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Nyomtatott és online sajtó 

Orbán: a NATO-csúcson sikerült a magyar érdekeket érvényesíteni 
2022. március 24. – MTI, hirado.hu, Origo, PestiSrácok, mandiner.hu, karpatalja.ma 

A NATO-csúcson sikerült a magyar álláspontot és a magyar nemzeti érdeket érvényesíteni, 

Magyarország nem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába - közölte Orbán Viktor 

miniszterelnök csütörtöki videónyilatkozatában. A kormányfő úgy fogalmazott: hosszú 

tárgyalások fejeződtek be, "nehéz szülés volt, de sikeres"."A magyar álláspontot és a magyar 

nemzeti érdekeket sikerült érvényesítenünk. Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába, 

elfogadták, hogy fegyvereket sem küldünk, sőt, Magyarország területén keresztül sem 

haladhatnak fegyverek Ukrajna területére" - jelentette ki. Értékelése szerint ezt azért tudták 

elfogadtatni, mert a NATO-nak az lett a közös álláspontja, hogy a legfontosabb közös NATO-

cél az, hogy a háború semmiképpen se lépje túl Ukrajna határait. Közölte, hogy ezért 

elvetették a légtérzár gondolatatát is. Egy Ukrajna feletti légtérzár azonos lett volta a légi 

háborúval - hangsúlyozta, hozzátéve ugyanakkor, hogy ez nem fog megtörténni és ez jó hír 

Magyarország számára. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy döntöttek az Ukrajnával 

szomszédos közép-európai országok - Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia - 

megerősítéséről is. Hozzátette: ide védelmi célzattal települnek majd NATO-erők. 

Várjuk őket, jönnek törökök, olaszok és horvátok, valamint lesznek amerikaiak is - mondta 

Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy ők a magyar honvédséggel együtt fogják garantálni 

Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát. 

 

Orbán Viktor elutasította az ukrán elnök követeléseit fegyverek küldéséről és az 

orosz energiahordozók betiltásáról 
2022. március 25. – MTI, hirado.hu, PestiSrácok, Origo  

Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az Európai 

Tanácsban Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit, mert azok ellentétesek 

hazánk érdekeivel - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője 

pénteken. Elmondta: Ukrajna elnöke két dolgot kért Magyarországtól, illetve Orbán Viktor 

miniszterelnöktől. Az első, hogy szavazza meg a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra, 

és hazánk ne vásároljon gázt és kőolajat Oroszországtól. A második kérése pedig az volt, hogy 

Magyarország engedjen át fegyverszállítmányokat és küldjön fegyvereket Ukrajnába. Havasi 

Bertalan közölte: Orbán Viktor mindkét kérést elutasította, mert azok ellentétesek 

Magyarország érdekeivel. Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, ezért nem enged 

át fegyverszállítmányokat, és nem küld fegyvereket Ukrajnába. Ugyanakkor minden eszközzel 

segíti a háború elől menekülőket, és humanitárius segítséget nyújt nekik - húzta alá a 

sajtófőnök. 

 

V
e

ze
tő

 H
ír

e
k

 

https://www.origo.hu/itthon/20220324-orban-vikor-nato-csucs.html
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/25/orban-viktor-elutasitotta-az-ukran-elnok-koveteleseit
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Szijjártó: öt ország jelezte eddig a magyar zászlóalj-harccsoporthoz való 

csatlakozási szándékát 
2022. március 24. – MTI, hirado.hu, PestiSrácok 

Öt ország jelezte eddig a magyar zászlóalj-harccsoporthoz való csatlakozási szándékát - 

jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a csütörtöki brüsszeli rendkívüli NATO-csúcs 

után a közösségi oldalán. A miniszter ismertetése szerint a NATO - annak érdekében hogy 

megerősítse a szerepvállalását a szövetség keleti, délkeleti szárnyán - "előretolt védelmi 

jelenlétet hozott létre". Ez azt jelenti, hogy nyolc zászlóalj-harccsoport jön létre a szövetség 

keleti, délkeleti szárnyán - mondta. Ezek közül az egyik lesz az a magyar zászlóalj-

harccsoport, amely már korábban létrejött. "Mi magyarok hoztuk ezt létre, a Magyar 

Honvédség hozta ezt létre, az magyar vezetés alatt áll" - hangoztatta, hozzátéve, hogy az 

egység eddig is a NATO keretében működött. Szijjártó Péter közölte: megnyitották a 

lehetőséget, hogy ehhez a zászlóalj-csoporthoz más NATO-tagországok is csatlakozhassanak a 

saját katonáikkal. Tájékoztatása szerint öt ország - az Egyesült Államok, Törökország, 

Horvátország, Montenegró és Olaszország - jelezte csatlakozás és katonák küldésének, 

delegálásának szándékát. Előreláthatólag ezen országok néhány száz főnyi katonát delegálnak 

majd a magyar zászlóaljcsoportba - jegyezte meg. A tárcavezető kitért arra is, hogy ezen 

katonák a Dunántúlon fognak tartózkodni, ahol a honvédség bázisaiban közös kiképzéseken, 

gyakorlatokon vesznek majd részt a NATO-együttműködés keretében. 

 

Novák Katalin: Magyarország szíve most a magyar-ukrán határ mentén dobog 
2022. március 24. – MTI, hirado.hu, Origo, karpatalja.ma 

Magyarország szíve most a magyar-ukrán határ mentén dobog, és mindannyiunk szíve együtt 

dobban azokért, akik menekülni kényszerülnek Ukrajnából - jelentette ki a megválasztott 

köztársasági elnök Beregdarócon, sajtótájékoztatón csütörtökön. Novák Katalin az elmúlt 

négy napban a határ menti településeken tett látogatásának tapasztalatairól szólva 

hangsúlyozta, "nekünk két hadseregünk is van", egyrészt a fegyveres erők, másrészt azok a 

segítőkész magyar emberek, akik most is itt vannak, a nap huszonnégy órájában. 

Tapasztalatait összegezve elmondta, a négy nap alatt tizenkét településre látogatott el, 

megtekintette a hat segélyszervezet munkáját, helyi képviselőkkel, településvezetőkkel, illetve 

önkéntesekkel találkozott. Beszélt olyanokkal is, akik a mindennapi munkájuk és feladataik 

mellett akár éjszaka vagy munkaidő után több száz szendvicset kennek, meleg ételt 

készítenek, ágyneműt húznak, takarítanak, vagy egyéb módon vesznek részt a 

segítségnyújtásban. 

 

Harmincöt tonnányi segélyszállítmánnyal indult útnak a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Budapestről 
2022. március 24. – MTI, Origo, karpat.in.ua, 

Harmincöt tonnányi segélyszállítmányt visz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Hungary 

Helps program támogatásával Budapestről, hogy segítsen az ukrajnai háború 
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https://pestisracok.hu/szijjarto-ot-orszag-jelezte-eddig-a-magyar-zaszloalj-harccsoporthoz-valo-csatlakozasi-szandekat-video/
https://pestisracok.hu/szijjarto-ot-orszag-jelezte-eddig-a-magyar-zaszloalj-harccsoporthoz-valo-csatlakozasi-szandekat-video/
https://life.karpat.in.ua/?p=96258&lang=hu
https://www.origo.hu/foto/galeria/20220325-harmincot-tonnanyi-segelyszallitmanyt-visz-a-magyar-maltai-szeretetszolgalat-az-ukrajnai-haboru.html
https://www.origo.hu/foto/galeria/20220325-harmincot-tonnanyi-segelyszallitmanyt-visz-a-magyar-maltai-szeretetszolgalat-az-ukrajnai-haboru.html
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kárvallottjainak. A furgonok csütörtöki indulásakor Azbej Tristan, a Miniszterelnökség 

üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős 

államtitkára azt mondta, hogy a kormány álláspontja világos és határozott: a legfontosabb 

feladat megóvni Magyarország biztonságát és békéjét, ugyanakkor erkölcsi kötelesség segíteni 

a harcok ártatlan kárvallottjain. Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

ügyvezető alelnöke közölte, hogy a háború kitörése óta több mint 110 tonna élelmiszert vittek 

Ukrajnába, elsősorban Kárpátaljára. Ez az első alkalom, hogy még tovább mennek, mert a 

felelősségük nem csupán a Kárpátokon innen élő magyarokra terjed ki, hanem mindenkire, 

aki szenved a háborútól - jegyezte meg. 

 

Kedvező ítélet Úzvölgyéről: törölni kell a telekkönyvből Dormánfalva 

tulajdonjogát 
2022. március 24. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Moinești-i Bíróság csütörtöki ítélete értelmében törölni kell a telekkönyvből Dormánfalva 

(Dărmănești) városnak az úzvölgyi temető fölötti tulajdonjogát. A Moinești-i Bíróság 

csütörtöki ítélete értelmében törölni kell a telekkönyvből Dormánfalva (Dărmănești) 

városnak az úzvölgyi temető fölötti tulajdonjogát. A táblabíróság akkor megalapozatlannak 

tartotta és elutasította Dormánfalva város és a dormánfalvi városi tanács fellebbezését az 

önkormányzati határozatot érvénytelenítő első fokú ítélet ellen. 

 

  
Márki-Zay, a kampányarc 
2022. március 24. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „azt javaslom, nézzenek bele Márki-Zay Péter kolozsvári 

„előadásába” (a politikus Facebook-oldalán megtekinthető), és szembesítsék magukat azzal a 

lehetőséggel, hogy ez az ember a sors drámai fordulata révén akár Magyarország 

miniszterelnöke is lehet. Nem kell feltétlenül publicistákra, véleményformálókra, elemzőkre 

figyelni, elég nézni, hallgatni ennek az enervált, középszerű, de öntelt figurának a zavaros 

szereplését. Máris lesz elég adrenalin, motiváció a Fidesz melletti szavazásra”. 

 

Az erdélyiek nem látják szívesen Márki-Zay Pétert az EMNP szerint 
2022. március 24. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint Márki-Zay Péter Erdélyben nem szívesen látott 

vendég. A kisebbik erdélyi magyar párt országos elnöksége az ellenzéki miniszterelnök-jelölt 

keddi és szerdai erdélyi látogatásával kapcsolatban fogalmazta meg álláspontját csütörtökön. 

Az EMNP Gyurcsány Ferenc hatalomszerzési törekvéseinek a trójai falovaként tett említést 

Márki-Zay Péterről, és kijelentette: „nem kérünk sem a hazugságaiból, sem a határon túli 

magyaroknak szánt hamis hízelgéséből, sem pedig azokból, akik valójában mögötte állnak”. 

Az EMNP elnöksége szerint a magyarországi parlamenti választások előtt a magyarországi 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kedvezo-itelet-uzvolgyerol-torolni-kell-a-telekkonyvbol-dormanfalva-tulajdonjogat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kedvezo-itelet-uzvolgyerol-torolni-kell-a-telekkonyvbol-dormanfalva-tulajdonjogat
https://kronikaonline.ro/velemeny/marki-zay-a-kampanyarc
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-erdelyiek-nem-latjak-szivesen-marki-zay-petert-az-emnp-szerint
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baloldal erdélyi „elvtársai” aktívvá váltak, Márki-Zay Pétert Marosvásárhelyen Gáspárik Attila 

„szélsőségesen liberális” színházigazgató, és Markó Béla korábbi RMDSZ-elnök is fogadta. Az 

EMNP állásfoglalásra szólította fel Kelemen Hunort. 

 

Magyar állami kitüntetéseket kaptak háromszéki és brassói személyiségek 
2022. március 24. – maszol.ro 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéseket adtak át Sepsiszentgyörgyön három háromszéki 

és egy brassói személyiségnek. A magas rangú állami kitüntetést a március 15-i nemzeti 

ünnep alkalmával Áder János köztársasági elnök adományozta és Tóth László csíkszeredai 

főkonzul most adta át a díjazottaknak. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Cserey 

Zoltán Mihály, helytörténész, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum volt igazgatója, 

József Álmos Zoltán, helytörténész, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

nyugalmazott matematikatanára, Hervai Katalin Margit, képzőművész, grafikus, pedagógus, 

és Nádudvary György Gusztáv Jenő, a Kovászna Megyei Munkaügyi és Társadalomvédelmi 

Vezérigazgatóság nyugalmazott vezérigazgatója, a Brassói Magyar Dalárda alelnöke. 

   
Módosították a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvényt 
2022. március 24. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

A Kisebbségi Kulturális Alap a jövőben az állami hozzájárulás formájában befolyó bevételek 

hat százalékát fordíthatja a működésére az eddigi öt százalék helyett. Kisebbségi Kulturális 

Alapról szóló törvény módosítását csütörtökön fogadták el a szlovák parlament képviselői. Az 

elfogadott javaslat deklarált célja elősegíteni az alap hatékonyabb működését. A törvény által 

garantált, az alapnak évente nyújtandó minimális összeg 8 000 000 euróról 8 300 000 

euróra emelkedik. A beterjesztők szerint a javaslat a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra 

reagál, amelyek azt mutatják, hogy az alap feladatainak teljes körű, szisztematikus és időben 

történő végrehajtásához jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő személyi és anyagi 

kapacitás. 

 

Forró: Az orosz földgáz és a kőolaj azonnali letiltásának beláthatatlan 

következményei lehetnek 
2022. március 24. – ma7.sk 

Fontos, hogy az európai közösség minden lehetséges békés eszközt kihasználjon arra, hogy 

Oroszország Ukrajnával szembeni agresszióját megállítsa, írta közösségi oldalán a Szövetség 

elnöke, Forró Krisztián. A pártelnök szerint tény, hogy az egy beszállítótól való függőség 

békeidőben sem ideális megoldás, békeidőben is veszélyes. „Mindemellett úgy vélem, az 

energiahordozókat nem szabad geopolitikai fegyverként használni. Az orosz földgáz és a 

kőolaj azonnali letiltásának beláthatatlan következményei lehetnek, amelyekre Szlovákia 

nincs kellőképpen felkészülve, mivel Szlovákia az energetikailag legkitettebb országok egyike. 
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https://maszol.ro/belfold/Magyar-allami-kitunteteseket-kaptak-haromszeki-es-brassoi-szemelyisegek
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Jól emlékszünk még az orosz földgáz tranzitja vagy az ellentétes irányú útvonalon Ukrajnába 

juttatott energiahordozó körüli bonyodalmakra” – fogalmazott Forró. 

 

 

Tömbből a kisebbségbe. Ukrán diák egy felvidéki magyar iskolában 
2022. március 24. – ma7.sk 

Az ukrán-orosz háború elől menekülő ukrán nemzetiségű családok gyermekei helyenként 

felvidéki magyar iskolákba kerülnek. A magyar tanítási nyelvű iskolákban azonban alapos 

kihívás egy ukrán nyelven beszélő gyermek integrálása. A Galántai járásbeli Nagymácsédon, a 

Mészáros Dávid Alapiskolában egy tizennégy éves ukrán fiút fogadtak be a nyolcadik 

osztályba. Az ukrán gyerekek felvételéhez és iskolai adaptációjához „szlovákiai módon”, 

csavaros utak vezetnek. A tanárok a megkopott orosz tudásukat szedegetik elő. A Galántai 

járásbeli Nagymácsédon is fogadtak be magánszemélyek ukrán családokat. A helyi magyar 

alapiskolába pedig a tizennégy éves Oleksandr érkezett. A fiú két nagynénjével és 

nagymamájával menekült el Kyjevből a bombázások elől, új osztálytársai elbeszélései alapján, 

a fiú édesapja Kyjevben maradt. Két unokahúgát szintén iskolába íratták Nagymácsédon, de 

mivel a kislányok még alsó tagozatra járnak, számukra tudták biztosítani a szlovák alapiskolát 

- Nagymácsédon ugyanis csak alsó tagozatú szlovák alapiskola van, felső tagozattal már csak 

a magyar iskola rendelkezik. 

 

Szlovák-magyar együttműködés a kék vércse és a túzok megőrzéséért 
2022. március 24. – bumm.sk  

Szlovák-magyar együttműködés indult két veszélyeztetett madárfaj, a kék vércse és a túzok 

megőrzéséért. A projekt Magyarországról és Szlovákiából két társfinanszírozó 

hozzájárulásával, hét kedvezményezett közös munkájaként valósul meg Szlovákiában egy, 

Magyarországon pedig négy különleges madárvédelmi területen idén február 1-jétől 2027. 

április 30-ig - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). 

 

Sólymos és Rigó is pozitívan értékelte a NATO döntését 
2022. március 24. – bumm.sk  

Sólymos László szerint az Európai Uniónak is olyan egységesnek és erősnek kell lennie, mint 

amilyen ma a NATO volt. Rigó Konrád is örül a NATO döntésének. Ondrejcsák Róbert pedig 

az ukrajnai orosz agresszió első hónapját elemezte bejegyzésében. Sólymos László szerint az 

Európai Uniónak is olyan egységesnek és erősnek kell lennie, mint amilyen ma a NATO volt. 

Sólymos örül annak, hogy a NATO a keleti határok megerősítésével egységesen a 

biztonságunk megerősítése mellett döntött. „Bízom benne, hogy az EU is hasonlóan egységes 

állásfoglalást fogad el. Európa fokozott leválasztása az orosz gázról és olajról nem öncélú 

döntés, hanem elengedhetetlen reakció az orosz invázióra. Az energiafüggetlenségünk 

biztonsági kérdés” - írta Facebook-bejegyzésében Sólymos.  
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Könyvet mutattak be Zselízen a Sacher-torta és a Sacher család zselízi 

vonatkozásairól 
2022. március 24. – felvidek.ma  

Ünnepélyes keretek között került bemutatásra az a hiánypótló feldolgozás, amit a zselízi 

Sacher Polgári Társulás jelentetett meg a világhírű torta és a Sacher család itteni 

vonatkozásairól. A nagynevű osztrák cukrász dinasztia ugyanis 1843 körüli években 

huzamosabb időt töltött a Garam menti kisvárosban, az Esterházy-kastély szolgálatában. A 

szállodalapító Eduard Sacher pedig itt látta meg a napvilágot, abban a házban, mely ma a 

Csemadok Zselízi Alapszervezete tulajdonában van, és ahol a Sacher PT kifejti tevékenységét. 

Az egyesület ugyanis azt tűzte zászlajára, hogy feleleveníti és széles körben népszerűsíti a 

zselízi Sacher-kultuszt. Ennek egy fontos eleme a Sacher-ház eredeti állapotába való 

visszaállítása, illetve olyan ismeretterjesztő kiadványok, könyvek, dokumentumok, videók 

kiadása is, mint a most megjelentetett „Csokoládéba öntött isteni adomány” címet viselő. 

 

Határozott felvidéki kiállás a gyermekvédelmi népszavazás mellett 
2022. március 24. – felvidek.ma  

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) és a Szövetség a Közös Célokért 

(SZAKC) társulás szervezésében A család-, a gyermek- és az életvédelem aktuális kérdései 

címmel tartottak ma konferenciát Komáromban, az Egressy Béni Városi Művelődési 

Központban. Előadások hangzottak el a családpolitikáról, a szülők és gyermekek védelméről, 

az életvédelemről és a gender-ideológia terjedéséről. A felvidéki szervezetek határozottan 

kiálltak a 10 nap múlva esedékes magyarországi gyermekvédelmi népszavazás mellett. 

 

Topolya: Másfél milliárdos büdzséből gazdálkodhat az önkormányzat 
2022. március 24. – Vajma.info 

Másfél milliárdos büdzséből gazdálkodhat idén a topolyai önkormányzat. A keretet azonban 

hamarosan tovább bővítik azzal a 80 millió dinárral, amit a Tartományi Nagyberuházási 

Igazgatóság biztosít majd az épülő fürdő és a stadion melletti parkoló kiépítésére és a terület 

rendezésére. Fontos döntéseket hozott meg a képviselő-testület a ma megtartott, sorrendben 

a 15. ülésén. A költségvetés újraelosztása mellett elfogadták Topolya Község Fejlesztési Tervét 

a 2022-2030-ig terjedő időszakra. „A dokumentum a fő célokat, stratégiákat határozza meg, 

amelyek mentén az életminőség javulása, valamint Topolya község további fejlődése érhető 

el” – fogalmazott az ülést követően Szatmári Adrián polgármester. 
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https://felvidek.ma/2022/03/konyvet-mutattak-be-zselizen-a-sacher-torta-es-a-sacher-csalad-zselizi-vonatkozasairol/
https://felvidek.ma/2022/03/konyvet-mutattak-be-zselizen-a-sacher-torta-es-a-sacher-csalad-zselizi-vonatkozasairol/
https://felvidek.ma/2022/03/hatarozott-felvideki-kiallas-a-gyermekvedelmi-nepszavazas-mellett/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27467/Topolya-Masfel-milliardos-budzsebol-gazdalkodhat-az-onkormanyzat.html
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Ülésezett a magyarkanizsai községi képviselő-testület: napirendjén az évi 

jelentések 

2022. március 24. – Vajma.info 

Zömében a Magyarkanizsa község intézményeinek 2021. évi munkajelentései szerepeltek a 

községi képviselő-testület mai ülésének napirendjén. Az ülést követő sajtótájékoztatón 

Pletikoszity Tibor, a Vajdasági Magyar Szövetség magyarkanizsai frakcióvezetője elmondta, 

hogy a 23 napirendi pontról döntöttek a képviselők. 

 

Juhász Bálint: Folytatni kell a megkezdett munkát 
2022. március 25. – PannonRTV 

Bajsa a dinamikusan fejlődő topolyai önkormányzat része, a városi szennyvíztisztító kiépítése 

is kihat Bajsa mindennapjaira az élhető közösség megteremtése vonatkozásában - hangzott el 

a VMSZ lakossági fórumán csütörtök este. Bajsán az elmúlt időszak legnagyobb befektetése a 

medence kiépítése és üzembe helyezése volt, 43,6 millió dinárt fordítottak erre a célra, 

valamint csaknem 1 milliót az odavezető út aszfaltozására, idén pedig gyerekpancsolóval 

bővítik – emelték ki a VMSZ által szervezett lakossági fórumon tegnap este. 

 

Kiderült, kik küldték a magyarellenes sms-eket 
2022. március 24. – karpataljalap.net, karpatalja.ma 

Miután Oroszország a fronton nem ért el különösebb sikereket, pánikkeltéssel próbálja meg 

destabilizálni a helyzetet Ukrajnában. Az orosz titkosszolgálatok ezen abszurd információs 

hadműveletének célja nemcsak a régi történelmi sebek feltépése, hanem az egymás mellett 

élő nemzetek egymásnak uszítása, az európai és az euroatlanti egység aláásása is. Az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat (SZBU) leleplezte az sms-eket küldő bűnszervezetet, melynek kijevi, 

dnyiprói, odesszai és vinnyicai tagjai voltak. A házkutatás során telekommunikációs 

felszerelést, több SIM-kártyát és szervert is lefoglaltak. 

 

Tudnivalók a külképviseleti szavazásról 
2022. március 24. – karpataljalap.net 

A konzulátusokon már fel lehet venni a levélcsomagokat A határon túl élő magyar 

állampolgárok számára elkezdődött a 2022-es parlamenti választás és az országos 

népszavazás. Kárpátalján az ungvári és a beregszászi konzulátusokon is átvehetők a 

levélcsomagok. A tudnivalókról Bacskai József ungvári magyar főkonzult kérdeztük. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27465/Ulesezett-a-magyarkanizsai-kozsegi-kepviselo-testulet-napirendjen-az-evi-jelentesek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27465/Ulesezett-a-magyarkanizsai-kozsegi-kepviselo-testulet-napirendjen-az-evi-jelentesek.html
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/juhasz-balint-folytatni-kell-megkezdett-munkat
https://karpataljalap.net/2022/03/24/kiderult-kik-kuldtek-magyarellenes-sms-eket
https://karpataljalap.net/2022/03/24/tudnivalok-kulkepviseleti-szavazasrol
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28 agrárvállalkozó kapta meg felmentését a katonai szolgálat alól a 

Nagydobronyi kistérségben 
2022. március 24. – karpat.in.ua 

Féléves felmentést kaptak a katonai szolgálat alól a Nagydobronyi kistérség azon egyéni 

vállalkozói és vállalkozások alkalmazottai, amelyeknél Ukrajna Gazdasági Tevékenységek 

Osztályozási rendszerének megfelelően első helyen a mezőgazdasági tevékenység áll. 

 

Adókedvezmények hadiállapot idején  
2022. március 24. – karpat.in.ua 

Április elsejétől az első és második csoportba tartozó magánvállalkozóknak lehetővé tették az 

adófizetés késleltetését. Az erre vonatkozó törvényt március 15.-én tették közzé. Az adóhivatal 

magyarázata szerint, hadi állapot idejére a vállalkozók számára különleges adózási rendet 

alkalmaznak. Elsősorban a kiskereskedésekről, piacokról és  lakossági szolgáltatások 

szférájában tevékenykedőkről van szó, mint például a műszaki eszközök javítása,  illetve a 

szépségápolás. Az egyszerűsített rendszerrel a ruházati üzletek és ABC tulajdonosok is 

élhetnek. 

 

Hatósági fellépéssel fenyegeti az elnök és a kormány internetes bírálóit 

Ternopil megye katonai kormányzója 
2022. március 24. – karpat.in.ua 

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a Nemzeti Rendőrség és a kémelhárítás fogja 

kezelésbe venni azokat, akik a közösségi oldalakon bírálják az elnök, a kormány, a legfőbb 

ügyész intézkedéseit – jelentette be Volodimir Trus, Ternopil Megye Katonai 

Adminisztrációjának vezetője a helyi védelmi tanács ülése utáni sajtótájékoztatóján, adta 

hírül a gazeta-misto.te.ua hírportál ternopili hírportál. 

 

Eltörölték az érettségizők záróvizsgáit 
2022. március 24. – karpatalja.ma 

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa elfogadta a külső független tesztelés (ZNO) egyszerűsítéséről és a 

záróvizsgák (DPA) eltörléséről szóló 2022-es törvényjavaslatot. Ennek értelmében az idei 

érettségizők az országban zajló háborús események miatt mentesülnek a záróvizsgák alól. 

Egyszerűsödnek a felsőoktatási bemeneti követelmények, ebben az évben nem feltétel a külső 

független tesztvizsgák és a felvételi vizsgák teljesítése. Az egyszerűsített felvételi eljárás 

kidolgozása folyamatban van. 
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https://economic.karpat.in.ua/?p=21247&lang=hu
https://economic.karpat.in.ua/?p=21247&lang=hu
https://economic.karpat.in.ua/?p=21242&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=96193&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=96193&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/eltoroltek-az-erettsegi-vizsgakat/
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Mostantól több év börtön jár a fegyveres erők és a katonai támogatás 

fotózásáért és videózásáért 
2022. március 24. – karpat.in.ua 

Törvényt fogadott el a Legfelső Tanács csütörtöki ülésén a fegyveres erők mozgásának és a 

katonai támogatásnak a fotózásáért és videózásáért járó büntetőjogi felelősségről a 

hadiállapot idején, a börtönbüntetés időtartama 3-tól 12 évig terjedhet – adta hírül az 

Ukrajinszka Pravda hírportál Jaroszlav Zseleznyaknak, a Nép Szolgája párt parlamenti 

képviselőjének a közlésére hivatkozva. 

 

 
Folyamatosak a fejlesztések Kórógyon 

2022. március 24. – Kepesujsag.com 

Sikeres pályázatnak köszönhetően újulnak meg Kórógy utcái, a falu tűzoltó-egyesülete pedig 

egy tűzoltókamionnal lett gazdagabb. A regionális fejlesztésért és EU-támogatásokért felelős 

zágrábi minisztérium tavaly júniusban hirdetett infrastrukturális fejlesztési pályázatot a 

többségében nemzeti kisebbségek lakta települések számára. A programra Kórógy település is 

sikeresen pályázott, 300 ezer kúna támogatást nyert el a falu két utcája, a Milica Križan teljes 

és a Silaš utca részleges felújítására. Mivel nem nyerték el a teljes megpályázott összeget, a 

hiányzó részt, mintegy 200 ezer kúnát a Tordincei járás finanszírozta. 

 

Köszönjük Magyarország Kormányának: Újabb 498 millió forint vissza nem 

térítendő támogatás a horvátországi magyar vállalkozóknak és 

mezőgazdászoknak 
2022. március 24. – Kepujsag.com 

A HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján, a magyar kormány jóvoltából az 

Economica Hungarica Alapítvány ismét meghirdette a magyar kormány gazdaságélénkítő 

pályázatait a horvátországi magyarság részére. Ezúttal a mezőgazdasági és vállalkozó 

kategóriában eszközbeszerzésre lehetett pályázni. A pályázat célja vissza nem térítendő 

támogatás folyósítása parasztgazdaságok, egyéni vállalkozók, valamint jogi személyiségű 

mikro- és kisvállalkozások számára a gazdasági tevékenység erősítése, fejlesztése céljából. 

 

Ösztöndíj a magyar szakon tanuló egyetemistáknak 
2022. március 24. – Kepesujsag.com 

Belovár-Bilogora megye magyar kisebbségi önkormányzata legutóbbi ülésén olyan 

határozatot hozott, mely szerint ösztöndíjban részesítik mindazokat a fiatalokat a megyében, 

akik a hungarológia vagy a magyar szak mellett teszik le a voksukat. Belovár-Bilogora megye 

területén hiány van anyanyelvápoló tanárokból. Jelenleg 70 diák vesz részt a fakultatív 

magyarnyelv-ápolásban, Horvátországban ezt C modellnek nevezik. 
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https://politic.karpat.in.ua/?p=44659&lang=hu
https://politic.karpat.in.ua/?p=44659&lang=hu
https://kepesujsag.com/folyamatosak-a-fejlesztesek-korogyon/
https://kepesujsag.com/koszonjuk-magyarorszag-kormanyanak-ujabb-498-millio-forint-vissza-nem-teritendo-tamogatas-a-horvatorszagi-magyar-vallalkozoknak-es-mezogazdaszoknak/
https://kepesujsag.com/koszonjuk-magyarorszag-kormanyanak-ujabb-498-millio-forint-vissza-nem-teritendo-tamogatas-a-horvatorszagi-magyar-vallalkozoknak-es-mezogazdaszoknak/
https://kepesujsag.com/koszonjuk-magyarorszag-kormanyanak-ujabb-498-millio-forint-vissza-nem-teritendo-tamogatas-a-horvatorszagi-magyar-vallalkozoknak-es-mezogazdaszoknak/
https://kepesujsag.com/osztondij-a-magyar-szakon-tanulo-egyetemistaknak/
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Klasszikusok szemével 
2022. március 24. – Kepesujsag.com 

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének festőköre Marinići központi 

könyvtárában mutatta be Én az ő szemével című képkiállítását. A munkákat a szakkör 

résztvevői készítették, de világhírű festők stílusjegyeivel. Fiumei egyesületünkben évek óta 

működik festőszekció, tagjai hétfőnként találkoznak két órára, hogy közösen alkossanak. A 

közös munka gyümölcsét rendszeresen ki is állítják. A szekció munkájában ötvöződik az 

alkotói szabadság és a kötött tematika. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 24. – Kossuth Rádió 

 

Magyarország szíve most az ukrán-magyar határ mentén dobban - így fogalmazott a 

megválasztott köztársasági elnök a Beregdarócon tartott sajtótájékoztatóján. Novák Katalin 

az elmúlt napokban több menekült szállást is felkeresett, találkozott önkéntes segítőkkel és a 

háború elől menekülő családokkal is. 

 

A nyírmeggyesi székhelyű nemzetközi segélyszervezet megállás nélkül szállítja a háborús 

övezetben élőknek a tartós élelmiszert, használati és egészségügyi eszközöket. Szerdán reggel 

közel tíz kamionnyi árut indítottak útnak először Munkácsra, majd onnan Kijevbe. Az 

adventista egyház segítségével történik mindez, akik már azon iparkodnak, hogy 

munkalehetőséget biztosítsanak Kárpátalján a menekülteknek. Riport összeállításunk első 

megszólalója Rácz Ferenc, a segélyszervezet igazgatója. 

 

A magyar-szerb viszonyról beszélt a vajdasági köztelevízió adásában Alekszandar Vucsity 

szerb államfő. Hogy miként jellemezte a két állam és a két nemzet kapcsolatát? -  kiderül 

összeállításunkból. 

 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok, akik regisztráltak, mert részt 

szeretnének venni az április 3-i magyarországi parlamenti választáson és népszavazáson, 

március 19-től adhatják le a levélszavazatukat tartalmazó válaszborítékokat a 

külképviseleteken, vagy adhatják fel postán. Bár ez utóbbit van, ahol nem javasolják. A 
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székelyudvarhelyi Demokrácia Központban nagy a forgalom, önkéntesek segítenek a 

levélszavazatok gyűjtésében, és továbbítják a külképviseletre.  

 

Aradon munkatársunk éppen akkor járt az  EMNT-irodában, amikor alighanem a legidősebb 

aradi szavazó, a 92 éves Piros Dénes az urnába dobta a voksát tartalmazó borítékot. 

Szerdán adták át ünnepélyes keretek között a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi 

Iskolaközpont épületét, amelyet a Jövőért Alapítvány építtetett 8,8 millió eurós 

összköltséggel a magyar kormány támogatásával, és amely a Felvidék legnagyobb ilyen jellegű 

beruházása. Az épületet a kassai Drahovský és Pásztor tervezőiroda tervezete, alapkövét 

2018-ban rakták le. Az ünnepség után először az iskolaigazgatóját, Nagy Istvánt kérdeztük. 

 

Oktatás, szépirodalom, közművelődés, tájékoztatás. Olyan területek, amelyek meghatározóak 

a magyarság megmaradása szempontjából. Ezt ismerte el a magyar állam a Magyar Arany 

Érdemkereszttel március 15-e alkalmából. Felvidékrők hárman vehették át a kitüntetést, 

Molnár Judit újságíró, Bárczi Zsófia író, egyetemi docens, és Keszegh Margit ügyvéd. Ez 

utóbbi kettővel készült beszélgetést hallják most, a Molnár Judittal készült interjút pedig 

vasárnap. Vasárnapi műsorunkat egyébként teljes egészében a nemzeti ünnepünkön 

kitüntetett személyiségek bemutatásának szenteljük. 


