krétával felrajzolva  

logójuk – NestBnB.   

 

Mentortanárok a Selye János Egyetemen 
2022. március 23. – ma7.sk, bumm.sk 

Mentor training, transznacionális projekttalálkozó zajlott ma a Selye János Egyetemen. A 

program az Európai Unió Erasmus+ Program társfinanszírozásával valósul meg szlovákiai, 

csehországi, magyarországi és szerbiai hat partneregyetem részvételével. A komáromi egyetem 

és a projekt célja, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot a gyakorlóiskolák mentortanáraival. A 

rendezvény első képzési napján 60 pedagógus vett részt. 

 

Új otthont kapott a párkányi plébániaközösség 
2022. március 23. – felvidek.ma  

A párkányi Szent Imre-templom külső felújítása 2020-ban történt. Azóta mintegy 

világítótoronyként jelzi a kisváros katolikus híveinek, és a nem hívőknek is, hogy az Úr 

mindenkit hív otthonába, áhítatra, szeretetközösség befogadására. A templomhoz tartozó 
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https://ma7.sk/tajaink/tavaszi-zsongas-szuz-maria-viragoskertjeben
https://ma7.sk/tajaink/orszagosan-egyedi-diakvallalkozas
https://ma7.sk/oktatas/mentortanarok-a-selye-janos-egyetemen
https://felvidek.ma/2022/03/uj-otthont-kapott-a-parkanyi-plebaniakozosseg/
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Marianumnak nevezett közösségi ház, lelkipásztori központ mindeddig nagyon romos 

állapotban volt, nem tudta betölteni igazi küldetését. A 2018 decemberében Párkányba 

helyezett dr. Fóthy Zoltán plébánost még abban az évben kinevezték a körzeti esperesség élére. 

Azóta folyamatosan végzi napi teendőit, nemcsak az egyházi szertartások területén, de a helyi 

plébánián, a leányházban, s a nánai templomban is, ahol már belső korszerűsítéseket is végzett.  

 

Szép új ingatlanban működik tovább a kétyi tanintézmény 
2022. március 23. – felvidek.ma  

A Barsi Református Egyházmegyében a magyar kormány hathatós támogatása és a Szlovákiai 

Református Keresztyén Egyház koordinálása mellett jelentős intézményi beruházások 

valósultak meg az egyes egyházközségeknél. Március 22-én Léván Forrás Református Bölcsőde 

néven új intézményt avattak, ugyanaznap adták át a kétyi egyházközség fenntartásában lévő 

oktatási intézmény új épületét. Mindkét beruházás a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program keretei között valósult meg. „Boldogsággal tölt el, hogy egy szép, új épülettel 

gazdagodott a községünk. A tetszetős épület falunk egyik dísze, üde színfoltja lett” – kezdte a 

nyilatkozatát Farkas Attila, Kéty polgármestere. 

 

A VMSZ kezdeményezései a fővárosiak életét is könnyebbé teszik 
2022. március 24. – Pannon RTV 

Körülbelül kétezer szavazatot kaphat a Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádban az április 3-i 

parlamenti választáson, a korábbi választások tapasztalatai szerint ugyanis ennyien szokták a 

vajdasági magyar pártra adni a voksukat a szerb fővárosban. A népszámlálási adatok szerint 

Belgrádban valamivel több mint 1800 magyar él, közöttük vannak, akik Magyarországról 

költöztek a szerb fővárosba, és ott ragadtak, vannak, akik vajdasági városokból települtek oda, 

de olyanok is, akik már ott születtek, mégsem szerbnek, hanem magyarnak vallják magukat. 

 

Tizenkilenc lista indul a szerbiai előrehozott parlamenti választásokon 
2022. március 23. – Vajma.info 

Tizenkilenc lista indul az április 3-i szerbiai előrehozott parlamenti választásokon, a választási 

bizottság kedd este zárta le a jelöltek listáját. A közvélemény-kutatások alapján biztos 

befutónak tűnik a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS), amely a voksoknak körülbelül 50 

százalékát szerezheti meg 11 nap múlva. A Szerbiai Haladó Párt mellett minden bizonnyal 

bekerül a parlamentbe eddigi koalíciós partnere, a Szerbiai Szocialista Párt, amely a felmérések 

szerint 9-10 százalékos támogatottságra számíthat. 
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https://felvidek.ma/2022/03/szep-uj-ingatlanban-mukodik-tovabb-a-ketyi-tanintezmeny/
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/vmsz-kezdemenyezesei-fovarosiak-eletet-konnyebbe-teszik
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31290/Tizenkilenc-lista-indul-a-szerbiai-elorehozott-parlamenti-valasztasokon.html
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Sportközpont épül Futakon 
2022. március 23. – Magyarszo.rs 

Miloš Vučević polgármester tegnap jelképesen megnyitotta azt az építkezést Futakon, amely 

után a peremvárosi település egy új, korszerű sportközponttal lesz gazdagabb. Ennek központi 

eleme egy 78×45 méteres területen lévő, olimpiai medence lesz, fedett uszodáról van szó. 

Lesznek itt kosárlabda- és teniszpályák is, akárcsak más sporttartalmak is. – 1,75 milliárd 

dináros beruházásról van szó, nagy előrelépés ez Újvidék számára. Ez lesz a legkorszerűbb 

medencekomplexum a városban, a SPENS épületében működő uszoda mellett most még egy 

olimpiai szabványok szerint kiépített medencét kap Újvidék – mondta többek között a 

polgármester. 

 

Partifecske-akció 
2022. március 23. – Magyarszo.rs 

Nagyvölgy neve leginkább arról ismert, hogy ez az első vajdasági település, amely teljesen 

elnéptelenedett. Évente egyszer tartanak itt búcsút, emellett a környezetvédők is 

számontartják ezt a helyet. Most hétvégén kavillói önkéntesek egy csapata, a topolyai Arcus 

Környezetvédő Egyesület aktivistái és a gunarasi 55. Számú Bodnár Gábor Cserkészcsapat 

tagjai tartottak itt munkaakciót. Ennek keretében a partifecskék számára alakítottak ki 

fészkelésre alkalmas helyet, valamint facsemetéket ültettek. Az akció szervezője, a kavillói 

Borsos József arról számolt be lapunknak, hogy már régebb óta tervezték ennek az akciónak a 

megvalósítását. 

 

A tantermi oktatás pótolhatatlan 
2022. március 23. – Magyarszo.rs 

A gombosi József Attila Általános Iskolába látogatott hétfőn délután Szakállas Zsolt tartományi 

oktatási titkár, Fremond Árpád köztársasági képviselőjelölt, a VMSZ alelnöke, dr. Úri Emese 

köztársasági képviselőjelölt, Pelt Ilona tartományi segédtitkár, a VMSZ Nyugat-bácskai Körzeti 

Szervezetének elnöke, Kanizsai Tamás, a Zombor város képviselő-testületének képviselője és a 

helyi tisztségviselők. A helyi óvoda, az iskola és az Arany János Magyar Művelődési Egyesület 

növendékei, tanulói rövid zenés, táncos, verses műsorral kedveskedtek a vendégeknek. 

Blagojević Mária iskolaigazgató tájékoztatta a jelenlévőket, az iskolának jelenleg 103 tanulója 

van, az óvodába 25 gyerek jár. Az utóbbi időszakban a fűtési rendszert újították fel, a jövőben 

pedig a tetőzet javítására volna szükség. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4883/vajdasag_ujvidek/261855/Sportk%C3%B6zpont-%C3%A9p%C3%BCl-Futakon-%C3%BAjvid%C3%A9k-%C3%A9p%C3%ADtkez%C3%A9s-medence.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4883/vajdasag_topolya/261842/Partifecske-akci%C3%B3.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4883/vajdasag_zombor/261821/A-tantermi-oktat%C3%A1s-p%C3%B3tolhatatlan-VMSZ-iskola-Gombos-tantermi-oktat%C3%A1s.htm
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Emmi: biztosítja a kormány az ukrajnai háborús menekült gyerekek 

iskoláztatását 
2022. március 23. – MTI, hirado.hu, mandiner.hu, karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Biztosítja a kormány az ukrajnai háborús menekült gyerekek iskoláztatását - közölte az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint az Ukrajnában 

dúló háború miatt gyerekek tízezrei lépték át az elmúlt hetekben Magyarország határát, 

közülük sokan a hazatérés lehetőségére várnak, mások továbbutaztak, de napról napra 

emelkedik azoknak a száma, akik menedékes kérelmet nyújtanak be, és tanköteles korú 

gyermekeiket magyar óvodákba és iskolákba íratják be. Az óvoda- és iskolaválasztás 

szabadsága őket is megilleti, a körzetes intézményeknek azonban az érintetteket fel kell 

venniük - hangsúlyozták. 

 

Másfélezer menekülőnek segítettek a budapesti humanitárius tranzitponton 

kedden 
2022. március 23. – MTI, hirado.hu 

Mintegy 1500 menekülőnek segítettek a humanitárius tranzitponton kedden - közölte 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) szerdán a kormányhivatali portálon. A budapesti 

BOK csarnokban nyitott humanitárius tranzitponton kedden 1464 menekülőnek segítettek az 

ott dolgozó munkatársak. Az éjszakát 220 ember töltötte a létesítményben - írták. 

 

A kijevi magyar nagykövetség reakciója Ukrajna miniszterelnök-helyettesének 

Facebook-bejegyzésére 
2022. március 23. – karpat.in.ua 

Magyarország ukrajnai nagykövetsége meglepődve és megdöbbenve olvasta Irina Verescsuk 

ukrán miniszterelnök-helyettes 2022. március 22-i Facebook-posztját, amelyet később széles 

körben idézett és kommentált az ukrán média. A jelenlegi tragikus helyzet összefogást és 

egymás töretlen támogatását igényli. Ne keressünk ellenségeket ott, ahol nincsenek. 

 

Kárpátalján az ország más régióiból érkezett 1 157 gyermek csatlakozott az 

oktatási folyamathoz 
2022. március 22. – karpataljalap.net 

Közel másfél ezren jelezték, hogy a megye általános, középfokú és szakképzési intézményeiben 

szeretnének tanulni. Marjana Marusinec, a megyei oktatási és tudományos, ifjúsági és 

sportfőosztályának igazgatója szerint még több tanulóra számítanak. Elmondása szerint az 

egyik szülőnek kérvényt kell írnia arról, hogy a gyerek vissza kíván térni a tanórákra, de már 

megyénken belül. 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/magyarorszag-biztositja-az-ukrajnai-haborus-menekult-gyerekek-iskolaztatasat/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/magyarorszag-biztositja-az-ukrajnai-haborus-menekult-gyerekek-iskolaztatasat/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/23/masfelezer-menekulonek-segitettek-a-budapesti-humanitarius-tranzitponton-kedden/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/23/masfelezer-menekulonek-segitettek-a-budapesti-humanitarius-tranzitponton-kedden/
https://politic.karpat.in.ua/?p=44537&lang=hu
https://politic.karpat.in.ua/?p=44537&lang=hu
https://karpataljalap.net/2022/03/23/karpataljan-az-orszag-mas-regioibol-erkezett-1-157-gyermek-csatlakozott-az-oktatasi
https://karpataljalap.net/2022/03/23/karpataljan-az-orszag-mas-regioibol-erkezett-1-157-gyermek-csatlakozott-az-oktatasi
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A kormány engedélyezte a B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező sofőröknek a 

teherautó-vezetést a háború idejére 
2022. március 23. – karpat.in.ua, kiszo.net, karpataljalap.net 

A kormány rendeletben engedélyezte, hogy a hadiállapot idején Ukrajna területén a B 

kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkező személyek vezethetnek C és C1 kategóriájú 

járműveket, azaz teherautókat – adta hírül az rbc.ua hírportál szerdán a 348. sz. ukázra 

hivatkozva. 

 

Sátrakat állítottak fel Kárpátalján egy nagyobb menekülthullám esetére  
2022. március 23. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának ukrajnai képviselete az Eurocar gyárral közösen egy 

pilóta projekt megvalósításába kezdett, ami a Kárpátaljára érkező belső-ukrajnai menekültek 

befogadását és ideiglenes elhelyezését segíti. Ennek keretében lakó sátrakat állítanak fel a 

megyei humanitárius központ területén, ahol mintegy másfél ezer személyt tudnak majd 

fogadni. 

 

Kopjafát avattak Gálocsban 
2022. március 23. – karpat.in.ua 

Pályázati úton nyerte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári 

Középszintű Szervezete a vasárnap Gálocsban felavatott – 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc emlékét méltató – kopjafát. 

 

Megnyílt az első tábori kórház Ukrajnában 
2022. március 23. – karpatalja.ma 

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium beszámoja szerint megnyílt az első tábori kórház 

Ukrajnában, a lengyel–ukrán határon. Az intézmény munkáját egy Izráelből érkezett 65 fős 

csoport – orvosok, ápolók és más szakemberek segítik. A minisztérium közleménye szerint 

mindenkit ingyen látnak el, akinek orvosi segítségre van szüksége. A tábori kórházban műtétek 

végrehajtására is lehetőség van. 

 

Rahói fiatal esett el a háborúban 
2022. március 23. – karpatalja.ma 

Újabb kárpátaljai fiatal hunyt el az ukrán–orosz háborúban – tudatta a Rahói Városi Tanács 

március 22-én. Varga Eduard főtörzsőrmester 1997. augusztus 6-án született. A középiskola 

elvégzése után az állami határőrségnél teljesített katonai szolgálatot, majd csatlakozott az 

Ukrán Fegyveres Erőkhöz. A rahói fiatal Kijev védelme közben vesztette életét. 
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https://life.karpat.in.ua/?p=96031&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=96031&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=96074&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=95980&lang=hu
https://karpatalja.ma/egeszseg/megnyilt-az-elso-tabori-korhaz-ukrajnaban%ef%bf%bc/
https://karpatalja.ma/haboru/rahoi-fiatal-esett-el-a-haboruban/
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Kárpátaljai határőr hunyt el a háborúban 
2022. március 23. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Életét vesztette Donyeck megyében Mikola Herbin törzsőrmester az orosz megszállók ellen 

vívott harcban március 19-én – tudatta a pmg.ua. A fiatal férfi tíz évig a csapi 

határőrszolgálatnál teljesítette feladatát. Utolsó szolgálati helye a donyecki határőrség volt.   

 

Tizenkilenc személyt vettek őrizetbe a Munkácsi Városi Tanács épületében 
2022. március 23. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

A rendőrség 19 férfit vett őrizetbe a Munkácsi Városi Tanács épületében március 23-án – 

tudatta a suspilne media. A hatóságok tájékoztatása szerint a csoport tagjai erőszakos 

cselekedeteket hajtottak végre a helyszínen. A rendvédelmi szervek felszólítására sem hagyták 

abba a rendbontást, majd fenyegetően léptek fel a hatóságokkal szemben. 

A rendőrök előállították a férfiakat és őrizetbe vették a csoportot. Információk szerint a 

rendbontók Az Ellenzéki platform – az életért párt képviselői, akiket nem engedtek be városi 

tanács ülésére, amelyen Jana Csubirko menesztéséről döntöttek. 

 

Módosítják a humanitárius segélyek szétosztásának menetét a Beregszászi 

kistérségben 
2022. március 23. – kiszo.net 

Az utóbbi időben heves viták folytak a közösségi oldalakon, mégpedig a helybéli roma 

nemzetiségű lakosság méltatlan viselkedése miatt. Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség 

polgármestere közösségi oldalán reagált erre. – Ukrajna alkotmánya szerint minden 

állampolgárnak egyenlő jogai vannak, azonban amikor kötelezettségekről vagy európai 

normák követéséről beszélünk, ez a roma lakosságot egyszerűen nem érdekli. Most, amikor 

közösségünk a megszokottól eltérő, nehéz életkörülményekhez próbál alkalmazkodni, ők pont 

ugyanúgy viselkednek, mint a háború előtt – jelentette ki Babják Zoltán. Hozzátette, ezentúl a 

rászorulók számára egy elektronikus szociális kártya igénylését követően osztanak majd 

élelmiszert és szükséges háztartási cikkeket. 

 

Önkénteseket toboroznak a Tiszapéterfalvi kistérség területvédelmi osztagaiba 
2022. március 23. – kiszo.net 

A 18. életévüket betöltött nők és férfiak jelentkezését várják a kárpátaljai kistérségekben a helyi 

területvédelmi egységekhez. A Tiszapéterfalvai kistérség közösségi oldalán közzétett 

tájékoztatás szerint a feladat a közigazgatási épületek, intézmények védelme, valamint a 

közrend fenntartása. 

 

Ötezer felett a munkanélküliek száma Kárpátalján 
2022. március 23. – kiszo.net 
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https://karpatalja.ma/haboru/karpataljai-hataror-hunyt-el-a-haboruban/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tizenkilenc-szemelyt-vettek-orizetbe-a-munkacsi-varosi-tanacs-epuleteben/
https://kiszo.net/2022/03/23/babjak-zoltan-modositjuk-a-humanitarius-segelyek-szetosztasanak-menetet/
https://kiszo.net/2022/03/23/babjak-zoltan-modositjuk-a-humanitarius-segelyek-szetosztasanak-menetet/
https://kiszo.net/2022/03/23/onkenteseket-toboroznak-a-tiszapeterfalvi-kisterseg-teruletvedelmi-osztagaiba/
https://karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/otezer-felett-a-munkanelkuliek-szama-karpataljan/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 24. 

. 

 

5500 személy fordult a Kárpátaljai Megyei Foglalkoztatási Központhoz az orosz-ukrán 

konfliktus kezdete óta – írja a zakarpattya.net.ua. A hivatal a hadiállapot idején is működik, és 

folyamatosan regisztrálja, illetve látja el a munkanélküli ügyfeleket. 

 

Határtalan ének 
2022. március 22. – Nepujsag.net 

„Adjuk át minél több embernek ezt a zenét, mert az éneklés boldoggá tesz bennünket!” – 

mondta Gubinecz Ákos Határtalan férfiének című legújabb lemezének lendvai bemutatásán. A 

zenei esemény a Kárpát-medence déli és délkeleti területeire jellemző gazdag férfiének-

anyagából adott ízelítőt, ezzel arra is utalva, hogy a világ különböző pontjain élő magyarság 

között mindig is volt és lesz összekötő híd. A muravidéki népdalok a Hodostól Pincéig toborzott 

férfiak alkalmi csoportja, a Muravidéki Dalárda közreműködésében csendültek fel. 

 

A fiatalítás folyamatos legyen 
2022. március 22. – Nepujsag.net 

A Szlovén RTV magyar műsorok programbizottságának március 16-i ülésén megállapították, 

hogy a nemzetiségi rádió- és tévéműsorok 2021-es programtervei a „járványév” ellenére 

megvalósultak. A két szerkesztőség káderhiánnyal küszködik. A bizottság határozatot fogadott 

el a legutóbbi Súlypont adással kapcsolatosan. Az RTV magyar nemzetiségi rádió- és 

tévéstúdiója műsorainak tartalmára még tavaly is hatott a covid-járvány, hiszen sok 

alkalmazkodást követelt. 

 

Hagyományos programok, új munkahely 
2022. március 22. – Nepujsag.net 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának március 15-i 

ülésén a testület egyhangúlag elfogadta a 2022-es program- és pénzügyi tervezet első olvasatát. 

A közel 140.000 eurós költségvetés-tervezetet Varga Edit tanácselnök mutatta be. A 

programtervezetet, amely a hagyományos programok – nemzeti ünnep, Jakab-napi búcsú és 

vásár, pajtamegnyitó június 16-án, Szent István-napi központi rendezvény – mellett 

kézművesfoglalkozások, hagyományőrző- és gyerekprogramok szervezését, valamint a 

Kézművességek Házának a népszerűsítését tartalmazza. 

 

A márciusi forradalomról gyerekeknek 
2022. március 22. – Nepujsag.hu 

A szlovákiai Kuttyomfitty Társulat a héten muravidéki kétnyelvű óvodákban és általános 

iskolákban bemutatta az Aki nem lép egyszerre című interaktív produkciót. Az 1848/49-es 

zenés meseelőadás célja, hogy az 5–10 éves korosztálynak is élvezhetővé és érthetővé tegye a 

forradalom és szabadságharc történéseit, személyeit, illetve fogalmait, mint kokárda, huszár, 
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https://nepujsag.net/kultura/12007-hat%C3%A1rtalan-%C3%A9nek%20.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/12012-a-fiatal%C3%ADt%C3%A1s-folyamatos-legyen.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/12013-hagyom%C3%A1nyos-programok,-%C3%BAj-munkahely.html
https://nepujsag.net/muravidek/12018-a-m%C3%A1rciusi-forradalomr%C3%B3l-gyerekeknek.html
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Nemzeti dal, Kossuth Lajos... A társulat, amely tíz éve alakult és több országban is fellépett, a 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében látogatott Muravidékre. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 23. – Kossuth Rádió 

 

2018-tól több száz magyar és német származású családtól kobozták el földjét utólagosan, 

pontosítsunk - napjainkban! - az 1945-ben hozott benesi-dekrétumok és a hozzájuk kapcsolódó 

rendeletekre hivatkozva. Sőt, hogy a szlovák államnak ne kerüljön olyan sok pénzbe a pozsonyi 

körgyűrű – autópálya az alatta lévő földek felvásárlása miatt, egy külön osztályt hozott létre, 

amelynek az volt a feladata, hogy felkutassa azokat a magyar és német tulajdonú parcellákat, 

amelyeket a háború óta még nem koboztak el. Ezeket utólagosan vezették át állami tulajdonba, 

így nem kellett kifizetni a tulajdonosnak vagy az örökösnek a vételárat. A Szövetség szakértői 

küldöttsége a napokban az utólagos földelkobzások ügyéről tárgyalt a Szlovák Földalappal. 

Erről kérdeztük Mózes Szabolcsot, a Szövetség alelnökét. 

 

Víz világnapja Nyíregyházán. Egyre kevesebb a víz, így egyre nagyobb jelentősége van a 

vízgazdálkodásnak, ahogy egyre fontosabb a szemléletváltás is. Ez volt annak a konferenciának 

a summázata, amelyet kedden tartottak Nyíregyházán magyar és román vízügyi szakemberek 

Nagy István agrárminiszter és Táncos Barna romániai Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti 

Minisztérium vezetője részvételével.  

 

Március 14-én elkezdődött Romániában a népszámlálás. Az RMDSZ arra biztatja az erdélyi 

magyarokat, hogy feltétlenül vegyenek részt a népszámlálás két hónapig tartó online, 

önkitöltős szakaszában.   Faragó Péter parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad megyei 

szervezetének elnöke szerint a magyar közösség pontos számbavétele meghatározó a következő 

tíz évre nézve, hiszen ezen múlnak a kisebbségi jogok, és támogatások aránya is.   

 

Magyarittabén a hétvégén tartották meg a 39. Ittabéi Téli Találkozók rendezvénysorozat 

záróműsorát. Felcsendült a találkozó szignálja, a Káka tövén költ a ruca népdal jelezve, hogy az 

idei rendezvénynek vége.  Összeállításunkban elsőként Kerekes József tanácselnököt halljuk.  

 

 

A népi játék és néptánc, a magyar kultúra pedagógiai lehetőségeivel ismerkedett Temesváron 

45 Temes, Arad és Hunyad megyei óvónő és tanító – valamint nem utolsó sorban Balatoni 

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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Katával, az Így tedd rá! program kidolgozójával. A helyi Pro Folk Egyesület által szervezett 

egész napos rendezvény egyik szünetében beszélgettünk az előadóval és két résztvevővel. 

 

A Maros megyei RMDSZ  immár nyolcadik éve Könyv és Gyertya- díjjal jutalmazza azok 

munkáját, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a magyar kultúráért, az anyanyelvi oktatás 

megmaradásáért és fejlesztéséért. Az idei díjazottak egyike Szabó Zsuzsanna küküllődombói 

nyugalmazott matematikatanár. 


