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Nyomtatott és online sajtó 
 

Novák: a békesség embere akarok lenni, a magyarok békét akarnak 
2022. március 10. – MTI, Hirado.hu, Origo, Telex.hu, Index, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Mandiner, Pestisrácok, M1, Kossuth Rádió 

A békesség embere akar lenni köztársasági elnökként Novák Katalin, aki szerint a magyarok 

békét akarnak. A Fidesz-KDNP köztársaságielnök-jelöltje az államfőválasztást megelőző 

beszédében fundamentumként jelölte meg az alaptörvényt megválasztása esetén csütörtökön 

az Országgyűlésben. Novák Katalin kijelentette: az alaptörvényt betartja és betartatja, nem az 

alkotmányos rend lebontásán, hanem annak őreként annak fenntartásán fog munkálkodni. 

Az április 3-i országgyűlési választást és népszavazást sorsdöntő pillanatnak nevezte, és 

bizakodását fejezte ki, hogy a választók nem tévesztik szem elől a nemzeti érdeket és 

gyermekek jövőjét. 

 

Fidesz: Brüsszelben áskálódik a baloldal 
2022. március 10. – MTI, Origo, HírTV, Hirvilág 

A Fidesz szerint a baloldalnak az ukrajnai háborús helyzetben is a Magyarország elleni 

"áskálódás" a legfontosabb. A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez csütörtökön eljuttatott 

közleményében azt írta: egyszerűen "megdöbbentő és szégyen", amit a baloldal a mostani 

háborús helyzetben művel. Miközben Magyarország éppen menedéket nyújt az ukrajnai 

menekülteknek, a baloldalnak még a háborúban is az a legfontosabb, hogy "áskálódjon 

Magyarország ellen" - közölte a Fidesz. 

 

Politikai nyilatkozatot fogadott el Országgyűlés  
2022. március 10. – MTI, hirado.hu, Mgyar Nemzet 

Az orosz katonai beavatkozást elítélő és Ukrajna szuverenitása, valamint a béke 

megteremtése mellett kiálló politikai nyilatkozatot fogadott el az Országgyűlés 174 igen 

szavazattal, 1 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett csütörtökön. A parlament külügyi 

bizottsága az Európai Unió és a NATO vezetőinek is eljuttatta a dokumentumot. A külügyi 

bizottság önálló indítványaként benyújtott dokumentum szerint Magyarország elítéli 

Oroszország katonai beavatkozását és kiáll Ukrajna szuverenitása, valamint területi 

épségének sérthetetlensége mellett. Szorgalmazzák benne a harci cselekmények haladéktalan 

leállítását, a béketárgyalás megkezdését és a béke megteremtését, egyetértést fejezve ki a 

NATO vezetőinek felelősségteljes nyilatkozataival arról, hogy el kell kerülni a konfliktus 

átterjedését a tagállamok területére. 

 

Szabadságot és biztonságot kértek a sepsiszentgyörgyiek a székely szabadság 
napján 
2022. március 10. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több százan gyűltek össze csütörtökön a sepsiszentgyörgyi turulmadár obeliszk előtti téren 

szervezett székely szabadság napja megemlékezésén. Bár az elmúlt években – a járvány idején 
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– is megszervezték az eseményt, ám most a hideg és havazás ellenére is jól láthatóan többen 

vettek részt a megemlékezésen. Gazda Zoltán, az esemény főszervezője bevezetőjében 

rámutatott: „a szabadság a legdrágább kincsünk és Székelyföld autonómiája jelentené a 

szabadságunkat, ám a román hatalom ezt nem akarja tudomásul venni”. A Székely Nemzeti 

Tanács képviselője a folytatásban felolvasta Szili Katalin üzenetét, amelyben a magyar 

miniszterelnöki megbízott rámutatott: a székely szabadság napja egyrészt emléknap, amikor 

a hatalom elnyomását elszenvedőkre emlékezünk, másrészt annak az ünnepnapja, hogy a 

székelység a reménytelennek látszó célokat is képes elérni. A Székely Nemzeti Tanács elnöke, 

Izsák Balázs a sepsiszentgyörgyi eseményen kifejtette: Székelyföldön van tere az értelmes 

cselekvésnek, és ha egy közösség élni akar, akkor megszervezi önmagát, és cselekszik.  

 

Ismét felmentették a DNA vádjai alól Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt 
polgármesterét 
2022. március 10. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Az újratárgyalt perben is felmentette a Maros megyei Törvényszék Mezei Jánost, 

Gyergyószentmiklós volt polgármesterét a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) vádjai 

alól. A csütörtökön kimondott elsőfokú ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették 

közzé. A törvényszék megállapította, hogy a volt polgármesternek felrótt cselekedet nem 

szerepel a büntető törvénykönyvben. Mezei Jánossal együtt felmentették a polgármesteri 

hivatal volt titkárnőjét is. Az ítélet nem jogerős, a hivatalos közléstől számított tíz napon belül 

fellebbezést lehet benyújtani ellene. A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöki tisztségét is betöltő 

Mezei János az MTI-nek elmondta: a székely szabadság napján felszabadító ítélet született az 

ügyében. Hozzátette: hét éve járja a bíróságot, több mint száz tárgyaláson vett részt, és ismét 

minden vádpont alól felmentették, sőt, azt is kimondta a bíróság, hogy nem létezik az a 

bűncselekmény, amellyel vádolják. „Koncepciós per folyt ellenem” – állapította meg a 

székelyföldi politikus. 

 

Sorra „tanulnak magyarul” a marosvásárhelyi közintézmények: könyvtári 
kétnyelvűsítés kilenc év után 
2022. március 10. – Krónika 

Kénytelen volt kétnyelvűre cserélni az addigi egynyelvű márványtáblát a Maros Megyei 

Könyvtár vezetősége, miután Kovács Mihály Levente, az önkormányzat alelnöke a 

közigazgatási törvény és a normalitás betartására kérte fel Monica Avram igazgatónőt. A 

főkönyvtáros kilenc évvel ezelőtt, saját kezdeményezéséből állíttatott emléket az intézmény 

addigi összes igazgatójának – beleértve önmagát is. A magyarságra nézve sértő módon elsült 

kezdeményezése, és különösképpen annak megindoklása visszatetszést váltott ki az 

intézmény magyar munkatársaiból és a könyvtár látogatóiból. 
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Adományokat várnak koszorúk helyett március 15-én Kolozsváron 
2022. március 10. – Krónika 

Koszorúmegváltást hirdet március 15-én az RMDSZ Kolozs megyei szervezete, az idén 

személyes jelenléttel zajló kolozsvári megemlékezéseken a koszorúk helyett az ukrán 

menekültek számára várnak adományokat. A szervezet honlapján csütörtökön közzétett 

közlemény emlékeztet, hogy jövő kedden két év után ismét lehet ismét személyes jelenléttel 

ünnepelni Kolozsváron. A helyi RMDSZ-szervezetek az erdélyi magyar történelmi 

egyházakkal, oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel közösen ünnepi 

istentiszteletekkel, műsorokkal és helyenként koszorúzással tisztelegnek 1848–49 hősei előtt, 

írják. A kolozsvári programsorozat megszokott módon március 15-én 10 órától a Protestáns 

Teológiai Intézeténél kezdődik, a felvonulás után ökumenikus istentisztelet következik, majd 

a volt Biasini szálló előtti téren tartanak kulturális műsort. A hagyományos koszorúzás 

azonban elmarad, koszorúmegváltással készülnek a szervezők az ukrajnai menekültek javára. 

 

Ezek az idei népszámlálás tétjei Fehér megyében 
2022. március 10. – maszol.ro 

Fehér megyének a 2002-ben végzett népszámlálás szerint 382 747 lakosa volt, 2011-re pedig 

342 376 főre apadt. A Fehér Megyei Statisztikai Hivatal honlapja szerint 2021. július elsején 

369 331 állandó lakhellyel rendelkező személy élt a megyében. Az idei népszámláláskor ez az 

első dolog, ami kiderül majd: reális-e ez a növekedés? A megye nemzetiségi összetétele 2011-

ben a következő volt: román: 303 376 (88,6%), magyar: 14 478 (4,22%), roma: 3420 (0,99%), 

a németajkú lakosok száma pedig alig haladta meg akkor az 500-at. A legfontosabb kérdés 

számunkra természetesen az, hányan vallják magukat magyarnak az idei népszámláláson a 

szórványnak számító Fehér megyében, illetve eléri-e a megye összlakosságának a 4 

százalékát. Az eddigi demográfiai görbe kevés reményt nyújt erre, hiszen míg 2008-ban 

5,40%, 2011-ben már csak 4,22% volt ez az arány. 

 

Teljes értékű programsorozatot szerveznek a céhes városban március 15-én 
2022. március 10. – maszol.ro 

Kézdivásárhelyen a héten vette kezdetét az egyhetes programsorozat, amelyet két év kihagyás 

után a hagyományos március 15-i ünnepségére készített elő a céhes város önkormányzata. A 

programsorozatban szónok- és szavalóverseny, valamint ünnepi tárlat és előadás is szerepel. 

A központi ünnepség idei vendége Cseke Attila fejlesztési miniszter és Vincze Loránt európai 

parlamenti képviselő. 

 

Rendhagyó módon ünnepelték Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napját 
2022. március 10. – szekelyhon.ro 

A Székely Szabadság Napját Marosvásárhelyen koszorúzással, Területi autonómiát 

Székelyföldnek! jelmondattal és székely, magyar, román zászlókkal díszített járműből 

közvetített magyar forradalmi indulókkal ünnepelték. Az egykori Postaréten, a Székely 

Vértanúk Emlékművénél koszorút helyeztek el a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

szervezésében, majd egy hangosbeszélővel felszerelt lakókocsi indult el Marosvásárhely 
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utcáin zenével és az Autonómiát Székelyföldnek! hangoztatásával hívja fel a városlakók 

figyelmét a március 10. jelentőségére, a Székely Szabadság Napjára és az 

autonómiatörekvésre. Gáspár Sándor szervező, a Marosvásárhelyi Székely Tanács elnöke a 

Székelyhonnak elmondta: tavaly fotókiállítással emlékeztek a szabadságért életüket áldozó 

székely hősökre, az 1854-ben a Postaréten kivégzett Horváth Károlyra, Gálfi Mihályra és 

Török Jánosra, a Makk-féle összeesküvés résztvevőire. Idén „házhoz vitték az üzenetet", de 

jövőben, remélhetőleg teljes jelenléttel ünnepelhetnek – mondta a szervező. 

 

Három erdélyi városban lép fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
2022. március 10. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Erdélybe utazik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, az első hangverseny március 15-én 

Kolozsváron lesz, a Kolozsvári Állami Magyar Operában. Március 16-án a marosvásárhelyi 

Kultúrpalotában lépnek fel, végül március 17-én Nagyváradon, a Szigligeti Színházban zárják 

turnéjukat – tudatta a Nemzeti Filharmonikus Zenekar csütörtökön az MTI-vel.  

 

Régi álom válik valóra: Kölcsey-szobrot állítanak Nagykárolyban 
2022. március 10. – Krónika 

Nagykároly önkormányzata szerdai ülésén fogadta el azt a tervezetet, melynek értelmében 

Kölcsey Ferenc, illetve Aurel Popp alakját mintázó köztéri szobrokat állítanak a partiumi 

városban. A tervről és megvalósításáról Kovács Jenőt, Nagykároly RMDSZ-es polgármesterét 

faggatták, aki elmondta, a város lakóinak régi álma volt, hogy ismét legyen Kölcsey-szobor a 

jelenleg mintegy 21 ezer lelkes, 54 százalékban magyarok lakta szatmári településen. A tervek 

szerint a szoborállítás magyarországi segítséggel valósul meg: a Nagykároly és Vidéke 

Kulturális Egyesület kapná azt az anyagi támogatást, amelyből a szoborállítást finanszírozzák. 

Az ülő alakos szobrot a mai városháza, az egykori Aranyszarvas Fogadó előtt szeretnék 

elhelyezni, egy osztrák festő Kölcsey-ábrázolása alapján készíti majd el egy magyarországi 

művész. Mivel jövőre lesz a Himnusz megírásának 200. évfordulója, azt szeretnék, hogyha 

addig elkészülne és felállíthatnák a szobrot.  

 

Novák Katalin: egymás nemzettestvérei vagyunk 
2022. március 10. – Krónika 

Novák Katalin, Magyarország frissen megválasztott köztársasági elnöke még család- és 

ifjúságügyi államtitkárként kezdeményezte és megvalósította a Köldökzsinór program 

kiterjesztését a határon túlra. Ennek két legfontosabb eleme a magyar állampolgársággal is 

rendelkező gyermekvállalók több mint 64 ezer forintos egyszeri anyasági támogatása, 

valamint a babakötvény, amelynek elindításához Magyarország 42 500 forintot biztosít, 

később pedig évenként kamattámogatást. Idén januártól hatezer forintról 12 ezer forintra 

emelkedett a babakötvény után járó állami támogatás. 
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A Tanasă-féle perek tükreit indították el, mégis veszítettek 
2022. március 10. – szekelyhon.ro 

A Legfelsőbb Bíróság hozzon határozatot arról, hogy konkrétan miként kell értelmezni a 

törvényt azokban az esetekben, amikor ugyanazon típusú ügyben különbözőképpen döntenek 

a bíróságok – ezt szeretné elérni a magyarsággal szembeni jogsértések ellen küzdő Székely 

Figyelő alapítvány. Például ha Moldva zászlóját ki lehet tűzni Neamț megyében, úgy a székely 

zászló levételét se lehessen kötelezni Székelyföldön. 

 

Mérsékelt optimizmus a székelyföldi turizmusban 
2022. március 10. – Krónika 

Tavaly a járvány előtti időszakhoz, vagyis 2019-hez képest romlottak a székelyföldi turizmus 

mutatói, de ettől függetlenül a szereplők bizakodóak, hiszen „egy romba dőlt ágazatot” nem 

lehet egy év alatt újjáépíteni. Az elmúlt év teljesítményét vették górcső alá a Székelyföld 

Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Klaszter csütörtöki kibővített vezetőtanácsi 

ülésén, az Árkoson megtartott találkozón a három megye – Maros, Hargita és Kovászna – 

turisztikai egyesületeinek és megyei tanácsainak képviselői ismertették a statisztikai adatokat 

és a terveket. 

 

Esterházy János keresztény üzenete kapaszkodó a háborús időkben. Véget ért 
az Esterházy Emlékév 
2022. március 10. – ma7.sk, felvidek.ma  

Az Alsóbodoki Esterházy Zarándokközpontban tartották meg az Esterházy Emlékév 

ünnepélyes lezárását és értékelését. Isten szolgája, Esterházy János lelki öröksége és 

reményteli üzenete a Közép-Európát sújtó háborús konfliktus miatt fontosabb és aktuálisabb, 

mint valaha. Az Alsóbodoki Esterházy Zarándokközpont Szent Kereszt Felmagasztalása 

Kápolnájában celebrált ünnepi hálaadó szentmisét Ďurčo Zoltán esperes, Nyitra 

Egyházmegye magyar püspöki helynöke. A szentmise szándéka Isten szolgája Esterházy 

János boldoggá avatásáért és Európa nemzeteinek megbékéléséért szólt. A szentmise előtt a 

nagycétényi templomtéren avattak Esterházy János emléktáblát. 

 

Művészeti és egészségügyi díjakat adtak át Budapesten. József Attila-díjat 
kapott Hodossy Gyula 
2022. március 10. – ma7.sk  

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából ezúttal is azok kapnak díjat, akik teljesítményükkel 

hozzátettek a magyar örökséghez - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a 

művészeti és egészségügyi díjak csütörtöki átadóján Budapesten.  Kiemelkedő színvonalú 

irodalmi tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült Hodossy Gyula költő, a 

Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke, a Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó igazgatója, 

a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója és a Magyar Írószövetség Választmányának tagja. 
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Öt ajánlat érkezett a krasznahorkai vár felújítására kiírt pályázatra 
2022. március 10. – felvidek.ma, ma7.sk, bumm.sk 

Öt ajánlat érkezett a március 8-i határidőig a krasznahorkai (Krásna Hôrka) vár felújítására 

és környezetének revitalizációjára kiírt közbeszerzési pályázatra. Az ajánlatokat szakértői 

bizottság értékeli. A Szlovák Nemzeti Múzeum (SNM) képviselői csütörtökön, a történelmi 

épületben pusztító tűzvész 10. évfordulóján tájékoztattak a nemzeti kulturális műemlék 

helyreállításával kapcsolatos aktuális helyzetről. Branislav Panis, az SNM vezérigazgatója 

elmondta, a cél a további munka szakaszokra bontása, és azok előrehaladtával kérvényeznék 

a vár újabb és újabb részeinek megnyitását a látogatók előtt. „Ha minden a tervek szerint 

halad, az alsó vár és a középső vár egy része, valamint a váralja 2023 őszétől lesz látogatható. 

A felső várra ezután kerül sor” – mondta Panis. 

 

A téli hadjáratra is emlékeztek a márciusi nagyszombati magyar misén 
2022. március 10. – felvidek.ma 

A fagyos és szeles este ellenére sokan jöttünk el az immár tizedik esztendeje minden hónap 

második keddjén megrendezésre kerülő és lassan egy évtizednyi múlttal rendelkező 

nagyszombati magyar szentmisére a Szent Ilona-templomba és a legszentebb áldozat 

bemutatása után a hagyományos baráti találkozóra. Közeledvén március 15-éhez mi is 

megemlékeztünk az 1848-49-es magyar forradalom és  szabadságharc hőseiről, illetve a 

nagyszombati csatáról. A mise előtt összegyűltünk az Új temetőben, az 1871-ben emelt, a 

nagyszombati csata áldozatai előtt tisztelgő emlékmű körül. Ahogy a 19. századi talapzatba 

vésett felirat is figyelmezteti a mai embert: „Ne e kő, tetteik hirdessék dicsőségteket”. 

 

Pásztor István örömét fejezte ki Novák Katalin megválasztása kapcsán 
2022. március 10. – PannonRTV 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke közösségi oldalán örömét fejezte ki 

Novák Katalin megválasztása kapcsán. Azt írta, adjon neki a Teremtő erőt, kitartást, 

lendületet, bölcsességet, hogy teljesíteni tudja mindazt, amit beszédében, a világ 

nyilvánossága előtt vállalt. 

 

A szerb államfő is gratulált az új magyar köztársasági elnöknek 
2022. március 10. – PannonRTV 

Aleksandar Vučić szívből gratulált Novák Katalinnak a megválasztásához, és azt kívánta, ezt a 

felelősségteljes funkciót olyan következetességgel és komolysággal lássa el, mint az 

eddigieket. Vučić kiemelte, Szerbia erős, megbízható és őszinte partnere marad 

Magyarországnak, mivel a kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten, népeik mélységes megértésén 

és barátságán alapulnak. A szerb államfő hozzátette, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és 

munkatársainak politikája, valamint a kölcsönös tisztelet biztosítékot jelent országaik további 

fejlődéséhez, de egyben Szerbia és Magyarország kapcsolatának még magasabb szintre 

emeléséhez is. Aleksandar Vučić reméli, hogy Novák Katalin minél előbb ellátogat Szerbiába. 
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https://felvidek.ma/2022/03/ot-ajanlat-erkezett-a-krasznahorkai-var-felujitasara-kiirt-palyazatra/
https://felvidek.ma/2022/03/a-teli-hadjaratra-is-emlekeztek-a-marciusi-nagyszombati-magyar-misen/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-oromet-fejezte-ki-novak-katalin-megvalasztasa-kapcsan
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerb-allamfo-gratulalt-az-uj-magyar-koztarsasagi-elnoknek
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61,6 millió dinár a vajdasági nemzeti tanácsok tevékenységére 
2022. március 10. – Vajma.info 

Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke ma összesen 61,6 millió dinárról szóló 

szerződéseket adott át a 17 nemzeti tanács tevékenységének társfinanszírozására, a nemzeti 

kisebbségek jogainak előmozdítása érdekében a tartomány területén, hangsúlyozva, hogy 

Vajdaság számára kiemelten fontos az egység megőrzése. „Ez azért fontos esemény, mert 

ezzel kifejezzük elkötelezettségünket az egység, a szolidaritás és a nemzeti kisebbségek 

jogainak tiszteletben tartása mellett, és megmutatjuk, hogy a legkonkrétabb módon segítjük a 

nemzeti tanácsok projektjei és programtevékenységeinek megvalósítását”, fogalmazott 

Mirović. 

 

A Szép Magyar Beszéd vajdasági döntője 
2022. március 10. – Magyarszo.rs 

A topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ meghirdeti a Kazinczy Ferencről 

elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny vajdasági döntőjét. A felolvasási versenyre minden 

középiskolából négy tanulót jelenthet be a felkészítő tanár. Feltétel: Egy előre begyakorolt, 

szabadon választott, 3 percnél nem hosszabb nyelvművelő, illetve esszészerű szöveg. A szöveg 

szerzőjét és címét jelentkezéskor fel kell tüntetni. 

 

Rantantuli tulipánfája 
2022. március 10. – Magyarszo.rs 

Hétfőn este a kishegyesi helyi közösség tetőterében került bemutatásra Sisakos Fanni 

Rantantuli tulipánfája című verseskötete. A kishegyesi költőnő estjét nagy érdeklődés övezte, 

és az eseményt a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezte. A közönséget Linka B. 

Gabriella, az egyesület elnöke köszöntötte, a szerzőnővel pedig a könyv kiadójának, a Forum 

Könyvkiadó Intézetnek az igazgatója, Virág Gábor beszélgetett. Az est végén az érdeklődők a 

helyszínen megvásárolhatták a kötetet. 

 

Várják az adományokat 
2022. március 10. – Magyarszo.rs 

Topolyán a helyi közösség épületében és a Caritas-irodában is gyűjtőpontot hoztak létre. A 

helyi plébánia Caritas-csoportja, a Dr. Hadzsy János Önkéntes Tűzoltó-egyesület és a 

Topolyai Gazdakör is csatlakozott számos magánszemély mellett a kárpátaljai menekülteket 

megsegítő akcióhoz, az önkormányzat is segít a bajbajutottaknak. A két topolyai mellett a 

község más településein is gyűjtőpontokat alakítottak ki a helyi közösségek épületeiben. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27430/61-6-millio-dinar-a-vajdasagi-nemzeti-tanacsok-tevekenysegere.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4872/vajdasag_topolya/261014/A-Sz%C3%A9p-Magyar-Besz%C3%A9d-vajdas%C3%A1gi-d%C3%B6nt%C5%91je.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4872/vajdasag_kishegyes/261015/Rantantuli-tulip%C3%A1nf%C3%A1ja.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4872/vajdasag_topolya/261012/V%C3%A1rj%C3%A1k-az-adom%C3%A1nyokat-topolya-adom%C3%A1ny-Caritas.htm
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Szijjártó: a háború kitörése óta már több mint 200 ezer menekült érkezett 
Magyarországra 
2022. március 10. – MTI, Kiszo.net, Hirado.hu, ORIGO, HírTV 

Magyarország történetének legjelentősebb humanitárius segélyakciója zajlik, mivel a háború 

kitörése óta már több mint 200 ezer menekült érkezett hazánkba Ukrajnából - közölte 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az Országgyűlés ülésén. 

Napirend előtti felszólalásában a tárcavezető arról számolt be, hogy Ukrajna felől eddig 201 

706 fő lépett be Magyarországra. Leszögezte: a magyar állam intézményei felkészültek arra, 

hogy minden menekültről gondoskodjanak, a hosszabb ideig maradók számára munka, 

gyermekeik számára pedig iskolai, óvodai vagy bölcsődei ellátás lesz biztosítva. 

 

Kuleba Lavrovnak: Ukrajna nem adja fel! 
2022. március 10. – Kiszo.net, Hirado.hu, MagyarNemzet 

Amint arról elsőként számoltunk be, nem hozott áttörést Dmitro Kuleba és Szergej Lavrov 

csütörtöki törökországi tárgyalása. A két külügyminiszter másfél órán át egyeztetett török 

közvetítéssel, de úgy álltak fel az asztaltól, hogy nem sikerült megállapodásra jutniuk a sokak 

által remélt tűzszünet tárgyában. Amit elértek, az a humanitárius folyosó biztosítása a 

leginkább ostromlott városokból, de mint látjuk, ezek a menekítések is csak vontatottan 

haladnak. Az orosz fél azon ügyködik, hogy Harkivból és Mariupolból Oroszország irányába 

meneküljenek az emberek, amit Ukrajna arcátlanságnak tart. 

 

Zelenszkij a háborúról és Ukrajna EU-tagságáról egyeztetett az EB elnökével 
2022. március 10. – Kárpátalja 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ukrajna helyzetéről és európai uniós tagságáról egyeztetett 

Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság (EB) elnökével – jelentette a 

korrespondent.net. „Egyetértettünk abban, hogy hatékony humanitárius folyosókat kell 

biztosítani a civilek számára. Felvetettem az EU-tagság Ukrajna számára kulcsfontosságú 

kérdését” – írta Zelenszkij a Twitteren. Azt is megjegyezte, hogy köszönetet mondott az EU-

nak az orosz agresszor elleni újabb szankciócsomagért 

 

Ingyenes több múzeum Budapesten a menekültek számára 
2022. március 10. – Kárpátalja, 1.kerulet.ittlakunk.hu/RV 

Március 7-től az ukrán útlevéllel vagy ukrán menekültstátuszt igazoló okmánnyal rendelkező 

személyek ingyenesen látogathatják a Budapesti Történeti Múzeumot (BTM) és valamennyi 

tagintézményét. Azaz a BTM Vármúzeumot, a BTM Kiscelli Múzeumot, a BTM Fővárosi 

Képtárt, a BTM Aquincumi Múzeumot, a BTM Budapesti Galériát. 
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https://kiszo.net/2022/03/10/szijjarto-a-haboru-kitorese-ota-mar-tobb-mint-200-ezer-menekult-erkezett-magyarorszagra/
https://kiszo.net/2022/03/10/szijjarto-a-haboru-kitorese-ota-mar-tobb-mint-200-ezer-menekult-erkezett-magyarorszagra/
https://kiszo.net/2022/03/10/kuleba-lavrovnak-ukrajna-nem-adja-fel/
https://karpataljalap.net/2022/03/10/zelenszkij-haborurol-es-ukrajna-eu-tagsagarol-egyeztetett-az-eb-elnokevel
https://karpataljalap.net/2022/03/10/ingyenes-tobb-muzeum-budapesten-menekultek-szamara


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 11. 

 

Élelmiszer-tartalékot hoznak létre Ukrajnában 
2022. március 10. – Kárpátalja 

Ukrajnában élelmiszer-tartalékot hoznak létre, gabonát és egyéb készleteket vásárolnak fel az 

ország egész területén az éves fogyasztásnak megfelelő mennyiségben az állami 

költségvetésből – jelentette be felhívásában Denisz Smihal miniszterelnök, akit az UNIAN 

hírügynökség idéz. „Élelmiszer-tartalékot is létrehozunk. Gabonát és egyéb készleteket 

vásárol fel az állam az ország éves fogyasztásának megfelelő mennyiségben az állami 

költségvetésből. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy elegendő élelmiszerrel lássuk el az 

országot. Folytatjuk a kritikus import listájának bővítését” – jelezte Smihal. 

 

Zelenszkij aláírta az orosz vagyon elkobzásáról szóló törvényt 
2022. március 10. – Kárpátalja 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta az Ukrajna területén található orosz tulajdon 

államosításáról szóló törvényt – tette közzé Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa hivatalos oldalán 

március 10-én. A határozatot a tanács március 3-án fogadta el. A törvény értelmében az Orosz 

Föderáció és állampolgárai vagyonának elkobzását közszükségleti alapon és kártérítés nélkül 

hajtják végre. Elkobozhatják az ország területén lévő ingó és ingatlan vagyont, készpénzt, 

bankbetéteket, értékpapírokat és egyéb vagyontárgyakat. 

 

Kijev lakóinak fele elhagyta a fővárost 
2022. március 10. – MTI, hirado.hu, vg.hu 

Az ukrán fővárost már lakóinak mintegy fele elhagyta - mondta el Vitalij Klicsko kijevi 

polgármester csütörtökön egy televíziós műsorban, amelyet ukrán csatornák azonos időben 

közvetítettek.   A városvezető egyúttal hangsúlyozta, hogy Kijev jól védett, "olyanná vált, mint 

egy erődítmény". "Az oroszok kulcsfontosságú célja Kijev bekerítése, hogy megdöntsék a 

kormányt. A mi fiaink azonban meghiúsítják ezeket a terveket" - hangoztatta Klicsko. 

Hozzátette, hogy a kijevi területvédelmi alakulathoz különböző szakmák képviselői - köztük 

zenészek és színészek - is csatlakoztak. 

 

A kárpátaljai oktatási intézmények még egy hétig zárva tartanak 
2022. március 10. – Karpat.in.ua 

Marjana Maruszinec, a megyei közigazgatás oktatási főosztályának vezetője kijelentette, hogy 

Kárpátaljai oktatási intézményei még egy hétig zárva tartanak. Mivel a menekülteket az 

óvodákban és iskolákban helyezik el, a pedagógusokat is bevonják az ezzel kapcsolatos 

feladatokba. Több kistérség is jelezte, hogy emiatt nem tudják folytatni az oktatási 

folyamatot. 

 

Digitális tévéadást indítottak Kárpátalján 
2022. március 10. – Karpat.in.ua 

Olekszandr Packan, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) helyettes vezetője 

tájékoztatott a megye digitális szférájának működéséről. „A napokban meghibásodás történt a 
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Légiriadó alkalmazásban, azonban a Digitális Átalakulási Minisztérium már frissítette az 

appot. Kijavította a hibákat, mely által biztosították az alkalmazás stabil működését. Már az 

egész megye területén működik, hozzáadtak minden járást és kistérséget” – közölte 

Olekszandr Packan. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

 
2022. március 10. – Kossuth Rádió 

 

Március 10-ike a székely vértanúk kivégzésének napja. Az 1848-49-es szabadságharc leverése 

után tovább élt a remény, hogy a Habsburg-uralom külföldi segítséggel megdönthető. Az 

erdélyi fegyveres felkelés megszervezésére Makk József tüzérezredes, Kossuth Lajos híve 

vállalkozott. Megbízott vezetője volt Török János tanár, Gálffy Mihály ügyvéd és Horváth 

Károly földbirtokos. A felkelést elárulták, a szervezkedőket 1852-ben elfogták. Öt halálos 

ítélet született, negyvennyolc börtönbüntetést szabtak ki, további hatvan embert pedig hosszú 

vizsgálati fogság után szabadon engedtek. Törököt, Gálffyt és Horváthot a marosvásárhelyi 

Postaréten végezték ki 1854. március 10-én, majd a bitófák alatt hantolták el őket. A másik 

két elítéltet, Váradi Józsefet és Bartalis Ferencet április 29-én végezték ki 

Sepsiszentgyörgyön. A székely vértanúk a székelyek szabadságvágyára, az önrendelkezés 

iránti elkötelezettségre emlékeztetnek. A Székely Nemzeti Tanács 2012-ben határozta el, hogy 

ez a nap legyen a Székely szabadság Napja. 

 

 

A mai Székely Szabadság napi sepsiszentgyörgyi és marosvásárhelyi eseményekről adunk 

összeállítást. De mindezek előtt hallgassanak meg egy beszélgetést Kelemen Hunorral, az 

RMDSZ elnökével, miniszterelnök-helyettessel, aki délelőtt Magyarország új köztársasági 

elnökének eskütételén volt jelen, majd aztán délután a közmédiában áll a riporterek 

rendelkezésére a március 14-én kezdődő romániai népszámlálás témában. Először a nemzeti 

egységet megjelenítő köztársasági elnökről, a ma megválasztott Novák Katalinról kérdeztük. 

 

  

Március 10-e a Székely Szabadság napja. Sepsiszentgyörgyön tíz éve ünneplik ezt a napot és 

emlékeznek az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra. 
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Marosvásárhelyen immár harmadik éve nem szerveznek tömegrendezvényt a Székely 

Szabadság Napján. Ma délután a Postaréten, a Székely vértanúk oszlopánál szűkkörű 

rendezvényt tartottak, a megemlékezők virágokat, koszorúkat helyeztek el az obeliszknél. 

 

 

Kárpát-medence szerte már hétvégén március 15-i megemlékezéseket rendeznek, és nem 

utolsósorban szórakoztató programokat. Verbunkot oktatnak, éjszakai táncházzal 

ünnepelnek, és természetesen a koszorúzással egybekötött ünnepi beszédek is elhangzanak 

majd március 15-én Székelyudvarhelyen. Érdekesség, hogy éppen egy március 15-i, Duna 

televíziós műsorral kezdődtek el az élő televíziós közvetítések Székelyföldön. Húsz éve 

működik a Székelyföldi Stúdió. 

 

 

A szabadkai Életjel 1958-ban kezdte meg tevékenységét a szabadkai Munkásegyetem, később 

Szabadegyetem keretében. A havonta megjelenő művelődési rendezvényen a szervezők 

hangos újsággal jelentkeztek, melynek a nyomtatott sajtóhoz hasonlóan rovatai is voltak. 

1968 óta könyvkiadással is foglalkoznak, az elmúlt 54 éves könyvkiadói tevékenységük 

Szabadka város jelentős művelődési teljesítménye. Az Életjel Könyvek sorozatban nemrégen 

jelent meg a 191. kötetük. 

  

 

Dévai és sepsiszentgyörgyi díjazottjai is vannak a temesvári Bartók Béla líceum meseíró 

pályázatának, amelyet 2-3-4. osztályos diákoknak írtak ki. A mesék témája az egészséges 

táplálkozás, főszereplői pedig a zöldségek. A mai díjkiosztó után kértük mikrofon elé a 

szervezőt és a temesvári iskola legjobbjait a három korcsoportban. 

 

  

 

  

 

 


