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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor felkereste a humanitárius tranzitpontot 
2022. március 22. – MTI, hirado.hu, Origo, mandiner.hu 

- Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggel ellátogatott a budapesti BOK csarnokban létesített 

humanitárius tranzitpontra, amelyet a kormány a karitatív szervezetekkel együttműködve 

nyitott meg hétfőn az ukrajnai menekültek számára - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. György István, a Miniszterelnökség területi 

közigazgatásért felelős államtitkára hétfőn közölte, a Keleti és a Nyugati pályaudvaron ezután 

csak információs pontok működnek, a háború elől menekülőket pedig buszokkal szállítják át a 

két pályaudvarról, illetve Kőbánya felső vasútállomásról a BOK csarnokba, ahol kulturált 

körülményeket alakítottak ki. A csarnokban többek között étel, ital, orvosi ellátás, tisztálkodási 

lehetőség várja a menekülteket, a kisgyermekes anyák számára baba-mama-sarkot, a 

gyermekeknek játszósarkot alakítottak ki, valamint az emberek információt kaphatnak a 

szállás- és további utazási lehetőségekről - tette hozzá. 

 

Szijjártó: egyre súlyosabbak a háborús cselekmények Ukrajnában, a kormány 
segít Beregszászon 
2022. március 22. – MTI, Origo, Ripost, kiszo.net, karpatalja.ma 

- Egyre súlyosabbak a háborús cselekmények Ukrajnában; a kormány 66 millió forinttal segíti 

Beregszászt - írta a külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter 

kiemelte, a növekvő intenzitású bombázások és városostromok miatt továbbra is egyre többen 

kényszerülnek otthonaik elhagyására, így egyre több a belső menekült is, akik az ország nyugati 

felében keresnek biztonságot. Közülük sokan mentek, mennek Kárpátaljára, ezért a megye 

segítségre szorul annak érdekében, hogy el tudjanak látni mindenkit - fűzte hozzá. "Babják 

Zoltán barátunk, Beregszász polgármestere most azt jelezte, hogy a város vízellátásának 

biztosításához szüksége van a segítségre. Kérésének megfelelően a kormány 66 millió forintot 

biztosít a kárpátaljai városnak annak érdekében, hogy a következő hónapokban legyen elég 

tiszta víz Beregszászon és fenn tudják tartani a víziközművek biztonságos működését az 

elkövetkezendő időszakban" - fogalmazott Szijjártó Péter. A külügyminiszter hangsúlyozta, 

Magyarország nem szállít fegyvereket a háborúba, de minden humanitárius segítséget megad 

a nehéz helyzetbe került emberek életének megkönnyítése érdekében. 

 

Novák Katalin: már 750 millió forintot gyűjtöttek a magyar emberek az ukrajnai 
menekülteknek 
2022. március 22. – MTI, Origo, karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

- Jó kezekben van és eljut a rászorulókhoz az a 750 millió forint, amit eddig a magyar emberek 

gyűjtöttek az ukrajnai menekültek megsegítésére - jelentette ki a magyar-ukrán határon tett 
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https://www.origo.hu/itthon/20220322-orban-viktor-felkereste-a-humanitarius-tranzitpontot-fotok.html
https://karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/magyarorszag-66-millio-forinttal-tamogatja-beregszasz-vizellatasat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/magyarorszag-66-millio-forinttal-tamogatja-beregszasz-vizellatasat/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/novak-katalin-mar-750-millio-forintot-gyujtottek-a-magyar-emberek/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/novak-katalin-mar-750-millio-forintot-gyujtottek-a-magyar-emberek/
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látogatása alkalmával a közmédiának Novák Katalin kedden. Novák Katalin találkozott a határ 

mentén működő Karitatív Tanácsban résztvevő karitatív szervezetek vezetőivel. Hangsúlyozta: 

az ország vezetőinek az a dolga, hogy személyesen is tájékozódjanak arról, hogy miben tudnak 

segíteni ott, ahol baj van, és most a határ mentén alakult ki nehéz helyzet. Személyesen azt 

tapasztalja - folytatta -, hogy egész Magyarország megmozdult, és mindenki segíteni szeretne. 

Ugyanis, a szomszédunkban egy olyan háború dúl, ami magyarokat is érint, hiszen Kárpátalján 

magyar emberek élnek. 

 

Novák Katalin: szervezett a menekültek ellátása a határon 
2022. március 22. – MTI, hirado.hu, HírTV 

- Rendkívül jól, szervezetten folyik a menekültek ellátása a magyar-ukrán határ menti 

településeken - számolt be a magyar-ukrán határra látogató Novák Katalin a tapasztalatairól a 

közmédiának kedden Beregsurányban. A megválasztott köztársasági elnök azt mondta, ezt 

bizonyítják a helyben segítőkkel, a nemzetközi szervezetek munkatársaival és a menekültekkel 

folytatott beszélgetései is. "Azért vagyok itt, hogy köszönetet mondjak és erőt adjak, hiszen már 

hetek óta állnak a vártán a helyi emberek" - tette hozzá. Elmondta: a példátlan összefogást 

mutatja, hogy településvezetők, a segélyszervezetek és a kormányhivatal munkatársai mellett 

sok jószándékú ember is jelen van. Ők mind azt keresik, hogy miként tudnának hasznossá 

válni. Azt tapasztalta - folytatta Novák Katalin -, hogy azok a menekülők, akik kilátástalan 

helyzetből indultak, itt egy kicsit megnyugvást találnak. Minden menekülttel folytatott 

beszélgetésből az derül ki, hogy nagyon hálásak a magyar embereknek - fűzte hozzá. 

 

Emmi: biztosítja a kormány az ukrajnai háborús menekült gyerekek 
iskoláztatását 
2022. március 23. – MTI  

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.  Az óvodai nevelésben 3 éves kortól kötelező részt venni - hívták fel a 

figyelmet, hozzátéve, hogy ez a korosztály rendkívül gyorsan megtanulja a nyelvet. 
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„Megtisztítják” a magyarellenes tábláktól Kolozsvárt? – A Baba Novac-szoborra 
még nem akadt jelentkező 
2022. március 22. – Krónika 

Baba Novac szobra lehet az első kolozsvári emlékmű, melyet megszabadítanak a Funar-

korszakban ráaggatott magyarellenes felirattól, bár egyelőre nem akadt még jelentkező a 

kivitelezésre. Az RMDSZ kolozsvári frakciója másik négy, a magyar kisebbségre nézve sértő 

feliratú táblát cseréltetne ki még ebben a mandátumban. 

 

 

Települési összeírópontok létrehozásával segítik a népszámlálás önkitöltős 
szakaszát 
2022. március 22. – Krónika, maszol.ro 

A népszámlálás önkitöltéses szakaszában – március 14. és május 15. között – minden 

önkormányzat úgynevezett települési összeírópontokat működtet, ahol számlálóbiztosok 

segítenek a kérdőív kitöltésében. Kisebb települések esetében egy, nagyobb városokban több 

ilyen pontot is létrehoztak. „Nem mindenki jártas az internet világában, ezért sokaknak gondot 

okozhat a népszámlálási kérdőív online kitöltése. Főleg az idősebb korosztályra jellemző, hogy 

nem boldogul a bonyolultabb internetes felületen a kérdőív megválaszolásában. Akinek nincs 

lehetősége gyermekeitől, fiatalabb családtagjaitól, ismerőseitől segítséget kapni a kitöltéshez, 

azoknak az összeírópont a legjobb választás, ahol számlálóbiztos segít a kitöltésben” – 

nyilatkozta Barna Gergő szociológus, a Népszámlálás.ro kampánykoordinátora az eligazító 

honlap szerkesztői által kiadott közlemény szerint. 

 

Házkutatást folytat a DNA a szatmárnémeti polgármesteri hivatalnál 
2022. március 22. – Krónika, maszol.ro 

Házkutatást folytat az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a szatmárnémeti 

polgármesteri hivatalnál uniós forrásokkal történő visszaélés gyanújával. A nyomozó hatóság 

kedden szűkszavú közleményben hozta nyilvánosságra, hogy nagyváradi területi 

kirendeltségének munkatársai egy közintézményben tartanak házkutatást a szatmári 

megyeszékhelyen. A DNA közleményében arról tájékoztat, hogy korrupciós bűncselekmények 

és európai alapokkal kapcsolatos csalás gyanúja miatt folytat bűnvádi eljárást, és ennek 

keretében kapott engedélyt a házkutatásra. A vádhatóság szerint az uniós forrásokkal való 

feltételezett visszaélést 2020-ban és 2021-ben követték el. A szatmárnémeti polgármesteri 

hivatal ugyancsak közleményben reagált a házkutatásra. A Kereskényi Gábor RMDSZ-es 

polgármester irányította városháza közölte, együttműködik a nyomozó hatósággal és 

mindenben támogatja a DNA eljárását.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmegtisztitjakr-a-magyarellenes-tablaktol-kolozsvart-n-a-baba-novac-szoborra-meg-nem-akadt-jelentkezo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmegtisztitjakr-a-magyarellenes-tablaktol-kolozsvart-n-a-baba-novac-szoborra-meg-nem-akadt-jelentkezo
https://kronikaonline.ro/belfold/az-onkormanyzatok-telepulesi-osszeiropontok-letrehozasaval-segitik-a-nepszamlalas-onkitoltos-szakaszat
https://kronikaonline.ro/belfold/az-onkormanyzatok-telepulesi-osszeiropontok-letrehozasaval-segitik-a-nepszamlalas-onkitoltos-szakaszat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hazkutatast-folytat-a-dna-a-szatmarnemeti-polgarmesteri-hivatalnal
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Több száz, földjeit tarlóégetéssel megtisztító székely gazda veszíti el a 
területalapú támogatást 
2022. március 22. – Krónika 

Megvonja a területalapú támogatást több száz Hargita megyei gazdálkodótól a Mezőgazdasági 

Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA), mivel tarlóégetéssel tisztították meg földjeiket a 

gaztól. Haschi András igazgató szerint csak a héten több mint száz ilyen gazdálkodót 

azonosítottak a székelyföldi megyében, ők idén nem részesülnek az Európai Unió által 

biztosított támogatásban. Hasonlóan járnak el a jövőben is, tette hozzá. „Nem tudom, hogy mi 

történik, de más évekhez viszonyítva ebben az időszakban minden lángokban áll. Még soha 

nem fordult elő olyan mértékű tarlóégetés, mint most” – nyilatkozta az igazgató az Agerpres 

hírügynökségnek. Mint mondta, épp ezért van szükség a „drasztikus” beavatkozásra, amelyhez 

hasonlót még nem alkalmaztak eddig. Hangsúlyozta, azon gazdák, akiknek földjén 

égésnyomokat észlelnek, egyetlen lej támogatást sem kapnak az EU-tól. 

 

A népszámlálás tétje: vajon eléri-e az ezret Zsibó magyar lakossága? 
2022. március 22. – maszol.ro 

Báró Wesselényi Miklós városában, Zsibón az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a 

magyarság száma, bár a városnak jelentős magyar múltja van. Az idei népszámlálás a magyar 

közösség szempontjából fontos kérdésekre adhat választ. Míg 1850-ben az 1029 lakosból 771 

magyar és 196 román nemzetiségű volt, 1910-ben 3047-ből 2481-en vallották magukat magyar 

anyanyelvűnek, az utolsó népszámláláson a város 8751 lakosából már csak 1151-en voltak 

magyar ajkúak. Az előrejelzések szerint lehetséges, hogy számuk idén még az ezer főt sem éri 

el, mondta Sárközi Pál városgazda, egykori alpolgármester. 

 

Az első héten több mint 7000 Hargita megyei személy töltötte ki a népszámlálási 
kérdőívet 
2022. március 22. – maszol.ro 

A népszámlálás kezdete óta eltelt hetedik napig 7116 kérdőívet töltöttek ki Hargita megyében. 

A részt vevők között voltak olyanok, akik saját otthoni eszközükön oldották meg, illetve olyanok 

is, akik az önkormányzatok által erre kijelölt pontokon kértek segítséget. Csíkszereda lakói 

voltak a legaktívabbak ezen a téren, míg Székelyderzsen, Tusnádon és Székelyvarságon a 

legkevesebben töltötték ki eddig a kérdőívet. Hargita megyében 137 helyszínen lehet segítséget 

kérni az önkitöltéses szakaszban, a legtöbb helyszín a városokon van. 

 

Gyűlnek a szavazatok Háromszéken, segítenek a helyes kitöltésben 
2022. március 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Keddig 8300 levélszavazatot gyűjtött össze az RMDSZ háromszéki szervezete, amelyeket 

eljuttat Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusára, jelentette be Tamás Sándor. Az RMDSZ 

megyei elnöke szerint minden háromszéki településen vannak irodák és felelősök, akik segíteni 

tudnak az azonosító nyilatkozat kitöltésében és a helyes borítékolásban, illetve a borítékot 

összegyűjtik és időben eljuttatják a konzulátusra. Tamás Sándor szerint az eddigi tapasztalatok 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-szaz-foldjeit-tarloegetessel-megtisztito-gazda-vesziti-el-a-teruletalapu-tamogatast
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-szaz-foldjeit-tarloegetessel-megtisztito-gazda-vesziti-el-a-teruletalapu-tamogatast
https://maszol.ro/belfold/A-nepszamlalas-tetje-vajon-eleri-e-az-ezret-Zsibo-varosanak-magyar-lakossaga
https://maszol.ro/belfold/Az-elso-heten-tobb-mint-7000-Hargita-megyei-szemely-toltotte-ki-a-nepszamlalasi-kerdoivet
https://maszol.ro/belfold/Az-elso-heten-tobb-mint-7000-Hargita-megyei-szemely-toltotte-ki-a-nepszamlalasi-kerdoivet
https://maszol.ro/belfold/Gyulnek-a-szavazatok-Haromszeken-segitenek-a-helyes-kitoltesben
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azt mutatják, hogy ha a borítékban található tájékoztató alapján, módszeresen csinálják végig 

a folyamatot, akkor bár szokatlan, de nem bonyolult az eljárás. Nagyon fontos, hogy ne a 

romániai igazolványokat használják, hívja fel a figyelmet a háromszéki elöljáró, aki szerint az 

azonosító nyilatkozatot föltétlenül a magyarországi igazolványok – lakcímkártya, 

személyazonossági igazolvány vagy útlevél – adataival töltsék ki.  

 

Buktatókat is rejt a népszámlálás online része  
2022. március 22. – szekelyhon.ro 

Egy hete kezdődött el a népszámlálás önkitöltős szakasza, szombatig csaknem hatszázezren 

éltek is ezzel az online lehetőséggel. Az elmúlt hét tapasztalatai azonban rámutattak a rendszer 

buktatóira is: legfontosabb, hogy el lehet küldeni a kérdőívet úgy is, hogy nem jutottunk el a 

végére. Sokan éppen azzal telefonáltak a Népszámlálás.ro csapatához, hogy nem is szerepel a 

kérdőívben etnikum vagy anyanyelv, mert hamarabb elküldték a kérdőívet.  

 

Részvételre buzdít az EMNT, fogadják és várják a levélszavazatokat  
2022. március 22. – szekelyhon.ro 

Hosszabbított nyitvatartással fogadják az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

demokráciaközpontjai a levélszavazatokat április 2-áig, az erdélyi politikai szervezet ugyanis 

felvállalta – ahogyan a korábbi magyarországi országgyűlési választásokon is –, hogy eljuttatja 

a levélborítékokat a magyarországi külképviseletekre. Ezért arra kérik a választókat, hogy 

lehetőleg ne tegyék postára a levélszavazataikat, inkább adják le az EMNT, EMNP irodáiban, 

vagy adják át a kijelölt önkénteseiknek.  

 

Elképzeléseit ismertette Hargita megye frissen kinevezett prefektusa  
2022. március 22. – szekelyhon.ro 

Jusson lélegzethez a Hargita megyei kormányhivatal, a munkája legyen könnyebb és 

hatékonyabb – ez a rövid távú cél, amit kitűzött magának Petres Sándor, a megye frissen 

kinevezett prefektusa. Ha ez megvalósul, eredményesebben tudnak dolgozni, és ez a megyének, 

az államnak is jó – szögezte le. Gyergyószentmiklóson tartott sajtótájékoztatót Petres Sándor 

kormánymegbízott és Barti Tihamér, az RMDSZ Gyergyó Területi elnöke kedden. Amint Barti 

felvezetőjében elmondta, az új prefektus gyergyói javaslatra és az RMDSZ támogatásával került 

tisztségébe.  

 

Online platform segíti a pályaválasztásban a háromszéki diákokat 
2022. március 22. – maszol.ro 

Romániában hiányos a pályaorientációs tanácsadás mivel erre nincsenek felkészülve az 

iskolák, ezért sok diák úgy kerül be középiskolába vagy szakiskolába, hogy előtte nem állt szóba 

vele senki arról, hogy milyen szakmát és életpályát válasszon. Kiss Imre Kovászna megyei 

főtanfelügyelő szerint az iskolai lemorzsolódás megfékezésének egyik eszköze lehet a diákok 

pályaorientációja.  A háromszéki tanfelügyelőség és a megyei nevelési tanácsadó központ egy 

olyan online – román és magyar nyelvű - platformot mutatott be keddi sajtótájékoztatón, 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/buktatokat-is-rejt-a-nepszamlalas-online-resze-mutatjuk-melyek-azok
https://szekelyhon.ro/aktualis/reszvetelre-buzdit-az-emnt-fogadjak-es-varjak-a-levelszavazatokat
https://szekelyhon.ro/aktualis/elkepzeleseit-ismertette-hargita-megye-frissen-kinevezett-prefektusa
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 23. 

. 

 

amely egyaránt alkalmas a tanácsadásra és személyiségfejlesztésre. A „Karrier-Zóna” nevű 

platformhoz első körben a háromszéki nyolcadik osztályos diákok férhetnek hozzá meghívásos 

alapon, számolt be Brassai László. A tanácsadói központ szakembere szerint a platform 

elkészítésekor egyrészt arra törekedtek, hogy vonzó legyen a gyerekek számára, másrészt, hogy 

többet jelentsen annál, mint ha a diák egy alkalommal kitölti a világ legjobb kérdőívét, majd 

abból egy szakember megmondja neki, milyen pályára alkalmas. 

 

Zsigmond Barna Pál Kolozsváron: a jól kiépített választási rendszer kizárja a 
„zombiszavazókat” 
2022. március 22. – Krónika 

Az április 3-ai magyarországi országgyűlési választások tétjét, a nemzeti összetartozás 

fontosságát hangsúlyozta erdélyi körútja kolozsvári állomásán kedden Zsigmond Barna Pál, a 

magyarországi Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, volt csíkszeredai főkonzul. Az Antal 

Géza, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnökével közösen tartott 

sajtótájékoztatón elhangzott, az elmúlt tizenkét évben kialakult egy Kárpát-medencei magyar 

egység, egy olyan nemzetpolitika, melynek alaptétele, hogy a magyarokat nemcsak az 

állampolgárság köti össze, hanem rengeteg vonatkozásban összetartoznak, bárhol is éljenek a 

világon. A marosvásárhelyi származású volt főkonzul az eseményen azt is megemlítette, hogy 

Magyarországon a baloldal azzal vádolta a határon túli magyarokat, hogy „zombiszavazók” 

lesznek, és visszaélnek a szavazati joggal. A szavazati rendszer azonban úgy van kiépítve, olyan 

ellenőrzési mechanizmusa van, hogy kizárja a visszaélések lehetőségét, mindenki csak saját 

személyi igazolványával tud szavazni – szögezte le az országgyűlési képviselő. 

 

Minden magyar számít 
2022. március 22. – Nyugati Jelen 

Minden magyar, aki csak teheti, töltse ki a digitális népszámlálási űrlapot, és tüntesse fel 

magyar nemzetiségét és anyanyelvét. Nem túl bonyolult, 20 perc–fél óra alatt kitölthető, 

mondta Széll Lőrincz, a Hunyad megyei RMDSZ ügyvezető elnöke. Minden magyar számít, a 

népszámlálási eredmények határozzák meg a magyarság súlyát a következő tíz évben. Az 

egyházaknak, civilszervezeteknek, tanintézményeknek stb. járó országos és helyi 

támogatásokat ugyanis annak alapján osztják szét. 

 

A Pro Agricultura Egyesület a magyar gazdák támasza 
2022. március 22. – Nyugati Jelen 

Csütörtökön a Jelen Ház nagytermében Újdonságok az agráriumban címmel került sor a CED 

Közép-európai Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. és az Arad Megyei Magyar Gazdák 

Egyesülete szervezte szakmai fórumra. Antal Géza, a Pro Agricultura Egyesület kolozsvári 

elnöke érdeklődésünk nyomán elmondta: az Egyesületet tavaly jegyezték be annak érdekében, 

hogy a Kárpát-medencei Falugazdász Program belső-erdélyi és bánsági regionális részét 

adminisztrálja. Ezen belül 12 falugazdász foglalkoztatásával, munkájuknak a koordinálásával 

foglalkoznak. Közülük Arad megyében két falugazdász, ifj. Zágoni Szabó András és Nagy Zsolt 
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tevékenykedik. A legfontosabb feladatuk, szakmai szempontból, illetve a legfrissebb 

tudományos információkkal, szakmai tanácsokkal, a pályázatírásban segítsék a gazdákat, 

illetve azok terményeinek a piacra jutását. Gyakorlatilag minden aktuális, a gazdatársadalmat 

érintő kérdésben tájékoztatják a gazdákat és a mezőgazdasági kisvállalkozókat. Ugyancsak a 

CED biztosítja számukra a jogi, valamint az adminisztratív keretet is. Az Arad Megyei Magyar 

Gazdák Egyesülete jól megszervezett gazdálkodói tömörülés, amely a mezőgazdászoknak 

biztosítja a szakmai hátteret, miközben a CED az adminisztratív, pénzügyi hátteret 

Magyarország Kormánya, illetve Agrárminisztériumának a támogatásával. 

 

Orbán Viktorral szembeni gyűlöletét hozta Erdélybe Márki-Zay Péter 
2022. március 23. – Krónika 

Márki-Zay Péter helyesnek tartja az anyaország által a külhoni magyaroknak juttatott 

támogatásokat, ezek kapcsán azonban hatalomra kerülése esetén átvilágítást rendelne el – 

derült ki a magyarországi ellenzék miniszterelnök-jelöltjének kolozsvári közönségtalálkozóján. 

Amelynek részvevői keveset tudtak meg a politikus és a mögötte álló hat alakulat programjáról, 

az erdélyi kampánylátogatáson tartózkodó meghívott mondandója ugyanis többnyire Orbán 

Viktor és a Fidesz bírálátában merült ki. 

 

Kopjafát avattak az idén 750 éves Csábon 
2022. március 22. – ma7.sk  

Két évnyi kényszerszünet után, március 20-án ismét egybegyűlhettek a kultúrműsorokra 

szomjazó helybéliek a Nagykürtösi járásbéli, csaknem ezerszáz lelket számláló Csáb községben. 

A község és a helyi Csemadok-alapszervezet közös szervezésének eredménye volt a Szeder-

parkban az a délután négy órakor kezdődő megemlékezés, melynek origójában egyrészt a 

forradalom és szabadságharc, másrészt a falu első írásos említésének 750. évfordulója állt. A 

megjelent csábi lakosok mellett az eseményt jelenlétükkel megtisztelték a járás valamennyi 

politikai, kulturális és oktatási szervezetének vezetői mint például Régi Anikó, a Szövetség – 

MKP Platform járási elnökasszonya; Balogh Gábor, a Csemadok NTV elnöke; Jaskó Deák 

Gyöngyi, a csábi alapiskola igazgatóasszonya; Híves István, az ipolybalogi Művészeti 

Alapiskola igazgatója; valamint a Palóc Társaság, ami Z. Urbán Aladár személyében – egyben 

elnökével – képviseltette magát. 

 

A reménység szigete kitárta kapuit - magyar bölcsődét avattak Léván 
2022. március 22. – ma7.sk, felvidek.ma  

Ünnepélyes keretek között adták át a Forrás Református Bölcsődét Léván. Az ünnepség a helyi 

református templomban kezdődött. Az istentiszteleten jelen voltak a meghívott vendégek, Dr. 

Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért 

és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, 

Révész Tibor felvidéki esperes, és Géresi Róbert, felvidéki püspök. A rendezvényen jelen voltak 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/orban-viktorral-szembeni-gyuloletet-hozta-erdelybe-marki-zay-peter
https://ma7.sk/tajaink/kopjafat-avattak-az-iden-750-eves-csabon
https://ma7.sk/tajaink/a-remenyseg-szigete-kitarta-kapuit-magyar-bolcsodet-avattak-levan


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 23. 

. 

 

még a Bars egyházmegye lelkipásztorai, a helyi lelkész, Kassai Gyula, és Lőrincz Katalin, a lévai 

Juhász Gyula Alapiskola igazgatónője. Igét hirdetett Géresi Róbert, felvidéki püspök. 

 

Emléktáblát avattak a kitelepítettek emlékére Perbetén 
2022. március 22. – felvidek.ma  

A szégyenletes beneši törvények miatt meghurcolt és kitelepített felvidéki magyarságra való 

emlékezés jeléül avattak emléktáblát a bátorkeszi római katolikus templomban Szent József, a 

Boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepén. Az eseményt a komáromi Kecskés László 

Társaság szervezte, védnökei voltak: dr. Molnár Attila Komárom polgármestere, országgyűlési 

képviselő és Zsitva Norbert, Perbete polgármestere. A rendezvény ünnepi szentmisével 

kezdődött, Kiss Róbert Főtisztelendő, általános helynök, kanonok, komáromi esperes-

plébános celebrálásával. A megjelenteket, köztük Pincehely, Szárazd, Perbete 

testvértelepüléseinek polgármestereit Nemes Andrásné Zsuzsanna köszöntötte, aki elmondta: 

Ma azért lehetünk itt, mert a Kecskés László Társaság Perbetén is emléktáblát adományoz a 

kitelepítettek emlékére. 

 

Pásztor István szerint a határátkelő-bővítések és a gyorsvasút lendíthetnek az 
itteni gazdaságon 
2022. március 22. – vajma.info, Pannon RTV 

Az olyan határon átívelő infrastrukturális fejlesztések, mint amilyen a szerb-magyar 

határátkelők bővítése, valamint a Szabadka-Szeged és a Belgrád-Budapest vasútvonal, új 

lehetőségeket nyújthatnak a térség lakóinak, fellendíthetik az itteni gazdaságot – erről is 

beszélt reggel a Szabadkai Magyar Rádió műsorában Pásztor István. A VMSZ elnöke az 

energia- és élelmiszerbiztonságról is szólt. Szerbiában nincs ok a pánikra, és ehhez nagyban 

hozzájárul Szerbia semlegességre való törekvése – tette hozzá Pásztor. 

 

Megnyílt az adai wellnessközpont 
2022. március 22. – magyarszo.rs, vajma.info, Pannon RTV 

Az adai rekreációs központban két év alatt épület meg az a korszerű wellnessközpont, amelyet 

Igor Mirović tartományi kormányfő kedden nyitott meg Bilicki Zoltán adai polgármester, 

valamint több tartományi és önkormányzati tisztségviselő társaságában. Az újonnan megnyílt 

létesítmény többszintes, az alapterülete a két kültéri terasszal együtt 2803 négyzetméteres és 

250 fürdőző befogadására alkalmas.  

 

Moholon őszig megújul a Szent György katolikus templom tetőszerkezete 
2022. március 22. – magyarszo.rs 

A héten megkezdődik és a nyár végéig befejeződik a moholi Szent György katolikus templom 

tetőszerkezetének felújítása, miután a szakrális épületen elöregedett és beázik az azbeszt 

tetőfedő, valamint tönkrement a faszerkezet is. A munkálatok finanszírozásához Ada község 
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önkormányzata 13 millió dinárral, a magyar állam 40 000 euróval járul hozzá, valamint a 

moholi hívek megközelítőleg 1 millió dinárnyi adományt adtak össze a templom 

tetőszerkezetének felújítására – tudtuk meg Világos Miklós moholi plébánostól. 

 

Megújulhat Csantavéren a templom mögötti tér 
2022. március 22. – Pannon RTV 

A mintegy 8700 négyzetméternyi területen egyebek mellett a piacteret is szeretnék befedni. 

A fejlesztés célja, hogy a termelők egy rendezettebb helyszínen kínálhassák portékájukat. A 

projekt összértéke csaknem 56 millió dinár, ebből mintegy 28 milliót a szerb 

pénzügyminisztérium, míg a maradék összeget Szabadka önkormányzata biztosítja. 

 

Fővárosi kormányhivatal: az első napon több mint ezer menekülőnek segítettek 
a humanitárius tranzitponton 
2022. március 22. – MTI, hirado.hu, Origo, demokrata.hu 

- A budapesti BOK csarnokban nyitott humanitárius tranzitponton az első napon, hétfőn 1006 

menekülőnek segítettek az ott dolgozó munkatársak; az éjszakát 98-an töltötték a 

létesítményben, számukra fekhelyet biztosítottak - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala 

kedden az MTI-vel. A közlemény szerint a mintegy 4400 négyzetméter alapterületű 

csarnokban kulturált körülmények között várakozhatnak a menekülők. Az éjjel-nappal nyitva 

tartó tranzitponton ételt, italt, orvosi ellátást, tisztálkodási lehetőséget, utazásszervezést, 

gyereksarkot, internetelérhetőséget biztosít számukra a kormány a karitatív szervezetekkel és 

önkéntesekkel együttműködve - írták. 

 

Jelentősen csökkent a forgalom Ukrajna nyugati határain 
2022. március 22. – kiszo.net 

Az elmúlt napokban napi 70 ezerre csökkent az Ukrajnát elhagyók száma, közli az állami 

határőrség. Az Orosz Föderációval vívott háború első napjaiban naponta akár 150 ezren is 

átlépték az Európai Unióval határos nyugat-ukrajnai határellenőrző pontokon, közölte Andrij 

Demcsenko a határőrség szóvivője. Megjegyezte, hogy jelenleg az ellenőrző pontokon 

gyakorlatilag normalizálódott a helyzet. 

 

Ungváron a város tereinek és utcáinak orosztalanítását kérik a hatóságoktól 
2022. március 22. – kiszo.net 

Ungvári lakosok kezdeményezik a megyeszékhely utcáinak orosztalanítását. A városi tanácshoz 

benyújtott kérelemben többek között azt írják, hogy számos utca, tér olyan orosz 

politikusokról, irodalmárokról és művészekről van elnevezve, akik semmilyen módon nem 

kötődnek Kárpátaljához és Ungvárhoz, ezért megörökítésük nem célszerű. Helyettük az 

életüket Ukrajnáért áldozó új hősöknek kellene emléket állítani, illetve „Kárpátalja és általában 
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Ukrajna történelme és kultúrája olyan kiemelkedő személyiségeinek, akiket a szovjet 

időszakban betiltottak”. 

 

Havi 450 hrivnya támogatást kapnak azok, akik ingyenes szállást biztosítanak a 
menekülteknek 
2022. március 22. – karpataljalap.net 

Azok a tulajok, akik ingyenes szállást biztosítanak menekülteknek, havi 450 hrivnya 

támogatást igényelhetnek minden menekült után. Ahhoz, hogy igényeljék az állami 

támogatást, értesíteni kell a helyi vezetőséget arról, hogy készek szállást biztosítani a 

menekülteknek. A támogatást az elbírálást követően minden hónapban megkapják majd. 

 

Milliókat utalnak a hadsereg támogatására a kárpátaljaiak 
2022. március 22. – kiszo.net 

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője sajtótájékoztatóján szó esett 

a hadsereg kárpátaljai támogatóiról. A megyevezető elmondta, sokan nem viselnek katonai 

egyenruhát, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy védőink modern hírszerzési, 

megfigyelési és kommunikációs eszközökkel legyenek felvértezve. 

 

Újra fizetős lesz a vonatozás Ukrajna belső területeire 
2022. március 22. – kiszo.net 

Az állami vasúttársaság visszaállítja az fizetős rendet az ország nyugati részéből kelet felé és 

külföldre tartó utasai számára. Az evakuációs vonatok továbbra is ingyenesek maradnak. A 

díjköteles utazás nyugatról a központi, keleti és déli megyékbe tartókra vonatkozik, valamint a 

külföldre utazók is pénzért vehetik igénybe a szolgáltatást. 

 

1157 menekült gyermeket írattak át kárpátaljai iskolába 
2022. március 22. – kiszo.net, karpatalja.ma 

1157 belső-ukrajnai gyermekkel bővülnek az oktatási intézmények Kárpátalján – olvasható a 

Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Telegram-csatornáján. Összességében mintegy 

másfél ezren fejezték ki szándékukat aziránt, hogy általános, középfokú vagy szakképzési 

intézményekben szeretnének tovább tanulni. 

 

Elkezdődött a 6,5 ezer hrivnya állami támogatás kifizetése 
2022. március 22. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Március 21-től elkezdődött a 6,5 hrivnya állami támogatás kifizetése. Az összeget már közel 

500 ezer ukrán állampolgár kapta meg – számolt be Telegram-csatornáján a 

pénzügyminisztérium sajtószolgálata. A pénzt az igénylés beérkezésének időrendi sorrendje 

alapján utalják. „Eddig közel 4 millió jelentkezés futott be az eTámogatáson keresztül. A 

programban olyan települések lakosai vehetnek részt, ahol aktív harcok dúlnak” – áll a 

közleményben. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 22. – Kossuth Rádió 

 

Folyamatosan érkeznek a menekülő civilek az ország keleti, északi, déli és középső részéből is. 

A menekültek egy része megy tovább, de sokan maradnak Kárpátalján, és ott várják a háború 

végét. Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője úgy látja, hogy egyelőre kontrollálni 

tudják a helyzetet, bár megzavarják a nyugalmat a szeparatista provokációk Kárpátalján.  

 

A legtöbben a családjukat féltik. A harcok közelsége, a pénz elértéktelenedése, a 

menekülthullám mind-mind okot adhat a félelemre Székelyföldön is. Romániát nem fenyegeti 

a háború veszélye - válaszol Antal Lóránt udvarhelyszéki RMDSZ-es szenátor. 

 

Ünnepi rendezvénnyel Marosvásárhelyen zárult az Erdélyi Mentorprogram második évada, 

amelyen 150 vállalkozó vett részt. A több hónapos képzéssorozatot a Pro Economica Alapítvány 

szervezte. Szakmai partnere a budapesti Design Terminál volt. Összeállításunkban elsőként az 

innovációs ügynökség szakmai vezetőjét, Jónás Lászlót halljuk. 

 

 

A székelyföldi gazdák szakmai találkozóját két év kihagyás után ismét megtartották. A hét 

végén a háromszéki Eresztevényben találkoztak a térség agráriumának szereplői, hogy az 

eredményekről beszámoljanak és a továbblépés lehetőségeit latba vessék.  

 

A barcasági településén, Apácán több nagy beruházást végeztek és végeznek. Van, ami a teljes 

község javát szolgálja, van, amelynek a többségi nemzet a haszonélvezője. Az egykori magyar 

falu nemzetiségi összetétele mára már igencsak megváltozott - halljuk összeállításunkban. 

 

A kommunizmus áldozatai egy 1990-es román törvény alapján jogosultak havi juttatásokra és 

különböző kedvezményekre, mint például a helyi adók és illetékek kifizetése alóli mentesség, 

vagy ingyenes utazásra jogosító vasúti jegyek. A kárpótlásra való jogosultságot a két évvel 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-03-22_18-01-00&enddate=2022-03-22_18-40-00&ch=mr1
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ezelőtt kiterjesztették az első fokú leszármazottakra, vagyis a II. világháborúban a 

Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok, vagy a kényszerlakhelyre deportáltak gyerekeire is. Egy 

friss módosítás szerint, amit az RMDSZ kezdeményezett a parlamentben, a volt hadifoglyok 

nevelt gyerekei is megkaphatják a kárpótlást havi juttatás formájában. Az RMDSZ minden 

megyében segít a kérvények benyújtásában, az iratok beszerzésében, a dosszié összeállításában 

és továbbításában. Az igénylés folyamatáról kértünk tájékoztatást az RMDSZ Arad megyei 

szervezetének székhelyén Sandu Roland ügyintézőtől. 

 

Mire lehet elég, mire tudják és akarják hasznosítani a visszaigényelt, részben vagy egészben 

visszakapott javakat az erdélyi arisztokrata családok mai leszármazottai? - erről, de emellett 

elkobzott javakról, politikai szerepvállalásról is beszélgettünk Csinta Samuval. Az erdélyi 

szerző Budapesten,  a Magyarság Háza Irodalmi Szalonja meghívására az Aranytízben mutatja 

be erdélyi arisztokrata családokról szóló köteteit március 23-án, szerdán délután. 


