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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Orbán: a választás tétje a béke és a biztonság  
2022. március 27. – MTI, hirado.hu, Origo,  

Az ukrajnai háború miatt a béke és a biztonság kérdése is bekerült a választás tétjei közé - 

mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. 

Kiemelte: csak a Fidesz tudja garantálni Magyarországon a békét és a magyar emberek 

biztonságát. Hozzátette: egy nemzetközi dimenzióval gazdagabb lett a választási kampány, 

ugyanakkor izgalmasabb is. Értékelése szerint van, aki ezt rosszul éli meg, mások úgy 

gondolják, hogy ez a helyzet lehetőséget ad arra, hogy "végre komolyan, őszintén és mélyen 

beszéljünk nagyon fontos kérdésekről". Orbán Viktor szerint az országgyűlési választásokkal 

egy időben tartandó gyermekvédelmi népszavazásnak európai következménye és jelentősége 

lesz. Magyarországnak világos, sajátos hangja van a nemzetközi térben. "Ebben az egész 

nyugati gender-őrületben Magyarország a nyugalom szigete", ahol "továbbra is a hagyományos 

családi megközelítést alkalmazzuk", vagyis "az anya nő, az apa férfi, a gyerekeinket hagyják 

békén". 

 

Orbán: Magyarország úgy jár el, ahogy erkölcsileg kell 
2022. március 27. – MTI, hirado.hu, Origo, PestiSrácok 

Magyarország pontosan úgy jár el az ukrajnai háborúval kapcsolatban, ahogy erkölcsileg kell - 

jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videójában. 

A kormányfő Szentendrén vasárnap, a választókkal találkozva úgy fogalmazott, "azt mondja 

nekünk a baloldal vezére, Gyurcsány Ferenc, hogy mi egy pocsék nemzet vagyunk. Ha nem 

küldünk katonákat, nem küldünk fegyvereket, ha nem veszünk részt ebben a háborúban, akkor 

mi egy pocsék nemzet vagyunk." Kijelentette: "nagyon világosan meg kell üzennünk, hogy mi 

egy nagyszerű nemzet vagyunk, és ebben a háborúban is nagyszerűen állunk helyt. Több mint 

500 ezer bajban lévő embernek nyújtottunk és nyújtunk segítséget. Mi egy nagyszerű ország 

vagyunk, amely pontosan úgy jár el, ahogy erkölcsileg el kell járnia, de azt senki sem kérheti 

tőlünk, hogy vegyünk részt akár emberélet árán is egy olyan háborúban, amely nem a mi 

háborúnk." 

 

Orbán: Magyarországra továbbra is érkezik gáz és olaj 
2022. március 25. – MTI, hirado.hu, Origo, PestiSrácok 

Brüsszelben sikerült érvényt szerezni a józan észnek, Magyarországra továbbra is érkezik gáz 

és olaj - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken közzétett 

videóban. A kormányfő kifejtette: Brüsszelben éjjel a NATO-csúcs után az európai uniós 

miniszterelnökök tanácskozásával folytatták a munkát, az "ukrán-orosz háború volt a téma itt 
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is". Közölte: néhány ország megint felvetette, hogy a szankciókat ki kell terjeszteni az energiára, 

szénre, gázra, olajra, "sőt maga az ukrán elnök, aki videókapcsolaton keresztül vett részt a 

megbeszélésen, is ezt kérte tőlünk". Hangsúlyozta: "mi ezt megfontoltuk, majd elutasítottuk", 

tekintettel arra, hogy Magyarországra a gáz 85 százaléka Oroszországból érkezik, az olajnak 

pedig több mint 60 százaléka. Egy szankció azt jelentené, hogy "a magyar gazdaság pillanatok 

alatt lelassul, majd megáll" - magyarázta. 

 

Szijjártó: nekünk Magyarország és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb 
2022. március 25. – MTI, hirado.hu, Origo, PestiSrácok, karpatalja.ma, kiszo.net 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ezért 

ezután sem engedjük át a fegyverszállítmányokat hazánk területén és azt is meg fogjuk 

akadályozni, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát - kommentálta Szijjártó 

Péter péntek reggel a Facebook-oldalán az ukrán elnöknek az előző napi EU-csúcson 

Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit. A külgazdasági és külügyminiszter azt 

írta: az Európai Unió miniszterelnökeinek csúcstalálkozóján Volodimir Zelenszkij 

megismételte az ukránok két, már jól ismert követelését: Magyarország engedje át területén a 

fegyverszállítmányokat, egyúttal szüntesse meg a földgáz és kőolaj vásárlását Oroszországból. 

"Megértjük, hogy Ukrajna elnökének Ukrajna és az ukrán emberek a legfontosabbak. Nekünk 

viszont Magyarország és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Mindent megteszünk 

annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ezért ezután sem engedjük át 

a fegyverszállítmányokat hazánk területén" - hangsúlyozta a tárcavezető. 

 

Szijjártó: a humanitárius világszervezetek mellett már Brüsszelben és 

Washingtonban is elismerik a menekültek magyarországi ellátását 
2022. március 25. – MTI, hirado.hu, kiszo.net, karpat.in.ua 

- A New York-ban állandó székhellyel rendelkező humanitárius világszervezetek mellett, már 

a kormányt állandóan bíráló washingtoni és brüsszeli nyilvánosságban is elismerik az 

Ukrajnából érkezett menekültek magyarországi ellátását - közölte Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter pénteken New Yorkban.  Szijjártó Péter arról számolt be, hogy nap 

folyamán humanitárius kérdésekről tárgyalt a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC), 

az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyes 

vezetőivel, amely szervezetek jelenleg nagy figyelmet szentelnek Magyarországnak. Kiemelte, 

hogy a Nemzetközi Vöröskereszt regionális bázist hozott létre Debrecenben, és ennek egyik oka 

éppen az, hogy hazánk nem engedi át a fegyverszállítmányokat Ukrajnába, így biztonságos 

helyszín a humanitárius tevékenységek számára. 

 

Novák Katalin: megindító összefogás tapasztalható az ukrán határ mentén 
2022. március 25. – MTI, hirado.hu, Origo, karpatalja.ma 

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök megindító összefogást tapasztalt az ukrán 

határ mentén tett négynapos látogatásán. A májusban hivatalba lépő államfő pénteken, a 
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Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában nyilatkozva hangsúlyozta, csak 

pozitív tapasztalatokat szerzett, a menekülteket segítő emberek között nem volt pártalapú 

nézetkülönbség. Novák Katalin aláhúzta, mindenki segíteni igyekszik: a kormány, a karitatív 

tanács, a segélyszervezetek, az egyházak és a civil emberek is teszik a dolgukat. 

 

Potápi: alapvetően a nők képviselik a biztonságot, a békét 
2022. március 26. – MTI, hirado.hu, ma7.sk, felvidek.ma  

A kormánynak a magyar emberek biztonsága az első, és ennek fenntartásában számít a nők 

segítségére, mert alapvetően ők képviselik a biztonságot és a békét, nem csupán a családon 

belül, hanem az egész társadalomban - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára szombaton Budapesten. Potápi Árpád János a Magyar nők a cselekvő 

nemzetért 2022 című konferencián szólalt fel, amelynek főszervezője az Európai Regionális 

Szervezet és a bécsi Kaláka-Club, védnöke Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya volt. 

Köszöntőjében az államtitkár azt mondta, hogy 2010-ben olyan nemzetpolitika kezdődött, 

amely valóban a nemzet egységét hivatott megvalósítani. A kormány nemzetben gondolkodik 

- nyomatékosította. Az áprilisi országgyűlési választásra 456 ezren regisztráltak a határon 

túlról - közölte az államtitkár. Reményét fejezte ki, hogy minél többen visszajuttatják a 

levélszavazatukat.  

 

Potápi: ma legfőbb feladatunk, hogy kiálljunk a béke és a biztonság mellett 
2022. március 27. – MTI, hirado.hu, ma7.sk, felvidek.ma  

Ma legfőbb feladatunk, hogy egyenként, egységben álljunk ki a béke és a biztonság mellett - 

jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

vasárnap a felvidéki Borsin, ahol ünnepi beszédet mondott II. Rákóczi Ferenc születésének 

346. évfordulója alkalmából a Rákóczi-kastélyban tartott megemlékezésen. A nemzetpolitikai 

államtitkár a fejedelem szülőhelyén rendezett eseményen II. Rákóczi Ferenc példaértékű 

tetteiről, azok máig ható üzenetéről beszélt. Hangsúlyozta: II. Rákóczi Ferenc erkölcsi tartása, 

a magyar szabadságért mindent feláldozó odaadása ma is példa mindannyiunk számára, s az, 

hogy ma rá emlékezünk, azt mutatja, hogy sosem a megfutamodókra, hanem a bátor kiállást 

választókra emlékezünk. „Rákóczi példaértékű kiállása nélkül ma mi sem állhatnánk itt, nem 

beszélhetnénk magyar nemzetről sem. Csupán magyarul beszélők halmaza lennénk, az ilyen-

olyan ideológiai megfontolásokhoz csapódva azt sem tudnánk, kik vagyunk, hova is tartozunk” 

- mondta Potápi Árpád János.  

 

Eredeti változatában állították fel újra az első világháborúban elesett hősök 

turulmadaras emlékművét Szilágysomlyón 
2022. március 27. – Krónika, maszol.ro 

Szilágysomlyón eredeti változatában állították fel újra az első világháborúban elesett hősök 

turulmadaras emlékművét. Az első világháborúban elesett hősök emlékműve eredetileg a 

szilágysági kisváros központjában, a romos Báthory-vár területén állt. A turulmadaras oszlop 
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oldalába a háborúban elesett szilágysomlyói magyar és román hősök nevét vésték – közölte az 

MTI. A kommunista diktatúra idején előbb a turulmadarat, majd a hősök névsorát távolították 

el az emlékműről. A turul helyére ortodox kereszt, a nevek helyére olyan tábla került, amely a 

román nemzet egyesítéséért, Románia szabadságáért és függetlenségéért elesett hősök emlékét 

idézte. Az emlékmű eredeti formájában való visszaállítását Erdei János helyi történelem és 

földrajztanár, a 16-os Báthori István Cserkészcsapat vezetője kezdeményezte. Az emlékmű 

avatásán Szilágyi Péter miniszteri biztos úgy fogalmazott: az első világháború tragédiája 

kitörölhetetlen folt a történelemből, a világháború utáni békekötés pedig máig vérző seb a 

magyar szívekben. 

 

Szili Katalin: a határon túli magyarság iránti felelősség viselésében kiemelt 
szerepet töltenek be a civil szervezetek 
2022. március 25. – MTI, hirado.hu, vajdasag.ma  

Az identitás megőrzése, erősítése, a tradíciók, a kultúra ápolása, az összefogás megteremtése 

és a fennmaradás tekintetében is kiemelt szerepet töltenek be a határon kívüli magyarságot 

szolgáló civil szervezetek - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a megalakulásának 

30. évfordulóját ünneplő Határokon Túli Magyarságért Alapítvány (HTMA) konferenciáján, 

pénteken Pécsen. A határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban közreműködő 

miniszterelnöki megbízott a Kárpát-medence jövőképe című konferencián emlékeztetett: a mai 

alaptörvény kimondja, hogy Magyarország felelősséget visel a határon kívül élő magyarságért, 

ebben pedig kiemelt szerepet töltenek be azok a civil szervezetek, amelyek erősítik a magyarság 

összefogását, összetartozását. 

 

Szeressen téged a Márki-Zay! 
2022. március 25. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „fellépésén legalább sikerült a saját és az egész mögötte álló 

ellenzéki koalíció nevében megsértenie a határon túliakat. Bár lehet, hogy kommunikációs 

illetékeseik szerint a toleranciát kellett volna hirdetnie, a fórumán mögé kihelyezett molinón 

látható felirat – Akkor is szeretünk titeket, ha nem ránk szavaztok! – valójában nem más, mint 

arrogáns, leereszkedő gesztus, az általuk hirdetett „nagy igazságokat” elfogadni nem akaró, 

megtévesztettnek, tájékozatlannak és műveletlennek tartott határon túli rokon lekezelő hátba 

veregetése. Úgyhogy mostantól újabb „jókívánsággal” lettünk gazdagabbak: „Szeressen téged 

a Márki-Zay!” 

 

Célba ért az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács második segélyszállítmánya 

Kárpátalján 
2022. március 25. – Krónika, Bihari Napló 

Az Érmelléki Gazdák Egyesületének közreműködésével juttatták el az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezeteinek felhívása eredményeképpen 
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összegyűlt adományokat, a Beregszászi járásban található, magyarlakta Bene községbe 

csütörtökön. A Nagyváradról elindult szállítmányt elkísérő Tőkés Lászlót, az EMNT elnökét, 

valamint Zatykó Gyulát, az EMNP alelnökét Beregsurányban Tilki Attila, a Fidesz–KDNP 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei országgyűlési képviselője, és Herka István, a település 

polgármestere fogadta. A határmenti községben betekintést nyerhettek, hogyan kezelik a 

magyar hatóságok az ukrajnai háború által okozott menekülthullámot, és mennyire hatékony 

a „Híd Kárpátaljéért” program. 

 

Négy teherautónyi segélyszállítmányt gyűjtöttek össze a szilágysági magyarok 
2022. március 25. – maszol.ro 

Az orosz–ukrán háború borzalmai, az ott élő emberek tragédiája hatással volt a szilágysági 

magyarokra is. Néhány hete az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezete gyűjtési akciót szervezett az 

ukrán állampolgárok megsegítésére, amelynek köszönhetően négy teherautónyi segély, többek 

között tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, pénzadomány, ruhanemű, édesség, játék és 

gyógyszer gyűlt össze. Seres Dénes parlamenti képviselő, az RMDSZ Szilágy Megyei 

Szervezetének elnöke a Maszolnak elmondta, a szilágysági magyar ember ezúttal is bizonyított, 

jelesre vizsgázott jóindulatból, segítőkészségből, mert a megye minden magyar településéről 

érkeztek adományok, így több tonnányi segély gyűlt össze rövid idő alatt. 

 

Levélszavazatok: aki bizonytalan a nyilatkozat kitöltésében, bátran kérjen 

segítséget 
2022. március 25. – maszol.ro 

Antal Géza, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnöke arra biztat minden 

erdélyi magyar állampolgárt, hogy éljen szavazati jogával a magyar országgyűlési választáson 

és bátran forduljon az RMDSZ-hez, ha kérdése adódik. Tudatta: Kolozs megyében a helyi 

szervezetek majdnem minden magyarlakta településen segítik a levélszavazatok 

nyilatkozatainak helyes kitöltését. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kolozsváron 
2022. március 25. – maszol.ro, Krónika 

Magyar Ezüst és Arany Érdemrend Keresztet, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, valamint 

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetéseket adták át Kolozsváron, a Vallásszabadság 

Házában pénteken. A március 15-i nemzeti ünnep alkalmával Áder János köztársasági elnök 

által adományozott kitüntetéseket Mile Lajos kolozsvári főkonzul adta át a 12 kitüntetettnek, 

akik a kultúra, a tudomány, a művészet, vagy saját szakterületük terén kimagasló tevékenységet 

folytattak, valamint a nemzet szolgálatában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában 

végeztek fáradtságos munkát. 
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Nemzetközi színvonalúvá fejlesztenék az Erdélyi Vállalkozói Iskolát 
2022. március 25. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Idén második alkalommal szervezi meg a Harghita Business Center (HBC) partnereivel az 

Erdélyi Vállalkozói Iskolát (EVI). A tavalyi, első kiadás annyira sikeres volt, hogy a résztvevők 

a négy hétvégés képzés után kérték, legyen egy ötödik, „levezető” és kiértékelő hétvége is. A 

második kiadás a hétvégén indult, a szervezők ez alkalommal értékelő sajtótájékoztatót 

tartottak, ahol szó esett a jövőbeli tervekről is.  

 

RMDSZ-küldöttgyűlés: a népszámlálás és a magyarországi választások 

szerepeltek napirenden 
2022. március 26. – maszol.ro 

Két év után fizikai jelenléttel tartotta meg küldöttgyűlését az RMDSZ Kolozs megyei szervezete. 

A Széken tartott találkozó két fontos témája, az április 3-i magyarországi országgyűlési 

választások, valamint a romániai népszámlálás voltak. A tisztségviselők arra kérték a 

küldötteket, hogy mindkét eseményt kellő komolysággal és kiállással kezeljék, hisz mindkettő 

nemzetünk sorsának alakulásához kapcsolódik. Csoma Botond parlamenti képviselő, a megyei 

szervezet elnöke beszámolójában elmondta: az idei népszámlálás eredménye a következő tíz 

évben meg fogja határozni a romániai magyarság helyzetét, alkupozícióját. „Meg kell 

mutatnunk, hogy itt vagyunk és itt élünk, hogy velünk a következő 10 évben is számolni kell. 

Akkora lesz a súlyunk, ahányan magyarnak valljuk magunkat, egy cseppel sem több annál” – 

hívta fel a figyelmet Csoma Botond. 

 

„Kriminalizált” határon túli voksolás – Pászkán Zsolt elemző a Fidesz erdélyi 

népszerűségéről, az ellenzék elutasítottságáról 
2022. március 26. – Krónika 

Tudatlanságról és közönyösségről árulkodik, hogy a magyarországi ellenzék miniszterelnök-

jelöltje még azzal sincs tisztában, mekkora kormányzati támogatások segítették a határon túli 

közösségeket – állapította meg lapunknak Pászkán Zsolt, a budapesti Külügyi és Külgazdasági 

Intézet Románia-szakértője. A nagybányai származású elemző szerint a magyar kormánypárt 

iránti rendkívül magas erdélyi bizalom a külhoni közösségekkel kapcsolatos önazonos és 

következetes Fidesz-politikának az eredménye. 

 

Gálaműsorral vendégszerepel Erdélyben a Budapesti Operettszínház 
2022. március 27. – Krónika 

Az összetartozás jegyében ad gálaesteket Erdélyben a Budapesti Operettszínház: az 

Összetartozunk című produkciót hétfőn Marosvásárhelyen, szerdán pedig Sepsiszentgyörgyön 

mutatják be. Mint a színház közleményében felidézik, eredetileg 2020-ra, a trianoni 

békediktátum aláírásának 100. évfordulójára, a nemzeti összetartozás évére terveztek határon 

túli programsorozatot, amely azonban a világjárvány kitörése miatt eddig nem valósulhatott 

meg. A magyar nemzet egésze messze túlnyúlik az országhatárokon, közösségének egyben 
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tartása valamennyiünk feladata és öröksége – hangsúlyozzák a közleményben, hozzátéve, hogy 

az Összetartozunk című programsorozat keretében az operett hivatott kulturális hidat képezni 

az anyaország és az elcsatolt területek között. 

 

George Simion: Romániában modellértékű a nemzeti kisebbségek jogainak 

védelme 
2022. március 27. – szekelyhon.ro 

A szomszédos országoktól eltérően Romániában modellértékű a nemzeti kisebbségek jogainak 

védelme – jelentette ki a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vasárnapi tisztújító 

kongresszusa után a sajtónak George Simion. A frissen megválasztott pártelnök a testvéreinek 

nevezte a Romániában élő, magyarokat, romákat, lipovánokat, törököket, tatárokat, bolgárokat 

és szerbeket. „Örülünk, hogy önök Románia hűséges polgárai, örülünk, hogy mostantól együtt 

támasztjuk fel saját hamvaiból Romániát, és számítunk önökre (...) A nemzetek egyesült 

Európájában akarunk élni, amelyben minden nemzet megtalálja a helyét” -– idézi az Agerpres 

hírügynökség George Simiont.  

  
A háború a kárpátaljai magyarságot is sújtja 
2022. március 25. – Új Szó  

Az Ukrajna elleni orosz támadás romboló hatása a kárpátaljai magyarokat is sújtja. Az orosz 

bombák ott ugyan nem az épületeket, hanem közvetve a magyar közösséget pusztítják. 

Helyszíni riportunkat olvashatják. Ahogy arról beszámoltunk, a kárpátaljai magyarság 

példásan helytállt a hadi cselekmények elől menekülő emberek ellátása során. Ezzel együtt is 

igaz, hogy az ottani magyarokat is megviseli a háború, sokan ugyanis külföldre mentek. 

Kárpátalján felkerestük a helyi közösség néhány vezetőjét, hogy tőlük tudjuk meg, milyen 

helyzetben vannak az ottani magyarok. Van, aki úgy látja, a közösség válságban van. Zubánics 

László egyetemi tanárral, az UMDSZ elnökével a beregszászi Európa-Magyar Házban ültünk le 

beszélgetni. A párt vezetője elmondta, a 2017-es Summa-felmérés szerint Kárpátalján 135 ezer 

magyar élt. Zubánics szerint ez a szám 2022 elejére nagyjából 100 ezerre csökkenhetett. „Ebből 

a 100 ezerből, úgy 25–30 ezer személy a háború elől Magyarországra ment és ott valamilyen 

hivatalos státuszt szerzett” – magyarázta azzal, hogy mindezt a magyar kormány adataira 

alapozzák.  

 

Rigó Konrád: Inkább vicces, mint hasznos a KKA költségvetésének emelése 
2022. március 25. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Portálunk is beszámolt róla, hogy a szlovák parlament csütörtökön elfogadott egy a Kisebbségi 

Kulturális Alap finanszírozására vonatkozó törvénymódosítást. Rigó Konrád, a kulturális tárca 

egykori államtitkára, a Szövetség politikusa reagált a parlamenti döntésre. Ez inkább vicces, 

mint hasznos, mert ez valójában nem emelés, hiszen még csak az inflációt sem fedi le, ráadásul 
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ebből 100- ezret az új igazgató kinevezése óta katasztrofálisan rosszul működő alap rezsijére 

kell költeni. 

- véli Rigó. A Most-Híd platfrom elnöke szerint, a vegyespárt 2017-ben létrehozott egy 

független intézményt és „megduplázták a kultúrára szánt költségvetést". 

 

Sólymos: Nemcsak tiszta partokra, tiszta vizekre van szükség! 
2022. március 25. – bumm.sk  

Sólymos László reflektált arra, hogy ma Ján Budaj környezetvédelmi miniszter szerdán 

megkezdte a Duna folyópartjának tisztíttatását Dunacsún (Čuňovo) mellett, a „Čisté 

Slovensko" projekt keretén belül. A politikus ugyanakkor emlékeztetett, hogy - bár a partok 

megtisztítása és a PET-palackok gyűjtése évek óta sikeresen működik, a vizek tisztasága nélkül 

vajmi kevés az esély rá, hogy megvalósuljon a „Tiszta Szlovákia" elképzelés.  „A 

minisztériumnak lenne ideje, sőt kötelessége is lenne, hogy a Sajó folyón hetekkel ezelőtt 

kialakult helyzettel foglalkozzon. Az ökológiai katasztrófa elhárítása a szaktárca, illetve a 

Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség feladata. A folyóvízminták kimutatták, hogy az egy 

évtizeddel ezelőtt leállított bányából arzénnal, vassal és antimonnal szennyezett víz ömlik 

folyóba. Miközben a kormány azt próbálja meg kitalálni, hogy a történtekért melyik 

minisztérium felel, a környezetvédelmi vagy a gazdasági, a Sajó partján élő emberek a 

megoldást keresik" - írta Sólymos.  

 

Berényi: Ítéljük el a kárpátaljai magyarok ellen folyó lélektani hadviselést! 
2022. március 25. – ma7.sk 

A Szövetség – MKP Platformja üdvözli, hogy a tegnapi EU- csúcson egységes nyilatkozat 

született az ukrán-orosz háborús konfliktussal kapcsolatban - írja Berényi József 

platformelnök az MKP-platform közösségi oldalán. Figyelemre méltó döntésnek tartjuk azt is, 

hogy az orosz földgáz és kőolaj szállítása ügyében nem fogadtak el további szankciókat. A 

Szövetség – MKP Platformja támogatja, hogy Szlovákia nyersanyagellátása diverzifikálódjon, 

és fokozatosa megszűnjön a szinte egyoldalú orosz függőség. Ugyanakkor ebben a kérdésben 

elhamarkodott radikális döntéseket nem szabad hozni, hiszen ez a szlovákiai lakosok 

életkörülményeinek durva romlásához vezethet. - hangsúlyozza írásában Berényi József. A 

platformelnök kiemelte, hogy pár nappal ezelőtt a kárpátaljai magyarok újra halálos 

fenyegetéseket kaptak. 

 

XXII. Vámbéry Napok Dunaszerdahelyen - Képekkel 
2022. március 26. – ma7.sk  

A Vámbéry kultusznak nagy hagyománya van már Dunaszerdahelyen, ugyanis minden évben 

megemlékeznek a keletkutató, világutazó személyéről, Vámbéry Árminról, aki az egyik 

legismertebb alakja a Csallóköznek. Idén XXII. alkalommal rendezte meg a Vámbéry Polgári 

Társulás, valamint a társszervezők (Dunaszerdahely önkormányzata, a Csallóközi Múzeum és 

a Katedra Polgári Társulás) a Vámbéry Napokat, amelyet kétnaposra terveztek. A szervezők 

vendégelőadók kíséretében bemutatták a XIX. Nemzetközi Vámbéry konferencia 

Fe
lv

id
é

k
 

https://www.bumm.sk/percrol-percre/2022/03/25/solymos-nemcsak-tiszta-partokra-de-tiszta-vizekre-van-szukseg
https://ma7.sk/aktualis/berenyi-iteljuk-el-a-karpataljai-magyarok-ellen-folyo-lelektani-hadviselest
https://ma7.sk/tajaink/xxii-vambery-napok-dunaszerdahelyen-kepekkel


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 28. 

. 

 

előadásainak, „Az ereinkben forró tűz" című antológiáját, valamint sikeresen megrendezték a 

hagyományos Vámbéry Ármin földrajzverseny országos döntőjét, amelynek helyszíne a 

Csallóközi Múzeum volt.  

 

Kellenek a pozitív példák a nők számára is - Interjú Gergely Papp Adriannával 
2022. március 26. – ma7.sk  

A statisztikák szerint Közép-Európa lakosságának 52 százalékát a nők alkotják, az egyetemek 

végzős hallgatóinak pedig a 60 százaléka nő. Ennek ellenére a „gyengébb” nem képviselői még 

ma is jóval kisebb arányban jutnak vezető pozíciókba Európa-szerte, így Szlovákiában is, mint 

a férfiak. A miértekről, és arról beszélgettünk Gergely Papp Adriannával, a Szövetség 

Nőtagozatának elnökével, hogy miként akarnak ezen változtatni. 

 

Grezsa István: azon dolgozunk a gyötrelmes 20. század után, hogy a 21. 

században érdemes legyen magyarnak lenni 
2022. március 26. – felvidek.ma  

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretei között e hét folyamán a két lévai járásbeli 

településen is épületátadásra került sor. Kétyen a helyi református egyházközség 

fenntartásában lévő tanintézmény költözhetett szép új épületbe, Léván  Forrás Református 

Bölcsőde néven jött létre egy új oktatási intézmény. A felvidéki magyar közösségek erősödését, 

megmaradását célzó fejlesztésekről, ezek lefolyásáról és a jövőbeli tervekről Grezsa István, az 

óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős kormánybiztos nyilatkozott a Felvidék.ma-

nak. „Tizenkét évvel kell számot vetnünk, amikor arról beszélünk, hogy a budapesti 

kormányzás döntéseikor mindig figyelembe veszi a határon túli magyarság érdekeit. Azon 

dolgozunk a gyötrelmes 20. század után, hogy a 21. században érdemes legyen magyarnak 

lenni” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását a kormánybiztos. 

 

Az SZMPSZ példaértékű célirányos segítségnyújtása a menekültek számára 
2022. március 26. – felvidek.ma  

Immár sajnos több mint egy hónapja életünk része a szomszédságunkban dúló háború. A 

mindannyiunk megdöbbenésére kirobbant háború az összefogásra, a szolidaritásra sarkallja a 

közösségeinket. Felvidék-szerte számos adománygyűjtés, a bajbajutottak segítségnyújtása 

indult el már a harcok első napjaiban. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége gyorsan, 

célirányosan és szervezett módon reagált a kialakult helyzetre. Az országos lefedettségű 

szervezet a területi választmányain keresztül országos adománygyűjtő akciót hirdetett. 

„Aggódva és összeszorult szívvel figyeltük az Ukrajnából jövő híreket, a kárpátaljai 

nemzettársainktól kapott információkat. Aggódtunk a gyermekekért, a családokért valamint a 

pedagóguskollégákért” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége elnöke. 
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Érsek Árpád és Csicsai Gábor is kilép a Szövetségből 
2022. március 26. – Új Szó  

Március 31-ével Érsek Árpád, a Híd korábbi közlekedési minisztere, valamint Csicsai Gábor, a 

Híd korábbi földművelésügyi államtitkára is kilép a Szövetségből – derül ki a két politikus 

szerkesztőségünk által megszerzett leveléből. Érsek döntését többek között azzal indokolja, 

hogy politikai és szakmai szempontból is gyengének tartja a Szövetség vezetőinek eddigi 

teljesítményét. „A közvélemény-kutatások eredményei, a csökkenő támogatottság igazolja, 

hogy sokan, egyre többen vagyunk így” – írja a levélben. „Sokszor éreztem úgy, hogy az 

Szövetség vezetői saját érdekeiket, pozíciójuk megtartását tartják elsődlegesnek, közösségünk 

jóval eredményesebb érdekképviselete helyett” – magyarázza. Csicsai hasonló okokra 

hivatkozva döntött úgy, hogy kilép a pártból: „nem lehet a legnagyobb megértésbe 

összeboronálni az összeboronálhatatlant” – állítja. 

 

25 éves a farnadi Nádas 
2022. március 27. – ma7.sk  

A farnadi Nádas Ifjúsági Néptáncegyüttes 2022-ben két rendezvénnyel ünnepelte, illetve 

ünnepli meg működésének 25. évfordulóját. A jubileumi műsorfolyam első része 2022. 

március 26-án valósult meg, a folytatás július 9-én várható. 2022. március 26-án a farnadi 

kultúrházban megtartott jubileumi rendezvény műsorfolyamában elsőként Alt István és 

tanítványai léptek fel magyarbődi népzenével. Szólóénekesként Tóth Tilda tűnt fel, akit 

nagybőgőn a Húros Banda bőgőse, Berki Dániel kísért. A formáció, amely 2018-ban a Papp 

Katalin Magán Művészeti Alapiskolát látogató vonós tagozatos gyerekekből alakult, 2021-ben 

– A barátok facipőben járnak című népdal kapcsán – felvette A barátok nevet. 

 

Nádszegről szeretettel Böjte Csaba árváinak 
2022. március 27. – ma7.sk  

Azt mondják, ha szeretnéd megváltoztatni a világot, kezdd az első emberrel, akinek segítségre 

van szüksége. Így tesz a nádszegi Mátyusföld Magyar Összefogás Polgári Társulás is, amely 

több éve segíti az oroszhegyi Tamási György Szeretetházat. A nádszegi társulás a közelmúltban 

csaknem egytonnányi élelmiszer-adományt vitt Erdélybe a Böjte Csaba nevével fémjelzett 

Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeinek, Oroszhegyre. A Mátyusföldi Összefogás Polgári 

Társulás elnöke, Juhos Norbert szerint nincs szebb érzés, mint átélni, látni azoknak a 

gyerekeknek az örömét, akiknek a szervezet évek óta segít.  

 

Géresi Róbert: az óvodafejlesztési program történelmi előrelépést jelent az 

egyházunknak 
2022. március 27. – felvidek.ma  

A magyar kormány hathatós támogatásának köszönhetően a Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház intézményrendszere jelentősen gyarapodott. Egyházközségi fenntartású 

tanintézmények sora jött létre Felvidék-szerte a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak 
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köszönhetően. Legutóbb a hét elején adták át a Kétyi Református Egyházközség által 

működtetett tanintézmény új épületét, valamint a lévai gyülekezet új intézményét, a Forrás 

Református Bölcsődét. A Felvidék.ma a lévai ünnepélyes átadó után az intézményi 

gyarapodásról, a lelki megerősítésről, az identitás megtartásáról is kérdezte ft. Géresi Róbertet, 

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét. 

  
Falunapot ünnepeltek Kishegyesen 
2022. március 27.  Vajma.info 

Felújítják a színháztermet Kishegyesen, így az iskola tornatermében ünnepelték meg ebben az 

évben a falunapot. Almási Anna, a női fórum aktivistája vehetett át köszönőlevelet. Több mint 

két és fél évszázaddal ezelőtt, 1769-ben, ilyenkor, a tavasz első napjaiban a feljegyzések szerint 

81 békésszentandrási magyar család telepedett le a törökdúlás idején elnéptelenedett 

Hegyespusztán. Kishegyes újabb kori története kezdődött el ezzel, és a faluban minden évben 

megünneplik az évfordulót, mint falunapot. Idén a szokásoktól eltérően az Ady Endre Kísérleti 

Általános Iskola tornatermében tartották meg a rendezvényeket, a színháztermet ugyanis 

felújítják. 

 

Száz év után ismét szólnak a harangok Csókán 
2022. március 27. – Magyarszo.rs 

Csókán vasárnap délelőtt nagyszámú helybeli hívő és meghívott vendég jelenlétében ünnepi 

szentmise keretében avatták fel a Szentháromság katolikus templom felújított harangjait. A 

209 éves templom harangjai több mint száz év elteltével hívták szentmisére a csókai 

hívőközösséget. A mintegy kétezer lelket számláló Szentháromság katolikus plébánia 

hívőközösségének régi vágya vált valóra ezzel. A helyi önkormányzat és a püspökség közös 

erőfeszítésével kezdődött meg a harangok és a harangokat tartó fémszerkezet felújítása. 

 

Az örök magyar reménykedés szimbóluma 
2022. március 27. – Vajma.info 

Felavatták szombaton azt a Turul-emlékművet, amelynek elődjét az első világháborúban 

elesett katonák emlékére a szilágyiak 1942 tavaszán állították fel a faluban, majd amelyet 1944 

ledöntötték. Az első világháborúban 58 katona esett el a faluból. A Szent István király templom 

kertjében felállított szobor Mrákovics Péter zombori akadémikus szobrász alkotása és Bársony 

János és a helyi civil szervezetek, egyesületek kezdeményezésére most Magyarország 

Kormánya, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség és a helyi, továbbá a 

Szilágyiról elszármazott lakosok támogatásával készült el. 
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A mi kis falunk 
2022. március 27. – Vajma.info 

A Boldogasszony Anyánk közös eléneklésével és az eltávozottakra való emlékezés jelképekénti 

gyertyagyújtással kezdődött szombaton Oromhegyesen a harmincnegyedik Gazdag Ág. Idén 

végre úgy tarthatták meg a rendezvényt, ahogy azt máskor is, személyes találkozással, 

közönséggel, aminek már nagyon örült mindenki, hogy a rendezvény visszakaphatta régi 

fényét. Ezen a fényen személyes meglátás szerint csak az ejtett csorbát, hogy évről évre 

kevesebben vannak és évről évre kevesebb fiatalt is lehet látni.

 

A háború elől menekülőknek nyitottak befogadó központot Debrecenben 
2022. március 25. – MTI, hirado.hu, Origo, karpatalja.ma 

Befogadóközpontot alakított ki az orosz-ukrán háború kitörése miatt otthonukat elhagyni 

kényszerülő menekülteknek a Dorkász Szolgálat Közhasznú Alapítvány Debrecenben. Az 

intézmény pénteki megnyitóján Kiss Ábel Lukács, az intézmény igazgatója elmondta: a 

debreceni Erdőspusztán, a Vekeri-tó mellett található Dorcas Kemping és Konferenciaközpont 

területén megnyílt befogadóközpontban kétszáz menekültet tudnak ellátni hosszabb távon, 

családonként átlagosan 1-3 hónapon keresztül, ez szükség esetén meghosszabbítható. 

 

Kárpátalján egy nap alatt több mint 50-en próbáltak meg illegálisan átkelni a 

határon 
2022. március 25. – karpataljalap.net 

Egyre több személy próbálja meg illegális úton átlépni a határt: hamisított igazolásokkal, lejárt 

útlevelekkel, esetenként pedig mások útlevelével. Egyesek elbújnak az autókban a személyes 

holmik között, mások képesek nőnek öltözni annak érdekében, hogy a határ túloldalára 

jussanak. 

 

Folyamatosan gyűlnek az adományok a Híd Kárpátaljáért segélyprogram adományvonalán. A 

1357-es hívószám tárcsázásával 500 forinttal segíthetjük a háború elől menekülőket. A 

kormány első lépésben 600 millió, majd további 1,3 milliárd forintot különített el arra, hogy 

közvetlen segítséget juttasson el Ukrajnába. 

     

A vámhatóság több ezer elkobzott autót adott át a hadseregnek 
2022. március 25. – kiszo.net 

Az Ukrán Állami Vámszolgálat, a hadiállapot bevezetése végett, az elkobzott holmikat 

haladéktalanul átadja a fegyveres erők és más katonai alakulatok használatára. Az orosz invázió 

kezdete óta már több mint ezer járművet adtak át a katonák számára, ezenfelül számtalan 

fegyvert, optikai irányzékot, hőkamerát, drónt, laptopot, táblagépet, mobiltelefonot, orvosi 

berendezést és egyéb dolgokat bocsátottak a hadsereg szükségleteire. 
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50 ezer hrivnyát kapnak a városi költségvetésből az Oroszország és Ukrajna 

közötti háborúban elhunyt ungváriak családjai 
2022. március 25. – karpat.in.ua 

Soron kívüli ülést tartott csütörtökön az Ungvári Városi Tanács, ahol a képviselők 

megszavazták, hogy minden, az Ukrajna és Oroszország közötti háborúban elhunyt ungvári 

lakos után 50 ezer hrivnyát támogatást kapnak a családjaik. 

 

Új légvédelmi szirénákat üzemelnek be Beregszászon 
2022. március 25. – karpat.in.ua, kiszo.net 

Kárpátalján az elmúlt napokban többször is megszólaltak a légvédelmiszirénák, Beregszászon 

viszont csask az online applikációk jelezték azt, hogy hajtsák végre a Megyei Katonai 

Adminisztráció protokollját ezekben az esetekben. Miután a város elavult légvédelmi szirénáit 

nemsikerült beüzemelni, ezért a városvezetés kéréssel fordult testvértelepüléséhez, 

Szatmárnémetihez, akik biztosították számukra az új eszközöket. 

 

Határhelyzet: stabil az utasforgalom 
2022. március 26. – kiszo.net 

Március 25-én több mint 66 ezer személy és 14 ezer jármű lépte át a határt. Az elmúlt napon 

csaknem 45 ezren hagyták el Ukrajnát, közülük mintegy 31 ezren a lengyel határszakaszt 

választották.  

 

Bacskai József: a magyarok szolidárisak az ukrán néppel!  
2022. március 26. – kiszo.net 

A magyarországi segélyszervezetek folyamatosan segítik a határ mindkét oldalán az ukrajnai 

menekülteket. Szombaton hat kamion kelt át a határon, melyek 90 millió forint értékű 

adományt juttattak el Kárpátaljára. 

 

Jótett helyébe jót várj: hálájuk jeléül szemétgyűjtésbe kezdtek a Beregszászban 

élő menekültek 
2022. március 27. – karpataljalap.net 

A Beregszászban élő menekültek a Facebook közösségi oldalon hirdették meg, miszerint 

hálájuk jeléül szebbé szeretnék tenni a várost. 

 

Megérkezett Ukrajnába Magyarország újabb hatkamionnyi humanitárius 

segélyszállítmánya 

2022. március 27. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Március 26-án megérkezett a Záhony–Csap magyar–ukrán határátkelőre Magyarország újabb, 

ezúttal hatkamionnyi humanitárius segélyszállítmánya. A magyar kormány több részletben, 
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összesen 2 milliárd forint értékben küld segélyt Ukrajnába. Ez Magyarország történetének 

eddigi legnagyobb humanitárius akciója. 

 

Újabb kárpátaljai áldozata van a háborúnak 
2022. március 27. – kiszo.net 

A szomorú hír a Szolyvai kistérséghez futott be. A Szolyvai Városi Tanács tájékoztatása szerint 

Anton Bitljanin, 48 éves helyi lakos március 24-én halt hősi halált. Anton Bitljanin részt vett a 

Majdanon, majd szolgált a kelet-ukrajnai terrorellenes hadműveletben (ATO). A háború 

kezdetén Anton ismét hazája védelmére kelt, ám életét vesztette a harcokban. 

 

Kárpátalja kikerült a vörös zónából 
2022. március 27. – kiszo.net 

Március 27-től megszűnnek a vörös zónában érvényes korlátozások Kárpátalján. Nem 

megyénk az egyetlen olyan régió, ahol változtattak a besorolásn, ugyanis az ország további négy 

megyéjében is feloldották a megszorításokat. 

 

Hálásak vagyunk a magyaroknak 
2022. március 27. – karpat.in.ua 

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye 26 intézménye, köztük a Nagyszőlősi Kapisztrán 

Szent János lelkigyakorlatos ház is megnyitotta kapuit a háború elől menekülők előtt. Az itt 

menedékre találók pedig hálásak azért a gondoskodásért, amit a helyi magyaroktól kapnak. 

 

A munkácsi Magyar Ház 300 ebédet oszt ki naponta 
2022. március 27. – karpat.in.ua 

A Magyar Ház önkéntesei naponta szállítanak házhoz ebédeket a belső menekültek számára. 

Az ételt a központon lévő Monarchia étterem magyarországi séfje készíti. Két héttel ezelőtt 

Magyarország finanszírozásával segélyprogram indult. Ungváron van egy étterem, ahol az 

állomásokra érkezőknek főznek, hasonló helyszín van Beregszászban és Munkácson is” – 

mondta el az egyik koordinátor. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 25. – Kossuth Rádió 

 
Novák Katalin, megválasztott köztársasági elnök a magyar - ukrán határon töltött négy nap 

végén Beregdarócon összegezte tapasztalatait – mint arról tegnapi műsorunkban 

beszámoltunk. Az eseményen tudósítónk is jelen volt, aki Tilki Attilát, a térség országgyűlési 

képviselőjét is kérdezte. 

 

A külhoni vagy külföldön tartózkodó magyar állampolgárok, akik élni kívánnak választási 

jogukkal, március 19-től szavazhatnak levélben. Erdélyben többnyire a külképviseleteken adják 

le a szavazati levélcsomagokat. A csíkszeredai főkonzulátuson érdeklődtünk a részletekről Tóth 

László főkonzultól. 

 

A Digitális Jólét Program keretében tavaly indult a Magyar Digitális Napok elnevezésű 

rendezvénysorozat. Ennek részeként szervezték meg az Erdélyi Magyar Digitális Konferenciát, 

amelynek a marosvásárhelyi Kultúrpalota adott otthont. 

A szakmai előadások, eszmecserék hozzájárulnak a Kárpát-medencei magyar digitális 

ökoszisztéma, a hálózati együttműködés megerősödéséhez, a gazdasági fejlődéshez- 

fogalmazott Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője. 

 

Székelyudvarhelyen első alkalommal szervezték meg tegnap az Udvarhelyszéki Vállalkozók 

Gáláját. A Polgármesteri Hivatal Szent István termében a városvezetés és helyi gazdasági 

szervezetek díjazták a legsikeresebbeket: a legtöbb munkaerőt foglalkoztató vállalkozást, a 

legnyereségesebb és a legnagyobb üzleti forgalmú cégeket, valamint értékelték a kiemelkedő 

társadalmi szerepvállalást, a sikeres generációváltást és a legsikeresebb fiatal vállalkozókat.  

 

 

A tavalyi rekordszámú halálozások miatt jelentősen nőtt a népességfogyás Erdélyben és 

Románia egészében is. A születések száma 2020-hoz viszonyítva alig változott, de még mindig 

elmaradt a járvány előtti utolsó év szintjétől. A születések és a házasságkötések számát illetően 

a Székelyföldön nemcsak az erdélyi, hanem az országos helyzetnél is kedvezőbbek az adatok. 

Az Erdélystat által az előzetes adatok alapján készített elemzésről Lukács Andreát, a statisztikai 

portál munkatársát kérdeztük. 

 

Az építészeti örökség megóvásának perspektívái Szabadka belvárosában címmel kétnapos 

szakmai tanácskozás zajlott a Bíró Károly Alapítvány szervezésében az észak-bácskai városban.  

 

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 Közszolgálat a Magyar Kultúráért Alapítvány népművészeti találkozót szervezett 

Hagyományéltetők kultúrköre címmel a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota 

alagsorában kialakított rendezvényteremben.  

Az induló programsorozat hangszeres- és táncbemutatókkal, zene- és kultúrtörténeti 

elemekkel díszített szellemi párbeszédre hívta az érdeklődőket. A Hagyományéltetők 

Kultúrkörének kettős célja van, egyrészt erősíteni kívánja a Kárpát-medencei és a diaszpórában 

élőmagyarság nemzeti összetartozását, másrészt szeretné hangsúlyozni a magyarokkal több 

száz éve együtt élő népek kultúrájának összefonódását, a közösségek együttműködését.  

 

Határok nélkül 

2022. március 26. – Kossuth Rádió 

A hely tudósa. Emlékkönyv Szekernyés János nyolcvanadik születésnapjára című kötetet 

Borsi-Kálmán Béla, Bodó Barna, és Szabó Zsolt szerkesztette mutatta be a helytörténész, 

újságíró, művészeti író évfordulója alkalmából a temesvári Új Ezredév Református Központban 

rendezett ünnepségen. Szekernyés János hat évtizedes munkássága rendkívül szerteágazó, de 

az utóbbi három évtizedben a helytörténet került előtérbe. A kötet jelenlevő szerkesztőit, Bodó 

Barnát valamint Szabó Zsoltot és az ünnepeltet kértük mikrofon elé. 

A magyar kormány kétmilliárd forintos támogatásával négy éve kezdődött a nagyváradi római 

katolikus püspöki palota felújítása. Alagsorában rövidesen öt kreatív műhely, közösségi iroda 

és alkotótér nyílik. Ez az egyetlen hasonló jellegű intézmény a Partium északnyugati 

régiójában, és a Romániai Vállalkozásokért Egyesület és a debreceni Innova partnerségével 

valósult meg az Európai Unió támogatásával.  

Arról kérdeztük Böcskei László római katolikus megyéspüspököt, hogy hogyan illik bele 

mindez a profiljukba. 

A marosvásárhelyi Női Akadémia Kézműves Körének szervezésében kiállítás látható Lajos 

Anna nemezelő munkáiból, amelyek újszerű technikával: kézi tűnemezeléssel készültek. A 

nemezképek témái és színvilága révén azt az örömöt szeretné láttatni, amelyet a szépség 

felfedezése és a belső nyugalom megteremtése jelent - fogalmazott a tárlatnyitón az alkotó, 

Lajos Anna.  

A március 14-én kezdődött romániai népszámlálás előkészítése közben vita alakult ki arról, 

hogy a kérdőíveken a magyar mellett vagy annak részeként más elnevezések is megjelenjenek-

e. Végül a magyar alkategóriájaként a székely megnevezés is bekerült, az RMDSZ által szintén 

javasolt csángó megnevezés viszont nem. A magyaroknak az évszázadok során, illetve 

napjainkban használatos megnevezéseiről is kérdeztük Magyari Sára antropológust, nyelvészt. 

Az évszázados füleki vár ódon falai alatt, a hegy gyomrában titokzatos alagutakat, folyosókat 

tártak fel a szakemberek a közelmúltban. Hosszas vizsgálódás után kiderült, hogy nem török 

kori alagutakról, hanem a második világháború alatt fúrt s kiásott óvóhelyekről van szó. A 
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füleki Vármúzeum kiállítótermeket rendezett be az említett óvóhelyeken, ahol bemutatják azok 

egykori rendeltetését is. 

 

Határok nélkül 

2022. március 27. – Kossuth Rádió 

Már az ókori rómaiak is, … nem, …  már az ókori görögök,   nem menjünk még messzebb. Már 

az egyiptomi Óbirodalomban is osztottak kitüntetéseket katonai és polgári szolgálatért, 

fegyvereket, ékszereket, ruhákat kaptak, de volt  olyan - ma már bizarrnak tűnő - kitüntetés is 

az Újbirodalomban, mint a bátorság aranya – stilizált, arany légy formájában. Igen jól értették 

légy – akkoriban Egyiptomban a légy a bátorság és kitartás jelképe volt.  

Anonymus az uralkodói jutalmazásról a Gesta Hungarorumban, birtokadományozási 

szokásokról írt, ám szakemberek ezt nem tartják valószínűnek a honfoglalás idejében.  

De IV. Béla már bizonyítottan birtokot és nemesi címet is adományozott a hű szolgálatért.  

Ezzel a kis kitüntetés történettel a bevezetőben megágyaztam a mai műsorban megszólalóknak, 

akik mind kitüntettek. Csak egy mondat erejéig az első  

díj névadójáról,  II. Rákóczi Ferenc fejedelemről, akinek ma ünnepeljük születésének 346. 

évfordulóját. A díjat a nevét viselő marosvásárhelyi katolikus iskola alapította 2019-ben, 

amellyel azok munkáját ismerik el, akik hozzájárultak a felekezeti iskola létrejöttéhez, 

fennmaradásához és támogatják annak működését.   

 

A marosvásárhelyi katolikus iskola Rákóczi díjjal tüntette ki Soltész Miklóst, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát. Elesőként az 

iskola igazgatóját, Tamás Zsoltot halljuk.  

 

A pozsonyi magyar nagykövetségen adták át a március 15-e alkalmából Áder János 

köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéseket. Molnár 

Judit, a Ma7 médiacsalád főszerkesztője, újságíró magas szintű szakmai tudásával a felvidéki 

magyarság megmaradását és gyarapodását elkötelezetten szolgáló, ugyanakkor eredményeit és 

gondjait egyaránt dokumentáló újságírói és főszerkesztői munkájáért kapta az elismerést.  

 

A továbbiakban is újságírókról és kitüntetésükről hallunk, de most Délvidékről. A Vajdasági 

Magyar Újságírók Egyesülete idén is díjazta a legjobb délvidéki újságírókat. A zentai 

kamaraszínházban megtartott ünnepi rendezvényen készült összeállításunk. 

 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2021-ben Ezüstgyopár-díjjal tüntette ki Szabó 

Pétert, a díjat azonban a járványügyi korlátozások miatt csak a napokban vehette át a szovátai 
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Teleki Központban. Szabó Péternek katolikus papként a pedagógusi munka csak egy kitérő 

volt, de ő a Gerhardinum teológiai líceum alapító igazgatója, két időszakban összesen kilenc 

évig vezette az idén éppen harminc éves oktatási intézményt, emellett az iskolának helyet adó 

egykori piarista gimnázium épületének visszaszerzésében is nagy szerepet vállalt.  

 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Kiváló Közművelő-oklevéllel tüntette ki 

Puskel Péter és Ujj János aradi helytörténészeket sok évtizedes munkásságuk elismeréseként, 

az aradi magyar kultúrtörténet elhivatott kutatóinak értékmentő, a múltbéli örökségünk 

megismerésében és megbecsülésében kifejtett munkájukért. Az elismerést az aradi 

nagyszínházban, a nemzeti ünnepen szervezett díszelőadás előtt, a színházat megtöltő 

közönség vastapsa közepette adták át Puskel Péternek és Ujj Jánosnak. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2022. március 6. – M1 
 

Választások – Délvidék   

 

Április 3-án a délvidéki magyarságnak két ország választásán is lehetősége van részt venni, 

mivel egy napon lesznek az országgyűlési választások Magyarországon és Szerbiában. A 

szavazati jog a külhoni magyarok számára nem csak egy jogi lehetőség vagy kötelezettség, 

hanem érzelmi szinten is nagyon sokat jelent.  

 

Uzoni iskola-óvoda avató  

 

Sepsiszentgyörgytől alig tíz kilométerre, Háromszék egyik legnagyobb községében, Uzonban 

járunk. A közigazgatásilag hozzá tartozó hat faluval együtt a történelmére is büszke településen 

mintegy ötezren élnek, elsöprő többségük magyarnak vallja magát. Bár az egykor híres 

szeszgyár évtizedekkel ezelőtt bezárta kapuit, a kiterjedt és jó minőségű mezőgazdasági 

területeinek köszönhetően sokan gazdálkodásból élnek. A község közel négyszáz óvodása és 

iskolása a nagy múltú Tatrangi Sándor Általános Iskolában tanul.  

 

Szabó Margit igazgató és Ungvári Barna András református lelkész a nagyszabású felújításon 

átesett épület termeit járja be. A tanintézmény a magyar kormány által indított program 

keretében újult meg. A református egyház tulajdonában álló egykori iskola most óvodai és 

bölcsődei termekkel bővült. 

 

Minden szavazat számít 

 

A külhoni magyar állampolgároknak 2014-ben nyílt először lehetőségük részt venni az 

országgyűlési választáson. Azóta évről évre egyre többen igényelték a magyar 
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állampolgárságot, számuk mára meghaladja az egymillió egyszázezret. Folyamatosan nőtt a 

választói névjegyzékben szereplő külhoni magyarok aránya is, így idén minden eddiginél 

többen jogosultak levélben szavazni, illetve véleményt mondani a gyermekvédelmi 

népszavazáson. 

 

Történelmi egyházak összefogása Szatmárban a menekültekért 

 

Talán senki sem érezheti át jobban a békéről és a nemzetek összefogásáról szóló dal szövegét, 

mint ezek az ukrajnai gyerekek, akik otthonukat, barátaikat hátrahagyva egyik napról a 

másikra Romániába menekültek. 

  

A román-ukrán határ mellett, Nagytarnán található református nyári tábort már a háború első 

napján megnyitották a menekültek előtt. A szatmári református szeretetszolgálat és a Diakónia 

Keresztyén Alapítvány igyekszik nemcsak ellátást, hanem programokat is biztosítani 

számukra, amivel egy kicsit szebbé tehetik ezt a bizonytalan időszakot. 

 


