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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Orbán: veszélyes javaslatok vannak a NATO asztalán 
2022. március 21. – MTI, hirado.hu, Origo, Demokrata, PestiSrácok, Mandiner, 888.hu, Ripost 

Veszélyes javaslatok vannak az asztalon - jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a Charles 

Michellel, az Európai Tanács elnökével tartott tanácskozása után. Orbán Viktor úgy 

fogalmazott: "az előző hét sem volt könnyű, ez a hét azonban még annál is nehezebb lesz: 

NATO- és európai uniós csúcs Brüsszelben". Azt mondta: "veszélyes javaslatok vannak a NATO 

asztalán". Vannak tagállamok, amelyek ismét felvetették, hogy légtérzárat hozzanak létre 

Ukrajna felett. "A NATO azonban egy védelmi szövetség" - szögezte le a kormányfő, hozzátéve: 

"arra képesek és alkalmasak vagyunk, sőt az kötelességünk is, hogy egymást megvédjük, de a 

NATO területén kívül katonai akciókban bonyolódni nem dolga a NATO-nak". "Magyarország 

álláspontja világos, sem katonát, sem fegyvert nem akarunk küldeni a NATO területén túlra" - 

jelentette ki. A másik javaslat, amellyel meg kell majd birkózni, az orosz gáz- és olajellátás 

kérdése - mondta Orbán Viktor, megjegyezve: ezt tíz nappal ezelőtt már sikerült rendezni tíz 

nap erejéig, akkor világossá tették, hogy a szankciókat nem lehet kiterjeszteni az orosz gáz- és 

olajbehozatalra, mert az Magyarország és néhány más európai uniós ország esetében 

"aránytalanul, szinte elviselhetetlenül nagy terheket jelent". 

 

Szijjártó: mostantól még keményebben kell fellépnünk biztonságunk érdekében 
2022. március 21. – MTI, hirado.hu, Origo, mandiner.hu, kiszo.hu 

Új dimenzióba léptünk a háborús kockázatok tekintetében, ezért mostantól még keményebben, 

még egyértelműbben kell fellépnünk nemzeti érdekeink, vagyis a béke és a biztonság 

magyarországi szavatolása érdekében - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter 

Brüsszelben, az uniós tagországok külügyminiszterei ülésének szünetében hétfőn. Szijjártó 

Péter magyar újságíróknak nyilatkozva elmondta: a NATO múlt héten elfogadott pozíciója 

egybeesik Magyarország nemzeti biztonsági érdekeivel, amelyek szerint mindent meg kell 

tenni azért, hogy a katonai szövetség ne keveredjen bele a háborúba és hogy a konfliktus ne 

terjedjen Ukrajna határain túlra. Figyelmeztetett, hogy a néhányak által javasolt repüléstilalmi 

övezet létesítése és fenntartása háborús kockázatot jelent, ugyanis légi háborúhoz vezet. A 

szintén javasolt békefenntartó misszió felállítása Ukrajnában pedig magában hordozza a 

szárazföldi háború kockázatát - szögezte le. "Világosan kell beszélni ezekről a kérdésekről. Ez 

egy új háborús kockázat" - fogalmazott a miniszter, és hozzátette: a magyar kormány 

álláspontja egyértelmű, Magyarország ki akar maradni a háborúból. 
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https://www.origo.hu/itthon/20220321-orban-viktor-nem-hagyjuk-hogy-belesodorjanak-minket-ebbe-a-haboruba.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20220321-szijjarto-peter-mostantol-meg-kemenyebben-kell-fellepnunk-a-biztonsagunk-erdekeben.html
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Miniszterelnökség: már az első délelőtt több száz menekülőnek segítettek a 

humanitárius tranzitponton 
2022. március 21. – MTI, hirado.hu 

Már az első délelőtt több száz menekülőnek segítettek a budapesti BOK csarnokban hétfőn 

megnyitott humanitárius tranzitponton - közölte a Miniszterelnökség hétfő délután az MTI-

vel. Kiemelték, hogy a tranzitpont szívesen látja további ukrán tolmácsok és önkéntesek 

jelentkezését is. Továbbá a lakosságot arra kérik, hogy az adományokat ne a BOK csarnokba, 

hanem továbbra is a karitatív szervezeteknek juttassák el. 

 

Varga Mihály: A vajdasági gazdaságfejlesztési programból Magyarország is 

profitál 
2022. március 22. – Pannon RTV 

Szeged-Kiskundorozsmán tartott közös kampányrendezvényt a Fidesz-KDNP és a VMSZ. 

A lakossági fórumon Varga Mihály magyar pénzügyminiszter a vajdasági gazdaságfejlesztési 

program Magyarországra gyakorolt hatásáról is beszélt. Pásztor István, a VMSZ elnöke pedig 

Szerbia és Magyarország hatékonyabb gazdasági együttműködésének terveit ismertette. Varga 

Mihály kiemelte, ami jó Vajdaságnak, az Magyarországnak is jó, hiszen a magyar kormány által 

támogatott gazdaságfejlesztési programból Magyarország is profitál. Úgy fogalmazott: 

"Nagyon sok pozitív példát tudok felhozni szegedi, szabadkai és környező települések cégeire 

vonatkozóan. De nem csak a vállalkozások együttműködésére kell ilyenkor gondolni, hanem 

pl. oktatásban, képzésben való együttműködésre is.” 

 

Erdélyben nagy az érdeklődés a magyarországi választások iránt 

2022. március 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Erdélyben hozzávetőleg 300 000 magyar állampolgársággal is rendelkező személy regisztrált 

a magyarországi választási névjegyzékbe és kapja meg ezekben a napokban a választási 

borítékot, mondta el a Maszol érdeklődésére Zsigmond Barna Pál magyar országgyűlési 

képviselő. A miniszteri biztosként is tevékenykedő politikus hétfői sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján leszögezte: az a legfontosabb, hogy ha az erdélyi választópolgárok nem 

biztosak abban, hogy helyesen ki tudják tölteni és összeállítani a levélszavazathoz szükséges 

iratokat, akkor kérjenek segítséget az együttműködő szervezetektől, így az RMDSZ, Eurotrans 

és EMNT irodáitól, egyházi és civil szervezetektől. 

 

A konzulátusokon is kitölthetők a levélszavazatok – Az Eurotrans Alapítvány 

elnöke a választási tudnivalókról 
2022. március 21. – Krónika 

Érkeznek a levélcsomagok azokhoz a magyar állampolgársággal is rendelkező erdélyiekhez, 

akik szerepelnek a választási névjegyzékben. Nagy Zoltán Levente, az Eurotrans Alapítvány 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/21/miniszterelnokseg-mar-az-elso-delelott-tobb-szaz-menekulonek-segitettek-a-humanitarius-tranzitponton
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/21/miniszterelnokseg-mar-az-elso-delelott-tobb-szaz-menekulonek-segitettek-a-humanitarius-tranzitponton
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/varga-mihaly-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programbol-magyarorszag
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/varga-mihaly-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programbol-magyarorszag
https://maszol.ro/belfold/Erdelyben-nagy-az-erdeklodes-a-magyarorszagi-valasztasok-irant
https://kronikaonline.ro/kulfold/a-levelszavazatok-a-konzulatusokon-is-kitolthetok
https://kronikaonline.ro/kulfold/a-levelszavazatok-a-konzulatusokon-is-kitolthetok
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elnöke a Krónikának elmondta: a levélszavazatok a konzulátusokon is kitölthetők, és a 

magyarországi szavazás napján, április 3-án is le lehet adni a borítékot. A magyar 

állampolgársággal is rendelkező potenciális új erdélyi szavazók regisztrációjának lezárása után 

a folyamatot segítő Eurotrans Alapítvány valamivel több, mint 280 ezerre becsüli a választási 

névjegyzékben szereplők számát. „Ez mintegy tizenöt százalékkal több, mint 2018-ban. A 

mostani regisztrációs adatok fényében mintegy 160–180 ezer leadott levélszavazatra 

számítunk. Kérdés, hogy mennyi lesz ebből érvényes, minden erőnkkel azon vagyunk, hogy 

ezek számát kilencven százalék fölé vigyük” – fogalmazott lapunknak Nagy Zoltán Levente. 

 

Felmérés: sok erdélyi magyar nem is ismeri Márki-Zayt, Gyurcsány messze a 

legelutasítottabb anyaországi politikus 
2022. március 21. – Krónika, maszol.ro 

Márki-Zay Pétert az erdélyi magyarok közel fele nem ismeri, akik pedig tudják, kicsoda, azok 

többsége elutasítóan viszonyul hozzá – derül ki egy februári közvélemény-kutatásból, melyet 

az Eurotrans Alapítvány megrendelésére készített a SoDiSo Research. Az alapítvány 

közleménye szerint a legfrissebb, erdélyi magyarok körében végzett felmérés alapján a 

magyarországi ellenzék miniszterelnök-jelöltjét a megkérdezettek 61,8 százaléka ismeri. A 

megkérdezettek 7,6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy megbízik benne, 54,2 százaléka pedig 

kedvezőtlen véleménnyel van róla. Márki-Zay Péter egyébként kedden közönségtalálkozót tart 

Kolozsváron a Planetárium Caféban. 

 

Egység a sokszínűségből – Miért van szükség Székelyföld imázsépítésére, és mi 

hiányzik ennek kialakításához? 

2022. március 21. – Krónika 

Turisztikai, gazdasági és az itt élők komfortérzetének szempontjából is nagy szükség volna egy 

egységes Székelyföld brandre, vagyis egy tudatosan kialakított egységes képre, imázsra. A 

kiadványnak nyilatkozó szakértők szerint ehhez mindenekelőtt olyan kérdéseket kellene 

tisztázni, mint hogy mit értünk pontosan a Székelyföld alatt, vagy hogy ki lenne ennek a 

márkának a tulajdonosa. A témában eddig történt próbálkozásokat nem tartják hiábavalónak, 

hiszen a begyűjtött információk hasznosak, egy közös, egységes stratégia viszont egyértelműen 

előbbre vinné az ügyet. 

 

Kopjafát avattak a hősi halottak emlékére Szilágyerkeden 
2022. március 21. – maszol.ro 

A két világháborúban és az 1848–49-es szabadságharc idején elesett szilágyerkedi hősi 

halottakra emlékeztek meg vasárnap délelőtt a Kusaly községhez tartozó Szilágyerkeden, 

tiszteletükre a református templomkert udvarán emléktáblát és emlékoszlopot avattak. A 

hősök napja huszárok toborzójával és istentisztelettel kezdődött. Balázs Zoltán helyi lelkész 

elmondta, másfél éve készülnek erre a napra, de a világjárvány ezidáig nem adott lehetőséget 

az együttünneplésre, a méltó módon való megemlékezésre. Egyes embereknek a halála 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felmeres-sok-erdelyi-magyar-nem-is-ismeri-marki-zayt-gyurcsany-messze-a-legelutasitottabb-politikus
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felmeres-sok-erdelyi-magyar-nem-is-ismeri-marki-zayt-gyurcsany-messze-a-legelutasitottabb-politikus
https://kronikaonline.ro/extra/egyseg-a-sokszinusegbol-n-miert-van-szukseg-szekelyfold-imazsepitesere-es-mi-hianyzik-ennek-kialakitasahoz
https://kronikaonline.ro/extra/egyseg-a-sokszinusegbol-n-miert-van-szukseg-szekelyfold-imazsepitesere-es-mi-hianyzik-ennek-kialakitasahoz
https://maszol.ro/belfold/Kopjafat-avattak-a-hosi-halottak-emlekere-Szilagyerkeden
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tragédia, nem statisztika, nem szám, a szilágyerkedi hősök, elesettek élete is tragédia. Nagyon 

sok család még mindig hordozza a keresztet, a fájdalmat, viseli a sebeket, amit a fronton harcolt 

hozzátartozó elvesztése okozott. A kopjafával és az emléktáblával szeretnék, ha ezek a sebek 

részben begyógyulnának. 

 

Egyházi és világi elöljárók találkoztak a KREK székhelyén 
2022. március 21. – Bihari Napló 

A házigazda intézmény szervezésében közéleti találkozó helyszínéül szolgált pénteken a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) székhelye, több tucat partiumi település 

elöljáróinak, lelkészeinek, törvényhozóinak a részvételével. Jelen volt Balog Zoltán 

dunamelléki püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinati vezetője és Kelemen Hunor, 

az RMDSZ szövetségi elnöke. 

 

Aktívak a Bihar megyei falugazdászok 
2022. március 21. – Bihari Napló 

Nagy lendülettel kezdték az esztendőt a Partiumi Falugazdász Hálózat Bihar megyei tagjai. A 

metszésbemutatók, gazdatalálkozók és a termesztés-technológiai ismertetők mellett a 

falugazdászok kalákamunkában Böjte Csaba érmelléki gyermekotthonainak támogatására, 

kertrendezésére is szakítottak időt. 

 

Erdélyi vonatkozásban fejtegetik a digitalizáció lehetőségeit Marosvásárhelyen  

2022. március 21. – szekelyhon.ro 

Vajdaság és Felvidék után most Erdélyben szerveznek Magyar Digitális Napokat a Digitális 

Jólét program keretén belül. A március 24-25-én Marosvásárhelyen zajló konferencia egyik 

célja, hogy beszéljenek a különböző szektorok digitalizációjáról, mert ha az erdélyi magyar 

társadalom fejlődni, megújulni akar, akkor a digitalizáció elkerülhetetlen. 

  
Újabb magyarellenes támadás Pozsonyban 
2022. március 21. – ma7.sk  

Ezúttal egy részeg nő a 9-10 év körüli lánygyermeke és annak karate harcművészetet oktató 

trénere jelenlétében támadt egy vacsorázó idősebb pozsonyi magyar férfira és annak kelet-

szlovákiai unokahúgára, akik anyanyelvükön beszélgettek egymás között a Kis-Bajkál 

vendéglőben. Az esetről az egyik sértett értesítette a ma7 portált. A magyargyűlölő támadás 

március 17-én valamivel este nyolc után történt, amit rögzített a vendéglő kamerája is. A 

tulajdonos a támadást a képernyőn látva a terembe rohant, hogy semlegesítse a támadót. 

Szerencsére, a karatező fúriát még a férfira mért ütése és rúgása végrehajtása előtt, a szomszéd 

asztalnál ülő sportos alkatú férfinak sikerült lefognia, és a nőt a kiszemelt áldozata közeléből 

távolabbra taszítania. 
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https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/03/egyhazi-es-vilagi-eloljarok-talalkoztak-a-krek-szekhelyen
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/03/aktivak-a-bihar-megyei-falugazdaszok
https://szekelyhon.ro/aktualis/erdelyi-vonatkozasban-fejtegetik-a-digitalizacio-lehetosegeit-marosvasarhelyen
https://ma7.sk/tajaink/ujabb-magyarellenes-tamadas-pozsonyban


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 22. 

. 

 

 

Saját polgármesterjelöltet indít Komáromban a Szövetség 

2022. március 21. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

A Szövetség a városban saját jelöltet indít majd az őszi önkormányzati választásokon teljes 

listával. A Szövetség találkozót kezdeményezett a város polgármesterével, Keszegh Bélával, 

hogy a közelgő önkormányzati választásokon való lehetséges együttműködésről egyeztessenek. 

A találkozón Keszegh Béla polgármester nemet mondott a magyar képviseletre, függetlenként 

kíván elindulni, így a Szövetség a városban saját jelöltet indít majd az őszi önkormányzati 

választásokon teljes 25 fős listával -  áll a Szövetség komáromi helyi szervezetének 

szerkesztőségünknek eljuttatott nyilatkozatában. 

 

A Petőfi-szobor Pozsonyban 
2022. március 21. – ma7.sk  

1899-ben, Petőfi halálának 50. évfordulóján egy hírlapi cikk nyomán vetődött föl először a 

gondolat, hogy Pozsonyban Petőfinek szobrot állítsanak. A Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete 

felkarolta az ötletet, s 1899. december 12-re egy értekezletet hívott össze, melyen megalakult 

egy bizottság a szoborállítás ügyében. A szoborbizottság egyik ülésén maga Fadrusz János, a 

Mária Terézia-szobor alkotója jelentette be, hogy örömmel vállalja a szobor megalkotását. 

Fadrusz sajnos nem sokkal bejelentése után meghalt, így a bizottság pályázatot írt ki a 

szoborra. A pályázatot Radnai Béla, szintén Pozsony szülötte és Fadrusz tanítványa nyerte meg. 

A szobor költsége különböző gyűjtési mozgalmak munkájaként közadakozásból gyűlt össze. 

 

Kossuth-emléknap kézműveskedéssel Nemesradnóton 

2022. március 21. – felvidek.ma  

A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete immár hagyományosan megszervezi március 20-

án a Kossuth-emléknapot. „Pont egy héttel ezelőtt kezdődtek el azok az ünnepségek, amelyek 

a magyar történelem legszebb korszakára emlékeznek, 1848. március tizenötödikére. Ezen a 

napon a megemlékezések itt, a községünkben is folytatódnak” – mondta Pósa Dénes, a 

Szövetség párt helyi elnöke, az egyházközség gondnoka köszöntőjében. Kifejtette, hogy illik 

megemlékeznünk Kossuth Lajos születésének idei kerek évfordulójáról, amikor is 

szeptemberben lesz 220 éve, hogy meglátta a napvilágot. A Kossuth-emléknapot pedig a 

halálának az évfordulójához kötik itt, Nemesradnóton, amikor a márciusi hősökre is 

emlékeznek. 

 

A hagyomány megélése Gömörben 
2022. március 21. – felvidek.ma  

A Borostyán Néptáncműhely szervezésében 2022. március 19-én megrendezésre került a II. 

Szél fújja pántlikámat… és a VI. Gömöri Hagyományőrző Nap – Nagyapáink Öröksége című 

rendezvénysorozat. A gyermekfesztivál a rozsnyói városházán kézműves foglalkozásokkal 

kezdődött, ahol a résztvevők különböző népi mesterségeket próbálhattak ki. A műsor keretén 
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https://ma7.sk/tajaink/onalloan-indit-polgarmesterjeloltet-komaromban-a-szovetseg
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belül fellépett Korpás Éva és zenekara „A pozsonyi sétatéren“ című népzenei koncerttel, majd 

a Sajó Banda énektanítással, népi hangszerek bemutatójával és gyermektáncházzal folytatta a 

fellépők sorát. A Meseszínház művészei a „Mese a juhászbojtárról“ című népmesével 

örvendeztették meg a gyerekeket. 

 

Családi nap a lévai magyar iskolában 
2022. március 21. – felvidek.ma  

A Rákóczi Szövetség és a lévai Juhász Gyula Alapiskola a hétvégén színes programokkal 

tarkított családi napot tartott a tanintézményben. A rendezvény apropóját a közelgő 

beiratkozás adta, s mindezzel a magyar iskolaválasztás döntését is erősítik. A szombat 

délelőttön Ringató program, kézműves foglalkozás, valamint előadás várta a kicsiket és 

nagyokat. Mindamellett a Kolompos együttes adott koncertet. „A Magyar iskolaválasztási 

program keretein belül a Rákóczi Szövetség támogatásával valósult meg a családi nap 

programja” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Lőrincz Katalin, a Juhász Gyula 

Alapiskola vezetője. 

 

Szavazzanak az idén hetvenéves lévai Garam Menti Néptáncegyüttesre! 
2022. március 21. – Új Szó  

Március 31-ig adhatják le voksukat három olyan pályázatra, amelyet a lévai civil szerveztek és 

lakosok nyújtottak be a városházára. Léva önkormányzata idén is 20 ezer euróval támogatja, 

pályázatonként legfeljebb 3 ezer euróval a sikeres pályamunkákat. Idén ünnepli fennállásának 

hetvenedik évfordulóját az 1952-ben alapított, többszörösen kiváló minősítéssel díjazott, Léva 

polgármesteri díját is elnyert Garam Menti Néptáncegyüttes. A csoport hét éve működik a 

jelenlegi összeállításban, nagy hangsúlyt helyez az utánpótlásra a lévai és régióbeli fiatalok 

körében. A pályázatot a Csemadok Lévai Alapszervezete dolgozta ki, és nagyszabású jubileumi 

ünnepségre kért támogatást, melyet a Junior kultúrközpontban tartanának meg.  

  
Kapu a Nyugat-Balkán és az Európai Unió között 
2022. március 22.  Magyarszo.rs 

Hétfőn délelőtt a Horgos–Röszke határátkelőn folyó munkálatokat tekintette meg Pásztor 

István, a tartományi kormány elnöke és Tomislav Momirović közlekedési miniszter, aki 

elmondta, hogy a határ bővítése is igazolja, hogy a szerb–magyar kapcsolatok történelmi 

csúcson vannak. – A határátkelő hat új közlekedési sávjának megépítése és a vasúti fejlesztések 

az egész ország számára kiemelkedően fontos gazdaságélénkítő beruházások. A gyorsvasút és 

a Szabadkától Szegedig húzódó vasútvonal nagyon fontos Szabadka és Észak-Szerbia számára, 

de az egész országban más lesz a helyzet a közlekedés terén – mondta a miniszter. 
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https://felvidek.ma/2022/03/csaladi-nap-a-levai-magyar-iskolaban/
https://ujszo.com/regio/szavazzanak-az-iden-hetveneves-levai-garam-menti-neptancegyuttesre
https://www.magyarszo.rs/hu/4882/kozelet/261720/Kapu-a-Nyugat-Balk%C3%A1n-%C3%A9s-az-Eur%C3%B3pai-Uni%C3%B3-k%C3%B6z%C3%B6tt-Eur%C3%B3pai-Uni%C3%B3-Nyugat-Balk%C3%A1n.htm
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Szabadkán is adnak vissza földeket 

2022. március 21. – PannonRTV 

Hosszú idő után Szabadkán és környékén is megkezdődhet az elkobzott földterületek tömeges 

visszaszolgáltatása. Habár a legutóbbi törvénymódosítást már három éve meghozták, 

problémák merültek fel az alkalmazásában, mivel 15 éve több ezer hektár föld került egyházi és 

vallási közösségek tulajdonába. 

 

Új kerítés, kültéri világítás, a Petőfi felújítása 
2022. március 21. – PannonRTV 

Új kerítést kapott a pirosi református-katolikus temető, új kültéri világítást az újvidéki telepi 

Szent Erzsébet templom. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ központi épületének 

felújítási munkálatai jól haladnak, határidő előtt befejeződhetnek 630 méter kerítéssel zárták 

körbe a pirosi református-katolikus temetőt. A régi kerítés már nagyon rossz állapotban volt. 

Ökrész Rozália, köztársasági parlamenti képviselőjelölt, VMSZ: „Biztonsági szempontból is 

nagyon fontosnak láttuk, és egy ilyen helyen megérdemli a védelmet.” 

 

Magyar egészségügyi segélyszállítmány indult Ukrajnába 
2022. március 21. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 
Huszonnégy raklapnyi, több tízmillió forint értékű egészségügyi segélyszállítmányt indított 

útjára a kormány az Európai Unió segítségnyújtási mechanizmusa keretében hétfőn 

Budapestről Ukrajnába, az ukrán egészségügyi minisztérium részére. A kétkamionnyi 

szállítmány kifejezetten a sebészeti ellátást segíti, tehát sebesültek ellátását segítő eszközöket, 

sebészeti fúrókat, ollókat, érfogókat, illetve fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő 

gyógyszereket tartalmaz - közölte a szállítmány berakodásakor Latorcai Csaba, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közigazgatási államtitkára.   

 

Provokatív magyarellenes sms-eket kaptak a kárpátaljai lakosok 
2022. március 21. – karpatalja.ma, kiszo.net 
Tömegesen kaptak provokatív jellegű SMS-eket március 21-én Kárpátalján – tudatta több 

olvasónk a szerkesztőséggel. Az üzenetet ukrán nyelven küldték. Szövegében az állt: „Ukrajna 

az ukránokért. Dicsőség a nemzetnek! Halál az ellenségre! Késre a magyarokat!” Az üzenetekre 

reagált Babják Zoltán, Beregszász polgármestere is. Facebook-posztjában arra kérte a 

lakosokat, hogy hagyják figyelmen kívül az üzenetet. A rendőrség munkatársai nyomoznak az 

ügyben. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szabadkan-adnak-vissza-foldeket
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/uj-kerites-kulteri-vilagitas-petofi-felujitasa
https://karpatalja.ma/haboru/magyar-egeszsegugyi-segelyszallitmany-indult-ukrajnaba/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/provokativ-magyarellenes-sms-eket-kaptak-a-karpataljai-lakosok/
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Légiriadót hirdettek Kárpátalján 
2022. március 21. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 
Légiriadóra figyelmeztet Kárpátalján a katonai adminisztráció polgárvédelmi osztálya. A 

megye számos településén jeleztek az applikációk, megszólaltak a szirénák. 

 

Zelenszkij rendeletet írt alá az egységes televíziózásról a hadiállapot idején 
2022. március 21. – karpataljalap.net 
Volodimir Zelenszkij elnök hatályba léptette a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) 

rendeletét az egységes információs politika megvalósításáról a hadiállapot idején – jelentette a 

korrespondent.net. A rendelet megjelent az Elnöki Hivatal weboldalán. A dokumentum szerint 

a hadiállapot alatt valamennyi országos tévécsatorna a stratégiai kommunikáció egyetlen 

információs platformján, a 24 órás Egységes hírek #Uarazomon egyesül. 

 

Egy hónappal meghosszabbították a hadiállapotot Ukrajnába 
2022. március 21. – karpataljalap.net, kiszo.net 
Volodimir Zelenszkij elnök aláírta azt a törvényt, amely március 26-tól 30 nappal 

meghosszabbítja a hadiállapotot Ukrajnában – jelentette a korrespondent.net a Legfelső 

Tanács sajtószolgálata nyomán. „Ez a törvény 2022. március 26-án 05.30-tól 30 nappal 

meghosszabbította a hadiállapotot Ukrajnában” – áll a közleményben. A korrespondent.net 

emlékeztet, korábban Olekszij Aresztovics, az Elnöki Hivatal vezetőjének tanácsadója közölte, 

hogy az Oroszországi Föderációnak nincsenek forrásai, hogy áttörést érjen el a jelenlegi 

helyzetben. Miután az orosz hadsereg parancsnoksága nem tudta végrehajtani a rábízott 

feladatokat, „represszió vette kezdetét” körükben – tudta meg az ukrán hírszerzés. 

 

Jelenleg közel 220 ezer menekült él Kárpátalján 
2022. március 21. – kiszo.net 
Pillanatnyilag mintegy 220 ezer háborús övezetből érkező ember tartózkodik Kárpátalja 

területén – jelentette ki Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője. 

Hozzátette, folyamatos a kapcsolattartás azokkal a külföldi partnerekkel, akik menedéket 

nyújtanak az otthonuk elhagyni kényszerülő ukrán állampolgároknak. Legfőbb feladatunk 

most az, hogy a háború elől megyénkbe érkezők számára szállást, étkeztetést és munkahelyet 

tudjunk biztosítani – fogalmazott a kormányzó. 

 

Az ukrán rendőrség fokozottan ellenőrzi a humanitárius segélyeket szállító 

teherautókat 
2022. március 21. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 
Az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál Valentyin Kopajevnek, a Nemzeti Rendőrség Stratégiai 

Nyomozó Főosztályának vezetőjének levelére hivatkozva arról számol be, hogy az elmúlt 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/legiriadot-hirdettek-karpataljan/
https://karpataljalap.net/2022/03/21/zelenszkij-rendeletet-irt-ala-az-egyseges-televiziozasrol-hadiallapot-idejen
https://karpataljalap.net/2022/03/21/egy-honappal-meghosszabbitottak-hadiallapotot-ukrajnaban
https://kiszo.net/2022/03/21/jelenleg-kozel-220-ezer-menekult-el-karpataljan/
https://karpatalja.ma/haboru/az-ukran-rendorseg-fokozottan-ellenorzi-a-humanitarius-segelyeket-szallito-teherautokat/
https://karpatalja.ma/haboru/az-ukran-rendorseg-fokozottan-ellenorzi-a-humanitarius-segelyeket-szallito-teherautokat/
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időszakban több alkalommal is előfordult, hogy ellopták az ukrán katonáknak és civileknek 

címzett humanitárius segélyeket. 

 

Kezdenek bajban lenni a szomszédok 
2022. március 21. – karpat.in.ua 
Egyre több olyan hivatalos nyilatkozat lát napvilágot az Ukrajnával szomszédos kelet-európai 

országok vezető politikusai részéről, amelyek arra utalnak, hogy a menekültek befogadására 

előkészített kapacitások elfogynak. Eddig közel 3,5 millió ukrán menekült a szomszédos 

országokba. 

 

A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció helyzetjelentése 
2022. március 21. – karpatalja.ma 
Tájékoztatót tartott a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) március 21-én. Viktor 

Mikita, az OVA vezetője többek közt a következőkről számolt be: Kárpátalja eddig több mint 

220 ezer menekültet fogadott be; folytatódik a kommunikáció a külföldi partnerekkel, akik 

készek befogadni az otthonukat elhagyni kényszerült ukránokat és az egyik legfontosabb 

feladat a menekültek étkeztetésének, lakhatásának és munkavégzési helyének a biztosítása. 

 

Újabb kárpátaljai áldozata van a háborúnak 
2022. március 21. – kiszo.net, karpataljalap.net 
Az orosz-ukrán háborúban egyre többen vesztik életüket, a legutóbbi hírek szerint egy 

munkácsi férfi is a konfliktus áldozatául esett. Jurij Kacsur, a 128. munkácsi gépesített 

hegyivadászdandár katonájának halálhírét ismerősei és barátai osztották meg a Facebookon – 

írta a Mukachevo.net. 

 

Szili Katalin: nem lehet meg nem történtté tenni, ám nekünk kötelességünk a 

přerovi  tragédia maradéktalan feldolgozása 

2022. március 21. – felvidek.ma, Ma7.sk  

A přerovi tragédia emlékművénél helyezett el vasárnap koszorút Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott, az Országgyűlés volt elnöke, emlékezve a 77 évvel ezelőtti szörnyű eseményekre. A 

tragédia szakértőjével, František Hýbl professzorral való találkozása során átadta Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral közösen jegyzett elismerő oklevelét és 

megköszönte a professzor állhatatos munkáját, mellyel megismerhetővé tette a történelem e 

sötét fejezetét az utókor számára. A miniszterelnöki megbízott hozzátette, külön 

megtiszteltetés számára, hogy Magyarországról hivatalos állami látogatás keretében elsőként 

róhatta le kegyeletét az áldozatok emléke előtt, egyben köszönetét fejezte ki Magyarország 

Prágai Nagykövetségének a látogatás szervezésében nyújtott segítségért. 
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https://life.karpat.in.ua/?p=95758&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-karpataljai-megyei-katonai-adminisztracio-helyzetjelentese/
https://kiszo.net/2022/03/21/ujabb-karpataljai-aldozata-van-a-haborunak/
https://felvidek.ma/2022/03/szili-katalin-nem-lehet-meg-nem-tortentte-tenni-am-nekunk-kotelessegunk-a-prerovi-tragedia-maradektalan-feldolgozasa/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 21. – Kossuth Rádió 

Átadták a forgalomnak a Budapest-Belgrád közötti gyorsvasút Belgrád és Újvidék közötti 75 

kilométeres szakaszát. Az első vonatjáraton utazott a magyar miniszterelnök és a szerb államfő.  

Hogy mit jelent a magyaroknak és a szerbeknek az új lehetőség? - megtudják 

összeállításunkból. 

 

Máriapócs és Csíkszereda is jelentős zarándok hely, de nemcsak ez ösztönözte a két települést, 

hogy testvér városi szerződést írjanak alá. Az ünnepi eseményt megtisztelte jelenlétével Szíjártó 

Péter, Magyarország külgazdasági- és külügyminisztere, valamint Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke, a román kormány is.  

 

A Hargita Megyei Önkormányzat pályázati úton támogatja a magyar történelmi egyházak 

épített örökségének védelmét, közösségi házak felújítását és építését, valamint  közösségi 

programjait. Ezt egészíti ki műemlék- és  faluképvédelmi, illetve régészeti programja is. A  

pályázók az intézmény honlapjáról tájékozódhatnak.  

 

Tegnap délután koszorúzást tartottak a marosszentgyörgyi Fekete Március emlékműnél, 

amelyet egy évvel ezelőtt állítottak fel a magyar kormány támogatásával. A magyar és roma 

szimbólumokat megjelenítő alkotás az 1990-es marosvásárhelyi  magyarellenes 

pogromkísérlet áldozatainak állít emléket, és tiszteleg azon magyar és cigány emberek kiállása, 

bátorsága előtt, akik 32 évvel ezelőtt Marosszentgyörgyön útját állták a Marosvásárhelyre tartó 

Görgény-völgyi román támadóknak. 

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács temesvári Demokrácia Központja április elsejéig fogadja a 

magyar országgyűlési választásra és a gyermekvédelmi népszavazásra a levélszavazatokat. Az 

iroda vezetőjét kérdeztük a tudnivalókról. 

 

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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A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben rendezték azt a kerekasztal 

beszélgetést aktuális oktatásügyi témában, amelyen Közép- és Dél-Bánátból érkeztek 

pedagógusok, iskolavezetők, és találkoztak oktatásszervezőkkel, a térség magyar 

oktatásügyében illetékes szakemberekkel.  

 

Magyarországi testvériskolai kapcsolatokat ápol, ám a határmentiségéből adódóan a 

beiskolázásban csak egy szűk körben számíthat új diákokra az Ipolysági Szakközépiskola. 

Ugyanakkor a határmentiség előnyeit is megtalálják, tanműhely-avatóra készülnek, melyet épp 

egy határon átnyúló pályázatból sikerült megépíteniük.  

A romániai magyarság jelentős része szórványban él. Szombaton Temesváron tartott 

szórványkonferenciát a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége a szórványmegyék 3-3 

képviselőjének részvételével. A többi között szó volt a vegyes tannyelvű iskolák diáktanácsainak 

kapcsolatáról, a tanár-diák viszonyról, de a vitakészség fejlesztésére is sor került. A szervezőt 

és a házigazda, Bartók Béla líceum diákönkormányzatának elnökét kérdeztük a rendezvényről. 


