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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Orbán: a nemzeti oldal békét akar 
2022. március 28. – MTI, hirado.hu, Origo, HírTV, mandiner.hu  

A nemzeti oldal álláspontja világos: a béke oldalán maradunk, Magyarország nem sodródhat 

bele a háborúba - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Hír TV Napi Aktuális Extra című 

hétfői műsorában. A kormányfő az ukrajnai háborúval kapcsolatban kifejtette: 

"Magyarországon a nemzeti oldal úgy fogalmaz, hogy ez egy orosz-ukrán háború, mi pedig a 

magyarok vagyunk, mi segítünk a bajbajutottaknak, de ugyanakkor egyetlen lépést sem 

teszünk, amely bajba sodorhatná Magyarországot". A nemzeti oldal álláspontja világos: "a 

béke oldalán maradunk, nem szállítunk fegyvert, nem küldünk katonákat, és nem engedünk 

át Magyarország területén fegyvereket sem Ukrajnába" - jelentette ki. Közölte: a baloldal 

álláspontja is világos, ők nem egy olyan konfliktust látnak, amely két másik nép közötti 

háború, hanem olyat, "amihez nekik is közvetlen közük van, és szerintük az lenne a helyes, ha 

Magyarország bevonódna ebbe a konfliktusba". A NATO pedig azt mondja, hogy minden 

tagállam független, a nemzeti kormányok eldöntik, hogy mit csinálnak; az a kérdés, hogy 

"van-e olyasmi, amit közösen fogunk csinálni", és erre az a válasz, hogy nem lesz ilyen akció, 

a NATO nem küld katonát és nem küld fegyvert - mutatott rá. 

 

Orbán: béke vagy háború a tét 
2022. március 28. – MTI, hirado.hu, demokrata.hu, mandiner.hu, Ripost 

Ha a parlamenti választáson a Fidesz-KDNP győz, akkor kimaradunk a háborúból, ha viszont 

a baloldal, bele fogunk sodródni a háborúba - mondta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke 

hétfőn kampánykörútjának győri állomásán. Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött 

videóban kiemelte: a választás tétje megváltozott, mert kitört a háború. "A választás tétje 

megnőtt, mert nem ugyanúgy reagáltak a jobb- és a baloldali pártok a háborúra, nem 

egyformán, hanem különböző módon" - mondta, hozzáfűzve: "a mi álláspontunk teljesen 

világos: ez egy ukrán-orosz háború; ez nem a mi háborúnk; ez két nép háborúja; nyilván a 

szívünk a megtámadottal van". Jelezte, a baloldal álláspontja más. "Vagyis a helyzet úgy fest a 

választás szempontjából, hogy ha a nemzeti oldal győz, akkor van esélyünk a békére. Ha a 

baloldal győz, akkor van esélyünk a háborúra. Hogy még egyértelműbben fogalmazzak, ha mi 

győzünk, ha a Fidesz, a KDNP, a nemzeti oldal győz, akkor kimaradunk a háborúból. Ha 

baloldal győz, bele fogunk sodródni a háborúba" - foglalta össze álláspontját Orbán Viktor. 
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https://mandiner.hu/cikk/20220328_belfold_interju_hirtv_orban_viktor_valasztas_tet_haboru
https://demokrata.hu/magyarorszag/orban-viktor-beke-vagy-haboru-aprilis-3-an-ez-a-tet-511487/
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Szijjártó: ha kormányra kerülne a baloldal, azonnal elkezdené a fegyverszállítást 

Ukrajnába 
2022. március 28. – MTI, hirado.hu, Origo, Tenyek.hu,  

A magyar baloldal a világ több pontján is megígérte azt, hogy ha kormányra kerül, akkor 

azonnal átengedi a fegyverszállítmányokat Magyarország területén, elkezdi a fegyverszállítást 

Ukrajnába és bevezeti a szankciókat az Oroszországból érkező energiára - közölte a 

külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy ezt meg kell 

akadályozni. Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közzétett videóban azt mondta: a nemzetközi 

politika világában az elmúlt napokban többen is azt követelték, hogy Magyarország engedje át 

az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányokat, sőt - folytatta - "szállítsunk mi magunk is 

fegyvert Ukrajnának". A magyar baloldal vezetői, Márki-Zay Péter és Gyurcsány Ferenc is 

világossá tették, hogy ők ezeknek a követeléseknek azonnal helyt adnának - mondta. A 

miniszter kijelentette: ez rendkívül veszélyes Magyarország szempontjából. 

 

Humanitárius tanács: lakosságarányosan eddig Magyarországra érkezett a 

legtöbb menekült 
2022. március 28. – MTI, hirado.hu, Origo, karpat.in.ua, kiszo.net 

Lakosságarányosan eddig Magyarországra érkezett a legtöbb, a hétfői adatok szerint 530 587, 

az ukrajnai háború elől menekülő ember - közölte a kormányszóvivő a humanitárius tanács 

ülése után tartott hétfői budapesti sajtótájékoztatón. Szentkirályi Alexandra elmondta, a 

menedékes kérelmek száma is napról napra emelkedik, 7947 ember nyújtott be ilyen 

kérelmet az elmúlt bő egy hónapban. Soltész Miklós államtitkár, a Miniszterelnökség egyházi 

és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, egyértelmű a magyar 

álláspont: az ország segítséget ad minden menekültnek, de nem szállít és nem enged át a 

határain sem fegyvert, sem katonát. Beszámolt arról is, hogy meghaladta a 800 millió forintot 

a magyar állampolgárok felajánlása a Híd Kárpátaljáért segélyprogram 1357-es 

adományvonalán, valamint a 11711711-22222222 számlaszámon. 

 

Potápi: a magyar-magyar kapcsolatok sosem voltak olyan erősek mint 

napjainkban 
2022. március 28. – MTI, ORIGO, MagyarNemzet, ma7.sk, Hirado.hu, PannonRTV, 

demokrata.hu 

A magyar-magyar kapcsolatok soha nem voltak olyan erősek az elmúlt száz évben, mint 

napjainkban - mondta Potápi Árpád János hétfőn Budapesten. A Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Mádl Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

szervezésében rendezett nemzetközi diaszpórakonferencián rámutatott: Magyarország 

számára kiemelt jelentőséggel bír a határon túli magyarok és a diaszpóra kérdése. Bárhol 

éljenek magyarok a világon, szavazatukkal alakíthatják a magyar politikát, a magyar nemzet 

hasznos tagjának érezhetik magukat - hangsúlyozta, utalva a vasárnap tartandó 
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https://www.origo.hu/itthon/20220328-szijjarto-peter-fegyverszallitas.html
https://www.origo.hu/itthon/20220328-szijjarto-peter-fegyverszallitas.html
https://life.karpat.in.ua/?p=96854&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=96854&lang=hu
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/28/potapi-a-magyar-magyar-kapcsolatok-sosem-voltak-olyan-erosek-mint-napjainkban
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/28/potapi-a-magyar-magyar-kapcsolatok-sosem-voltak-olyan-erosek-mint-napjainkban
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magyarországi választásra és népszavazásra. Emlékeztetett: a 2010-ben elfogadott kettős 

állampolgárságról szóló törvény értelmében, akik valaha magyar állampolgárok voltak, illetve 

magyar leszármazottal rendelkeznek, könnyített eljárásban kaphatják vissza, illetve meg az 

állampolgárságot. Ők levélszavazat útján adhatják le voksaikat, ez a folyamat március 14-től 

már zajlik. A magyar Országgyűlés így egyfajta nemzetgyűlésként is felfogható - fűzte hozzá 

Potápi Árpád János. 

 

Potápi: európai mércével egyedülálló építkezés valósulhatott meg az elmúlt 12 

évben a Kárpát-medencében 
2022. március 28. – MTI, ORIGO, MagyarNemzet, Székelyhon, Felvidek.ma 

Európában egyedülálló építkezés valósulhatott meg az elmúlt 12 évben: óvodák, iskolák, 

kulturális intézmények, sportlétesítmények, templomok, egyházi közösségi terek épültek vagy 

újultak meg a Kárpát-medencében - mondta Potápi Árpád János államtitkár hétfőn, a "Jövőt 

építünk" pályázat eredményhirdetésén, a Várkert Bazárban. A Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Kárpát-medencében 2010 óta a magyar kormány 

támogatásával épült, mintaértékű bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészeit 

elismerő pályázat díjkiosztóján hozzátette: ezekben az új vagy megújult épületekben a 

hagyomány találkozik a 21. századi technológiával és elvárásokkal. Mint mondta, ilyen 

mértékű megújulásra csak a 19. század végén, a 20. század elején volt példa. 

 

Óvodát avattak magyar ajkú roma gyermekeknek Székelyhídon 
2022. március 28. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A magyar állam támogatásával épült, magyar ajkú roma gyermekeknek szánt óvodát avattak 

hétfőn a partiumi Székelyhídon. Az új létesítmény a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének közreműködésével épült a kisváros romatelepén, a roma baptista imaház 

közvetlen szomszédságában. A 154 millió forintos beruházással felépült épületben az őszi 

tanévkezdéskor indul az oktatás. Az intézményben két csoportban 45 gyermek számára 

tudnak hosszú programos óvodai képzést és ellátást biztosítani. Grezsa István, a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos az avató ünnepség után az 

MTI-nek telefonon elmondta: az új óvoda megduplázza a jelenlegi óvodai férőhelyek számát a 

Bihar megyei városka peremén elkülönülten élő roma közösségben. Jelenleg ugyanis a 

baptista imaházban működik egy zsúfolt, 45 férőhelyes óvoda. Hozzátette: az új intézmény 

nagy mértékben segíti, de nem tudja teljesen megoldani a közösség igényeit. Megnyitja 

azonban a kitörés esélyét a kolóniában születő gyermekek számára, és ezzel megszakíthatja a 

perifériára szorultság érzését. 

 

Bitay Enikő akadémikus lett az Erdélyi Múzeum-Egyesület új elnöke 
2022. március 28. – Krónika 
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https://www.origo.hu/itthon/20220328-potarpi-arpad-epitkezes.html
https://www.origo.hu/itthon/20220328-potarpi-arpad-epitkezes.html
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ovodat-avattak-a-magyar-ajku-roma-gyermekeknek-szekelyhidon
https://kronikaonline.ro/kultura/bitay-eniko-akademikus-lett-az-erdelyi-muzeum-egyesulet-uj-elnoke
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Bitay Enikő mérnök-informatikus akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia külső 

tagját, a Sapientia EMTE professzorát választották az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) új 

elnökének. Az EME honlapján hétfőn közzétett tájékoztatás szerint az egyesület március 26-

án tartotta tisztújító közgyűlését Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. 

Bitay Enikő Keszeg Vilmos néprajzkutató professzort váltja a tisztségben, a közgyűlés döntése 

értelmében a következő négy évre választották meg az elnökséget. A négy alelnöki tisztséget 

Bódizs György főorvos, Kerekes László nyugalmazott egyetemi tanár, Keszeg Vilmos 

néprajzkutató professzor és Sipos Gábor akadémikus, történész tölti be. 

 

Nem ítélik el a férfit, aki több helységnévtáblát is lemázolt Hármasfalutól 

Csíkszeredáig 
2022. március 28. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Nem kell börtönbe vonulnia, és semmilyen büntetést nem kap az a bákói férfi, aki 2020 

januárjában több több Hargita megyei település helységnévtábláinak magyar feliratát fekete 

festékszóróval fújta le. Noha első fokon letöltendő szabadságvesztésre ítélték, a fellebbezés 

során mediációs megállapodás történt, az útügy visszavonta a keresetet, az eljárást pedig 

megszüntették. 

 

Megvásárolja a megyei tanács a zabolai tábor telkét a református egyháztól 
2022. március 28. – maszol.ro 

A Kovászna megyei önkormányzat megvásárolja a zabolai tábor területét, így elkezdődhet a 

szabadidőközpont korszerűsítése. A megyei tanács legutóbbi ülésén döntés született arról, 

hogy megvásárolják a zabolai 3200 négyzetméteres telket, amelyen Csipkés tábor működik. 

Az ingatlanért közel 179 ezer lejt fizetnek a református egyháznak. Az önkormányzat eddig a 

zabolai tábor építményeit birtokolta, ám nem tudott befektetni a szabadidős létesítmény 

korszerűsítésébe, mivel a telek nem volt a tulajdonában. Az önkormányzat még 2011-ben 

vette át a kormánytól a tábort, azonban a terület a református egyház tulajdonában maradt, 

és 25 éves koncessziós szerződés volt rá érvényben. Abban az évben a kommandói, 

uzonkafürdői és bodzakrasznai ifjúsági szabadidőközpontok is a megyei tanács tulajdonába 

kerültek, de eddig csak a kommandói tábort sikerült korszerűsíteni. 

  
Leleplezték Thököly Imre lovas szobrát Késmárkon 
2022. március 28. – ma7.sk, bumm.sk  

Leleplezték Thököly Imre fejedelem lovas szobrát szülővárosában, Késmárkon. Az 

ünnepélyen Magyar Levente miniszterhelyettes kiemelte, Thököly Imre személyes példája 

világít rá a magyarok és szlovákok múltjának oszthatatlanságára. Thököly Imre hadvezér, 

fejedelem bronz lovasszobra a Késmárk városa és Magyarország kassai főkonzulátusa közötti 

együttműködés eredményeként került a késmárki vár előtti térre. A szobrot a főkonzulátus 

készíttette, a város a talapzat elkészítését és a műalkotás környezetének rendbetételét vállalta. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-itelik-el-a-ferfit-aki-tobb-helysegnevtablat-is-lemazolt-harmasfalutol-csikszeredaig
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-itelik-el-a-ferfit-aki-tobb-helysegnevtablat-is-lemazolt-harmasfalutol-csikszeredaig
https://maszol.ro/belfold/Megvasarolja-a-megyei-tanacs-a-zabolai-tabor-telket-a-reformatus-egyhaztol
https://ma7.sk/tajaink/lelepleztek-thokoly-imre-lovasszobrat-kesmarkon
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Ján Ferenčák, Késmárk polgármestere felidézte a fejedelmet a városhoz fűző kapcsolatokat, 

valamit kifejezte abbéli hitét, hogy a ma leleplezett szobor nemcsak a Thököly család 

emlékének szentelt vár tárlatának teljesértékű része lesz, hanem a Szlovákia és Magyarország 

közötti, egyre fejlődő baráti kapcsolat jelképe is. Végezetül köszönetet mondott a szobor 

alkotójának, Győrfi Lajos szobrászművésznek, valamint Hetey Ágotának, Magyarország 

kassai főkonzuljának és a magyar kormánynak, illetve mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, 

hogy ez a kezdeményezés megvalósulhatott. 

 

Ülésezett a Nyitra Megyei Önkormányzat: Szigeti László in memoriam Nyitra 

megye Díjában részesül 
2022. március 28. – ma7.sk 

Fontos döntések születtek a Nyitra Megyei Önkormányzat március 28-i ülésén. A képviselők 

többféle anyagi támogatás szétosztásáról is határoztak - tájékoztatta portálunkat Farkas Iván, 

a Szövetség párt megyei frakcióvezetője. Beszélgetésünk elején Farkas Iván elmondta, hogy a 

vonatkozó testületi döntés értelmében frakciójuk február 2-án elhunyt aktív tagja, Szigeti 

László megyei képviselő az áprilisi ülésen megérdemelten in memoriam Nyitra megye 

Díjában részesül. A megüresedett helyét pedig ezentúl a párkányi Vitkó Andrea tölti be, aki 

ma letette a hivatali esküjét. Farkas elmondta portálunknak, hogy az önkormányzat elfogadta 

a Nyitra megye területén levő, a siralmas állapotuk alapján 5. és 6. kategóriába sorolt hidak 

felújításáról szóló, az illetékes közlekedési főosztály által kidolgozott szakmai anyagot. 

 

Néphagyomány az oktatásban – módszertani nap a Selye Egyetem Tanárképző 

Karán 
2022. március 28. – bumm.sk  

2022. március 25-én Néphagyomány az oktatásban címmel rendhagyó módszertani napot 

tartottak a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán. A nagy sikerű rendezvény, 

melyen közel 60 érdeklődő hallgató vett részt, a Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia 

társrendezésében valósult meg. A rendezvény célja a népi kultúra szerepének megvilágításán 

túl a hagyományőrzés lehetséges formáinak az oktató-nevelő munkában való bemutatása 

volt. A módszertani nap sikerességét bizonyítja, hogy még a 2022-es nyári félév folyamán 

elindul a TKK és a Hagyományok Háza tanfolyama, mely a hagyományos kultúra 

átörökítésének módszertanát hivatott átadni. 

 

A könyvhónap alkalmából amatőr szerzők mutatkoztak be a szőgyéni 

könyvtárban 
2022. március 28. – felvidek.ma  

Szőgyénben a községi könyvtár és a Csemadok helyi alapszervezete beszélgetésre hívta azokat 

az amatőr írókat és költőket, akik helyben, vagy a régióban alkotnak, és akikről már hírt adott 

a szőgyéni Nagy Dobra havilap, vagy más felvidéki hírportál. Így az irodalomkedvelő 
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https://ma7.sk/tajaink/ulesezett-a-nyitra-megyei-onkormanyzat-szigeti-laszlo-memoriam-nyitra-megye-dijaban
https://ma7.sk/tajaink/ulesezett-a-nyitra-megyei-onkormanyzat-szigeti-laszlo-memoriam-nyitra-megye-dijaban
https://www.bumm.sk/regio/2022/03/28/nephagyomany-az-oktatasban-modszertani-nap-a-selye-egyetem-tanarkepzo-karan
https://www.bumm.sk/regio/2022/03/28/nephagyomany-az-oktatasban-modszertani-nap-a-selye-egyetem-tanarkepzo-karan
https://felvidek.ma/2022/03/a-konyvhonap-alkalmabol-amator-szerzok-mutatkoztak-be-a-szogyeni-konyvtarban/
https://felvidek.ma/2022/03/a-konyvhonap-alkalmabol-amator-szerzok-mutatkoztak-be-a-szogyeni-konyvtarban/
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közönség ismerősként köszönthette az alkotókat. Március utolsó szombatján került sor a 

találkozóra a könyvtár és galéria előadótermében. 

 

Segítse szavazatával az idén jubiláló lévai Garam Menti Néptáncegyüttest 
2022. március 28. – felvidek.ma  

Léva városa immár harmadik éve hirdeti meg a támogatások közönségszavazás alapján való 

odaítélését. A szavazók a városi közösségi költségvetési támogatásról dönthetnek. A 

benyújtott projektek között találjuk az idén fennállásának 70. évfordulójára készülő Garam 

Menti Néptáncegyüttes pályázatát is. Léva városa 20 ezer euróval támogatja a projekteket, 

pályázatonként legfeljebb 3000 euróval. Léva város lakói, valamint a járási székhelyen 

működő civil szervezetek jelölhettek projekteket a támogatásra. A közönségszavazás április 

elsején zárul. A szavazás során egy telefonról egyszer lehet szavazni. A tizenhárom projekt 

közül egy szavazó maximum három pályázatra adhatja le szavazatát. A szavazás során az 

alábbi alapinformációkat kérik a szavazótól: lakhely, életkor, telefonszám. A szavazás során 

visszaigazolási kód érkezik az bejegyzett telefonszámra, e kód megadásával válik érvényessé 

az adott szavazat. 

 

Beneš-dekrétumok: A szó elszáll, az írás néha felbukkan 
2022. március 28. – Somogyi Szilárd – ma7.sk  

Olvasóink talán már hozzá is szokhattak, hogy lapunkban gyakran foglalkozunk egyes Beneš-

dekrétumok máig tartó hatályosságával, illetve következményeivel. Most 3+1 olyan aprónak 

tűnő részletet szeretnénk megvilágítani a Beneš-dekrétumok kapcsán, amelyek még 

árnyaltabbá, még pontosabbá tehetik a helyzetről kialakult összképet. Lapunk ez évi 8. 

számában beszámoltunk róla, s rendkívül furcsának tartottuk, hogy a 2016–20 között 

kormányon levő Híd párt akkori vezetősége ne tudott volna arról, hogy a Földalap ismét 

tömegesen aktivizálja a dekrétumok hatályosságát, és mindenkitől elveszi a földjét, akiről 

saját belátása szerint úgy gondolja, hogy a Beneš-dekrétumok által érintett lehet. A Földalap 

szóhasználata szerint „kijavítják csak a hibákat”, azaz rendet raknak. 

  
Vajdasági orvosokat is díjaztak Budapesten 
2022. március 28.  Vajma.info 

A Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével az 55 éves Magyar Általános Orvosok 

Tudományos Egyesülete és a Kárpát-medencei Családorvos Fórum Kurátori Testülete 

vasárnap tartotta meg Budapesten díjátadó ünnepségét, amelyen kiosztásra kerültek a 

Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének díjai. A Vajdasági Magyar Orvosok és 

Fogorvosok Egyesületének ajánlásával a kishegyesi dr. Deák Tibor nyugalmazott családorvos, 

belgyógyász, sportorvos az Új Medicus Anonymus Díjat, a topolyai dr. Móra Szabolcs 

családorvos, általános szakorvos, főorvos pedig a Hidas István ifjúsági díjat vehette át, áll az 

MNT közleményében. 
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https://felvidek.ma/2022/03/segitse-szavazataval-az-iden-jubilalo-levai-garam-menti-neptancegyuttest/
https://ma7.sk/aktualis/benes-dekretumok-a-szo-elszall-az-iras-neha-felbukkan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27470/Vajdasagi-orvosokat-is-dijaztak-Budapesten.html
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A korszerűbb betegellátás érdekében 
2022. március 29. – Magyarszo.rs 

A Tartományi Egészségügyi Titkárság az elmúlt években több alkalommal is jelentős 

összegekkel támogatta a Zentai Közkórházat. Ezeket a beruházásokat tekintette meg hétfőn 

Pásztor István, a Vajdasági Magyart Szövetség elnöke, Czegledi Rudolf, Zenta község 

polgármestere, Lajkó Szilvia parlamenti képviselőjelölt, Fehér Szabolcs tartományi 

energetikai, építkezési és közlekedési segédtitkár. A vendégeket dr. Csáki Beáta, a Zentai 

Közkórház igazgatója kalauzolta. Megtekintették a szülészeti osztályt, az új berendezéseket és 

a helyszínt is, ahol majd megépül a kórház új szárnya, melyben helyet kap többek között a 

sürgősségi rendelő. 

 

 „Csak a VMSZ áll ki a magyar emberek érdekeiért Vajdaságban” 
2022. március 29. – PannonRTV 

Csak a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői állnak ki a magyar emberek érdekeiért 

Vajdaságban, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti listavezetője. 

A királyhalmi közösségi találkozón elmondta, kizárólag a VMSZ-nek fontos a település 

vízminőségén javítani, valamint a vízvezeték kiépítése. A szerb képviselőházban is csak a 

VMSZ emeli fel hangját a magyarlakta települések migráns áradata ellen, ezért 

nélkülözhetetlen minden magyar szavazata a 3-as sorszámú listára a szerbiai köztársasági 

parlamenti választásokon - mondta. 

 

Kezdenek hazatérni az ukránok 
2022. március 28. – karpatalja.ma 

A háború kezdetén nagyon sok ukrán állampolgár hagyta el az országot, s menekült nyugatra, 

a szomszédos országokban keresve menedéket. Azóta eltelt egy hónap, s a menekültek 

kezdenek visszatérni az országba – írja a transkarpatia.net. Naponta két-háromszáz ember 

tér vissza, főként Lemberg megyébe és Odesszába. Többségük kisgyermekes édesanya. Mint 

mondják, itt van a házuk. Sokan az itthon maradt családtagok, főként a férfiak, férjeik miatt 

jönnek, akik nem hagyhatják el az országot. 

 

Egyszerűsítették a járművezetői engedélyek megszerzését 

2022. március 28. – kiszo.net 

A kormány leegyszerűsítette hadiállapot idején történő vezetésre vonatkozó járművezetői 

engedélyek megszerzésének eljárását – Bohdan Drapjatij belügyminiszter-helyettes. A 

változtatások előírják a járművezetési alkalmasságot igazoló orvosi bizonylat benyújtásának 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4887/kozelet_valasztasok/262153/A-korszer%C5%B1bb-betegell%C3%A1t%C3%A1s-%C3%A9rdek%C3%A9ben-Zentai-K%C3%B6zk%C3%B3rh%C3%A1z-fejleszt%C3%A9sek-v%C3%A1laszt%C3%A1sok-2022.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/csak-vmsz-all-ki-magyar-emberek-erdekeiert-vajdasagban
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kezdenek-hazaterni-az-ukranok/
https://kiszo.net/2022/03/28/egyszerusitettek-a-jarmuvezetoi-engedelyek-megszerzeset/
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eltörlését a vezetői engedély cseréje, elvesztése vagy ellopása esetén, írja az Ukrinform.ua. A 

módosítások a vizsgák lebonyolítására vonatkozó folyamatokat is érintik. 

 

Viktor Mikita: fontos, hogy Kárpátalján az információ területén is megőrizzük a 

nyugalmat 
2022. március 28. – karpat.in.ua 

„Az elnöktől kapott utasítás értelmében, Kárpátalján első sorban a stabilitást kell 

biztosítanom” – mondta Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője a 

TV21 Ungvárnak adott exkluzív interjújában. A kormányzó közel három hónapja tölti be ezt a 

tisztséget, amiből az utóbbi egy hónapot, az orosz-ukrán háború következtében már mint a 

katonai közigazgatás vezetője lát el. 

 

Már csaknem 90 vállalat „költözött” Nyugat-Ukrajnába 
2022. március 28. – karpat.in.ua 

89 vállalat költözött Nyugat-Ukrajnába a harcok miatt. A hírt Danilo Hetmancev parlamenti 

képviselő közölte Telegram-csatornáján. Elmondása szerint 47 vállalat már megkezdte a 

működését. Mindemellett 1120 kérvény érkezett különböző cégektől, hogy szeretnék Nyugat-

Ukrajnába helyezni vállalataikat. 

 

Megemelték az ukrán állampolgárok nyugdíját 
2022. március 28. – karpat.in.ua 

A március 1-i nyugdíjindexálás eredményeként mintegy 10 millióan kaptak emelt nyugdíjat, 

az emelés átlagosan 380 hrivnya volt. A hírt a Szociálpolitikai Minisztérium közölte. Marina 

Lazebna miniszterasszony a „katonai” nyugdíjak indexálásának eredményeiről is 

tájékoztatott. Az átlagos emelés ebben a kategóriában 787 hrivnya volt. Emelték továbbá a 

csernobili baleset következményeinek felszámolásában részt vevők nyugdíját is, átlagosan 

790 hrivnyával. 

 

Magyarország eltörölte az ukrán szállítók számára a kétoldalú és 

tranzitszállításokhoz szükséges engedélyeket 
2022. március 28. – karpat.in.ua, karpataljalap.net 

Magyarország jóváhagyta, hogy április 30-ig engedély nélkül bonyolítsanak le kétoldalú és 

tranzitszállításokat Magyarországon az ukrán szállítók. A hírt az Ukrtranszbezpeka közölte. 

„Ez lehetővé teszi az ukrán fuvarozók számára, hogy engedélyek és további adminisztratív 

akadályok nélkül végezzék az ország és az ukrán gazdaság életképességének biztosításához 

szükséges összes szállítást” – írja a hivatal. Hozzátették: Magyarország a negyedik uniós 

ország, amely ideiglenesen felmentette a szállítókat az engedélyek alól. 

 

Havi 2220 hrivnya: segélyközpont nyílt Munkácson 
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https://life.karpat.in.ua/?p=96797&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=96797&lang=hu
https://economic.karpat.in.ua/?p=21387&lang=hu
https://economic.karpat.in.ua/?p=21418&lang=hu
https://economic.karpat.in.ua/?p=21399&lang=hu
https://economic.karpat.in.ua/?p=21399&lang=hu
https://kiszo.net/2022/03/28/havi-2220-hrivnya-segelykozpont-nyilt-munkacson/
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2022. március 28. – kiszo.net, karpatalja.ma 

A Munkácsi Városi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó Központban létrehozott belső 

menekültek számára kialakított sürgősségi, többcélú pénzügyi segélyezési és nyilvántartási 

központot az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának Hivatala a Kárpát Régió Nemzetközi 

Alapítvánnyal közösen hívta életre, közli a Latorca-parti város önkormányzata. A belső 

menekültek pénzért folyamodhatnak a központhoz, egy személy havi 2220 hrivnyát kaphat. 

 

A katonai invázió áldozatait támogató Jogi Iroda nyílt az UNE-n 
2022. március 28. – kiszo.net 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának bázisán megkezdte munkáját 

a katonai invázió áldozatait támogató Jogi Iroda. Az iroda feladatai közé tartozik a szervezés 

és tanácsadás nyújtása azoknak a személyeknek, akik már menekültstátuszt szereztek 

külföldön vagy szándékukban áll kérvényezni azt. Az egyetem jogászai és európai partnerei 

segítik a belső menekülteket, gyűjtik és rögzítik a háború kapcsán történt emberjogi 

jogsértéseket. 

 

Gondoskodó közösség-díjat kapott Orosz Ildikó 
2022. március 28. – karpatalja.ma 

Gondoskodó közösségi díjban részesült Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke március 28-án a Várkert 

Bazárban, a Jövőt építünk pályázat eredményhirdetésén. 

 

Eltörölték Ukrajnában a karanténzónákat 
2022. március 28. – karpat.in.ua 

A Miniszteri Kabinet eltörölte Ukrajnában a karanténzónákat és a normát, mely szerint 

felfüggeszti azokat a dolgozókat, akik nem rendelkeznek koronavírus elleni oltással. A 

közlemény szerint a módosítás a hadiállapot idejére érvényes. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 28. – Kossuth Rádió 

 
A magyarországi segélyszervezetek folyamatosan támogatják a határ mindkét oldalán az 

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

értékű adományt juttattak el Kárpátaljára. A helyszínen ott volt tudósítónk is. 
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https://kiszo.net/2022/03/28/a-katonai-invazio-aldozatait-tamogato-jogi-iroda-nyilt-az-une-n/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/gondoskodo-kozosseg-dijat-kapott-orosz-ildiko/
https://life.karpat.in.ua/?p=96883&lang=hu
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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Az ukrajnai háború kirobbanása óta a Baptista Szeretetszolgálat folyamatosan támogatja 

kárpátaljai és ukrán baptista partnereit, segíti a háború elől menekülők ellátását a határ 

mindkét oldalán.  Tudósítónk ez alkalommal Vásárosnaményban találkozott a baptista 

szeretetszolgálat elnökével. 

 

Nagyüzem volt az elmúlt hétvégén Sátoraljaújhelyen, a  Rákóczi Táborban, ahol 192 

résztvevővel tisztújító közgyűlést tartott a Rákóczi Szövetség. A meghívottakat Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke köszöntötte.  A közgyűlés új 

elnökséget választott és megerősítette elnöki pozíciójában, Csáky Csongort. A szombati 

tisztújítás után vasárnap átadták a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi táborában a 

sportcsarnokot. A Rákóczi Szövetség örökös és tiszteletbeli elnökének, Halzl Józsefnek a 

nevét viselő sportcsarnok avató ünnepsége utáni első meccsen a miniszterelnökség és a RSZ 

labdarúgó csapatai mérkőztek meg egymással a mintegy félezer szurkoló előtt. A 

sportcentrum pályáin elsősorban a szövetség programjait rendezik meg, de Sátoraljaújhely 

városa is használhatja majd a csarnokot és a pályákat is. 

 

Az Erdélyi Vállalkozói Iskolát a tavalyi mintájára idén is elindították, ezúttal térben is 

kibővítve. Az erdélyi magyar vállalkozók számára jelenleg ez az egyetlen továbbképzés 

Romániában – mondta el a székelyudvarhelyi sajtótájékoztatón Antal Lóránt szenátor, a 

Vállalkozói Iskolát támogató egyesület elnöke. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság 

vezetői az erdélyi vállalkozókat leginkább foglalkoztató problémákról, kihívásokról számoltak 

be.  

 

A vajdasági Szilágyin 78 év után ismét van emlékműve annak az 58 helybéli magyar 

katonának, akik az I. világháborúban estek el a hazáért. A szoboravatóról készült 

összeállításunk. 

 

A hét végén újra benépesült a Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói kollégiuma. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony Napjához kötődően Kertészeti Napokat szerveztek. Böjte Csaba 

ferences szerzetes arra biztatta a résztvevőket, hogy a tavaszi újjászületés reményével 

munkálkodjanak a kertekben és a lelkekben. 


