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Nyomtatott és online sajtó 

Orbán Viktor: a választás legnagyobb tétje, hogy belesodródunk-e a háborúba 
2022. március 29. – MTI, hirado.hu, Demokrata, PestiSrácok 

A miniszterelnök szerint a vasárnapi országgyűlési választás legnagyobb tétje, hogy 

Magyarország belesodródik az ukrajnai háborúba vagy nem. Orbán Viktor a Facebook-oldalára 

kedden feltöltött videóban az ukrajnai háborúra utalva úgy fogalmazott: "az nem segítség, ha 

tönkretesszük saját magunkat, bármennyire is az ukránokkal dobog a szívünk". A kormányfő 

közölte, azt a kérését az ukránoknak és a magyar baloldalnak, hogy "egyszerűen zárjuk el az 

Oroszországból érkező energiavezetékeket, nem tudjuk teljesíteni, mert tönkretesszük vele 

saját magunkat". Orbán Viktor azt mondta, "a választásnak ez lett a legnagyobb tétje: a háború 

rombol, a béke épít, belesodródunk vagy nem". 

Szijjártó: a baloldal azonnal megkezdené a fegyverszállításokat 
2022. március 29. – MTI, hirado.hu, Origo, Mandiner 

Ha az országgyűlési választáson a baloldal nyerne, azonnal megszavaznák a földgáz- és 

kőolajszállításra vonatkozó szankciókat és azonnal megkezdenék a fegyverszállításokat - 

jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videóban kedden. 

Szijjártó Péter azt mondta: a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter egy Twitter-

bejegyzésben üzent Ukrajna elnökének, világossá téve azt, hogy "megegyeztek". Szijjártó Péter 

szerint ha ezt a megegyezést végrehajtják, ha megkezdik a fegyverszállítást Ukrajnába és 

megszavazzák a földgáz- és kőolajszállításra vonatkozó szankciókat, akkor annak azonnali és 

rendkívül súlyos következményei lesznek Magyarországra nézve is. Szijjártó Péter úgy 

fogalmazott: április 3-án világos döntés előtt áll minden magyar ember. "Aki a Fideszre szavaz, 

az a békére és biztonságra szavaz, aki a baloldalra szavaz, az a háborúba történő azonnali 

belesodródást kockáztatja" - mondta. 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről szóló dokumentumfilmet 

mutattak be Budapesten 
2022. március 29. – MTI, Magyar Nemzet, Kronika.ro, webradio.hu 

Erős bástyánk nékünk címmel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről szóló 

dokumentumfilmet mutattak be kedden Budapesten. A vetítés előtt Gulyás Gergely, a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy történelmi tett volt a felsőoktatási 

intézmény létrehozása, amely ma a legjobb egyetemek közé tartozik Romániában. A Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetemet a román állam támogatása nélkül alapították - emelte ki. 

A felsőoktatási intézmény segít a szülőföldjükön boldogulni akaró embereknek, hogy helyben 

szerezzenek diplomát - mondta Gulyás Gergely. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/orban-viktor-a-valasztas-legnagyobb-tetje-hogy-belesodrodunk-e-a-haboruba-512120/
https://www.origo.hu/itthon/20220329-szijjarto-peter-markizay-vilagossa-tette-hogy-megegyeztek-a-fegyverszallitasokrol.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/bemutattak-a-sapientia-erdelyi-magyar-tudomanyegyetemrol-szolo-dokumentumfilmet
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/bemutattak-a-sapientia-erdelyi-magyar-tudomanyegyetemrol-szolo-dokumentumfilmet
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Átadták a Bolygónk és Városunk környezetvédelmi díjakat 
2022. március 29. – MTI, hirado.hu, Felvidek.ma, Hirek.sk 

Átadták a Bolygónk és Városunk környezetvédelmi díjakat kedden Budapesten, a Bolygónk és 

Városunk környezetvédelmi portál szakmai közössége által odaítélt elismeréseket 18 szervezet 

és magánszemély vehette át. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára ünnepi köszöntőjében kiemelte: az emberiség olyan folyamatokat indított 

el, amelyek veszélyeztetik a bolygó törékeny egyensúlyának fennmaradását, ezért mindent meg 

kell tenni ezeknek a folyamatoknak a megállítása, illetve visszafordítása érdekében. Felhívta a 

figyelmet arra, hogy sokszor nem ott keletkezik a környezetvédelmi probléma, ahol a káros 

anyagok kibocsátása történik. Mint mondta, az elmúlt évtizedekben többször megtapasztaltuk 

ezt a Kárpát-medence közepén, ezért is nevezte különösen fontosnak a Kárpát-medencei 

együttműködést. 

Magyar állami támogatással felújított három óvodát avattak Arad megyében 
2022. március 29. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A magyar állam támogatásával felújított három óvodát avattak kedden Arad megyében. Az 

önkormányzati tulajdonú épületek felújítása a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével 

(RMPSZ) partnerségben történt. Zimándújfaluban az óvodának és iskolának helyet adó épület 

bővítése valósult meg, a földszinten egy vizesblokk melléépítésével és a tetőtér beépítésével. A 

73,2 millió forintos költségvetésű bővítés eredményeképpen az épület hasznos területe 61 

négyzetméterrel nőtt. Pécskán a magyar állam 62,4 millió forintos támogatásával újult meg az 

óvoda épülete, valamint az óvodát és iskolát egyaránt ellátó konyha. Kisperegen 13 millió 

forintos beruházással az óvodát és egy mellette lévő osztálytermet újították fel, és központi 

fűtési rendszert építettek ki a korábban használt cserépkályhák helyett. Mindhárom 

településen már birtokba vették a gyermekek a felújított épületeket. Grezsa István, a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos az avatók után az MTI-nek 

elmondta: a szórványban történő óvodafejlesztések kettős sikernek számítanak, hiszen ezek 

által a magyar nyelven és a mesevilágon keresztül a közösség asszimilációjával veszik fel a 

küzdelmet, de emellett a többségi társadalomnak is üzennek. Azt üzenik, hogy jó és 

eredményes együttműködni a magyarokkal. 

  
Nagy a szavazókedv Erdélyben: Csíkszeredában és Kolozsvárt is gyűlnek a 

levélszavazatok 
2022. március 29. – Krónika 

Nagy érdeklődés övezi az anyaországi országgyűlési választást a magyar állampolgársággal is 

rendelkező erdélyi magyarok körében, akik közül sokan juttatják el levélszavazatukat a 

főkonzulátusokra, valamint a partnerszervezetekhez. Eddig összesen több mint 100 ezren 

adták le, küldték el a levélszavazatukat. Nagyobb érdeklődést tapasztalni az idei magyarországi 

parlamenti megmérettetés iránt, mint négy évvel ezelőtt, sok olyan választópolgár adja le most 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/29/atadtak-a-bolygonk-es-varosunk-kornyezetvedelmi-dijakat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/harom-felujitott-ovodat-avattak-arad-megyeben-magyar-allami-tamogatassal
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nagy-a-szavazokedv-erdelyben-csikszeredaban-es-kolozsvart-is-gyulnek-a-levelszavazato
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nagy-a-szavazokedv-erdelyben-csikszeredaban-es-kolozsvart-is-gyulnek-a-levelszavazato
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a szavazatát, aki idén először regisztrált, és első alkalommal vesz részt magyarországi 

választáson – tudta meg a Krónika Magyarország kolozsvári főkonzulátusától. A diplomáciai 

kirendeltség tájékoztatása szerint a magyar kormány partnerszervezetei – az EMNT 

demokrácia-központjai és az RMDSZ Eurotrans Alapítványa – intenzíven dolgoznak, segítik a 

szavazatok begyűjtését, leadását. 

 

Javában dolgoznak Kézdivásárhelyen: kulturális, oktatási intézményeket, 

köztereket újítanak fel 
2022. március 29. – maszol.ro 

Megkezdődött Kézdivásárhelyen a Kaszárnya épületének teljes körű felújítása. A létesítmény 

kulturális központként működik majd. Közben pedig a Bod Péter Tanítóképző udvarán is nagy 

erőkkel építik új óvodát, míg a Gábor Áron központi téren is újítások várhatók, a #KÉZDI 

felirat pedig színesebbé teszi az udvarterek városát. 

https://maszol.ro/belfold/Javaban-dolgoznak-Kezdivasarhelyen-kulturalis-oktatasi-

intezmenyeket-koztereket-ujitanak-fel 

 

„A temesvári magyarok a lelküket kapták vissza” – Tamás Péter tiszteletbeli 

konzul a Magyar Ház megvásárlásáról 
2022. március 29. – maszol.ro 

Február végén jelentette be a temesvári Várbástya Egyesület, hogy aláírták a Magyar Ház 

adásvételi szerződését a Timpress lapkiadó részvénytársasággal, és ezzel a bánsági magyar 

közösség számára szimbolikus jelentőségű épületért folytatott sok évtizedes szélmalomharc ért 

véget. Miután nem sikerült az igazságszolgáltatás útján visszaszerezni a román kommunista 

diktatúra idején államosított épületet, a magyar állam támogatásával megvásárolták a jelenlegi 

tulajdonostól az ingatlant, így a Magyar Ház ismét magyar közösségi tulajdonba került. 

 

Több ezer csíkszeredai szavazott már az országgyűlési választásokon  
2022. március 29. – szekelyhon.ro 

Korodi Attila, az RMDSZ csíkszeredai városi szervezetének elnöke sajtótájékoztatót tartott 

kedden a csíkszeredai Magyar Ügyek Házának tevékenységéről. Mint mondta, reggel 8 és este 

8 óra között tartanak nyitva, hogy segítséget nyújthassanak a magyar választópolgároknak a 

levélszavazás eljárásának lebonyolításában, például az azonosító lap kitöltésében. „Négy évvel 

ezelőtt ezreknek segítettek a Magyar Ügyek Házának munkatársai és önkéntesei, de mivel 

változott a szavazási szabály, és most közvetlen a konzulátusra lehet leadni a levélszavazatokat, 

kevesebben igényelték a segítséget. A választási névjegyzékbe való regisztráláshoz viszont 

szintén sokaknak segítettek. Ugyanakkor az elmúlt időszakban önkénteseink több ezer 

csíkszeredai lakost kerestek meg, és a visszajelzések alapján több mint 90 százalékuk élt már a 

szavazati jogával, ami jó hír” – részletezte Korodi.  
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https://maszol.ro/belfold/A-temesvari-magyarok-a-lelkuket-kaptak-vissza-Tamas-Peter-tiszteletbeli-konzul-a-Magyar-Haz-megvasarlasarol
https://maszol.ro/belfold/A-temesvari-magyarok-a-lelkuket-kaptak-vissza-Tamas-Peter-tiszteletbeli-konzul-a-Magyar-Haz-megvasarlasarol
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-ezer-csikszeredai-szavazott-mar-az-orszaggyulesi-valasztasokon
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Tizenhat fiatal tanul románul, illetve magyarul sepsiszentgyörgyi támogatással 
2022. március 29. – szekelyhon.ro 

Huszonkilenc fiatal jelentkezett a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által támogatott 

nyelvtanfolyamra, közülük tizenhat jutott át a szűrőn, így tízen románul, illetve haton magyarul 

fognak tanulni – derül ki a polgármesteri hivatal honlapján közzétett eredményhirdetésből. A 

város személyenként 700 lejjel támogatja a román fiatalok magyar és a magyarok román 

nyelvkurzusát, a 120 órás kurzust a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) sepsiszentgyörgyi 

kihelyezett tagozata szervezi.  

 

Krónika Live: ne maradjunk egyszerű kartoték-adat! 
2022. március 29. – Krónika 

A romániai népszámlálás úgynevezett önkitöltős szakasza első két hetének tapasztalatairól 

beszélgettek a Krónika Live e heti műsorában, amelynek meghívottja Barna Gergő szociológus 

volt. Az RMDSZ által kezdeményezett tájékoztató és támogató kampány koordinátorát Rostás 

Szabolcs és Szőke László újságírók kérdezték. Elhangzott: az önkitöltés során is igencsak oda 

kell figyelni a részletekre, ha azt akarjuk, hogy szándékaink érvényesüljenek az adatkitöltés 

során. A kampánnyal foglalkozó Közpolitikai Elemző Központba számtalan visszajelzés, kérdés 

érkezett már, amelyekre adott esetben a nyilvánosság előtt is reagálni kellett. Ilyen volt például, 

amikor azzal szembesültek, hogy az online kérdőívet le lehet zárni úgy is, amikor a válaszoló 

még nem érkezett el az önbevallásos alapuló kérdésekhez, vagyis azokhoz, amelyekben a 

nemzetiségre, az anyanyelvre és a felekezetre kérdeznek rá, márpedig nyilvánvalóan a 

magyarság és az anyanyelvi jogok szempontjából ezek alapvető kérdések. Ráadásul ezek azok 

az információk, amelyektől többek leszünk a nyilvántartásban egyszerű kartoték-adatoknál, 

hisz ezeket, ha nem veszünk részt a népszámlálásban, különböző nyilvántartásokból is 

kiemelhetnek. 

 

Megkezdte a munkát a székelyudvarhelyi RMDSZ új vezetősége 
2022. március 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Közös tér, közös cél!” szlogennel indult útjára a székelyudvarhelyi RMDSZ megújult 

vezetősége, miután a március 28-i választmányi ülésen megbízást kaptak az új elnökségi tagok 

is. Megígérték, hogy köztérre viszik a beszélgetés, együttműködés útját, mert azt érzékelték, 

hogy a múltban minden egyeztetés, megbeszélés a város problémáiról a háttérben történt. 

Ennek jegyében kimozdulnak a városközpontból és „Köztér” néven Székelyudvarhely egyik 

lakónegyedében nyitnak irodát. 

  
II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Borsiban 
2022. március 29. – ma7.sk, felvidek.ma  

A nagyságos fejedelem születésének több évtizedes hagyománnyal bíró megemlékezése az 

elmúlt két évben elmaradt. A felújított és tavaly átadott Borsi Rákóczi-kastélyban első 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tizenhat-fiatal-tanul-romanul-illetve-magyarul-sepsiszentgyorgyi-tamogatassal
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kronika-live-ne-maradjunk-egyszeru-kartotek-adat
https://maszol.ro/belfold/Megkezdte-a-munkat-a-szekelyudvarhelyi-RMDSZ-uj-vezetosege
https://ma7.sk/tajaink/ii-rakoczi-ferencre-emlekeztek-borsiban-0
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alkalommal kerülhetett rá sor. A nagyszabású rendezvény főszervezője a Borsi Rákóczi 

Kastélyközpont volt, társszervezői Borsi Község Önkormányzata, a II.Rákóczi Ferenc Társulás 

és a Teleki László Alapítvány voltak. Szervezett keretek között Budapestről, a Keleti 

pályaudvarról indulva első ízben érkezhettek zarándokok az eseményre. A zarándokvonaton a 

jó hangulatról a Sarjú Banda fiatal zenészei gondoskodtak, akikkel együtt a mintegy 320 

látogató 11:45-kor megérkezett a borsi vasútállomásra. A négy órás utat követően a 

vasútállomástól pár lépésre lévő kultúrház felé irányították a társaságot, aminek tagjai szívesen 

váltottak pár szót a rendezvényre érkezett hagyományőrző csoportok tagjaival. 

 

Új igazgató a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet élén 
2022. március 29. – bumm.sk  

A könyvtár népszerűsítését, a múzeum anyagának gazdagítását, a hagyományos rendezvények 

megtartását, új víziók megvalósítását tűzte ki célul az új igazgató. Március elsejétől új vezető 

került a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet élére. A tisztséget Pakosta Andrea 

tölti be, aki ezt megelőzően a helyi közösségi központban dolgozott, ahol a szociálisan nehéz 

helyzetben élő családok és gyermekek érdekében tevékenykedett. Az intézményvezetői pozíció 

betöltésére hárman jelentkeztek, Kassa Megye Önkormányzata a február 28-ai ülésén döntött 

az intézet leendő vezetőjének személyéről. Pakosta Andrea hírportálunknak elmondta, a 

kezdeti időszakot a hivatalos ügyek intézése, az új munkakörre való ráhangolódás jellemzi, 

mindezt a mindennapi feladatok elvégzése mellett oldja meg, hiszen március elseje óta jó 

néhány programot valósítottak meg az intézmény munkatársaival, ráadásul mindemellett egy 

igen komoly beruházás elindításán is dolgoznak.  

 

Felértékelődött az egyházak szerepe 
2022. március 29. – felvidek.ma, ma7.sk  

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, 

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke és Kiss Róbert, a Nagyszombati Főegyházmegye helynöke 

március 29-én sajtótájékoztató keretében számoltak be a politikai képviselők és az egyházi 

személyiségek Dunaszerdahelyen tartott találkozójáról. Kiss Róbert bevezetőjében kiemelte: a 

mai találkozón az egyeztetésre fókuszáltak, amelynek területei a felvidéki egyházak fejlődése, 

a háború következményeinek enyhítése, illetve az egyház épített örökségének megújulása 

voltak. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a sajtótájékoztatón kitért arra, hogy az egyházak 

támogatása a közösség szempontjából jelentős, hiszen hozzájárul az egyházak működéséhez és 

ugyanakkor méltó helyet biztosít a magyar és a szlovák híveknek is a vallásgyakorláshoz. Az 

ukrán háborúhoz kapcsolódva kiemelte, hogy az egyházak szerepe felértékelődött és emiatt 

még inkább fontos, hogy a támogatások által tovább erősödjenek 

 

Csak az őszi választás után döntenek a nagyfödémesi Lenin utca átnevezéséről 
2022. március 29. – Új Szó, felvidek.ma, ma7.sk  

A dunaszerdahelyi járásbeli Nagyfödémes (Veľké Úľany) az utolsó települések egyike az 

országban, ahol még utca van elnevezve Vlagyimir Iljics Lenin orosz kommunista 
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forradalmárról. Gőgh Ferenc, a falu polgármestere elmondta, e téren a közeljövőben sem lesz 

változás, leghamarabb valamikor az őszi helyhatósági választás után dönthetnek a további 

lépésekről, például névváltoztató népszavazás kiírásáról. „Úgy 10-12 éve volt már egy civil 

kezdeményezés egyes utcanevek megváltoztatására a településen, beleértve a Lenin utcát is” – 

mondta a polgármester. Hozzátette, akkor végül nem sikerült megállapodni az új 

utcanevekben. Szerinte az utca lakóit nem zavarja az elnevezés, és ennek leginkább gyakorlati 

okai vannak – ha átneveznék az utcát, új személyi igazolványt, új jogosítvány és egyéb 

adminisztrációs dolgokat kellene intézni, ezért aztán az utcabeliek nem nagyon erőltetik a 

dolgot. 

  
Magyar Levente: Feltett szándékunk folytatni a vajdasági gazdaságfejlesztési 

programot 
2022. március 29. – MTI, Vajma.info 

A magyar kormány támogatásával a vajdasági magyar közösség teljesen új helyzetbe került, és 

a magyar kormány feltett szándéka, hogy folytassa ezt a programot, ehhez pedig arra van 

szükség, hogy a kormány április 3-án megkapja a bizalmat a folytatáshoz - hangsúlyozta 

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden 

Szabadkán. Hozzátette: a vajdasági gazdaságfejlesztési program során 2016 óta több mint 14 

ezer pályázót támogattak a Vajdaságban, többségüket a mezőgazdaság területén, de az ipar és 

az információs technológia területén is. 

 

Csomag a nevelőcsaládoknak 
2022. március 29. – Magyarszo.rs 

Az UNICEF kezdeményezésére, a szociális ügyekkel megbízott minisztérium a Szerbiai 

Vöröskereszt községi szervezeteibe higiéniai csomagokat küldött szét. A kishegyesi 

Vöröskereszt is kapott ilyen csomagokat, számolt be lapunknak Fontányi Andor, a községi 

szervezet titkára. – A Vöröskereszt községi szervezete összesen 51 csomagot osztott ki 

Kishegyes községben, ugyanis ennyi gyerekekkel foglalkozó nevelőcsalád van a község 

területén. Ez a község lakosságának arányához viszonyítva elég soknak számít. 

 

A család a nemzet építőköve 
2022. március 29. – PannonRTV 

Konferenciát tartottak az adai Városháza dísztermében, Családvédelem Magyarországon és 

Szerbiában címmel. A rendezvényt a Moholi Családok Egyesülete és a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetsége szervezte. A moholi Csobolyó és az adai Aranykapu Művelődési 

Egyesület tagjai alkalmi műsorral tették színesebbé a rendezvényt. A mostani délvidéki 

esemény a konferenciasorozat utolsó állomása, ezt megelőzően a Kárpát-medencei 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27471/Magyar-Levente-Feltett-szandekunk-folytatni-a-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programot.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27471/Magyar-Levente-Feltett-szandekunk-folytatni-a-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programot.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4888/vajdasag_kishegyes/262204/Csomag-a-nevel%C5%91csal%C3%A1doknak-v%C3%B6r%C3%B6skereszt-unicef-kishegyes.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/csalad-nemzet-epitokove
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Családszervezetek Szövetsége jóvoltából Budapesten, valamint Felvidéken Komáromban, 

Erdélyben pedig Csíkszeredában hallgathattak előadásokat az érdeklődők. 

  
Felszerelést és technikai eszközöket kapott a kárpátaljai katonaság 
2022. március 29. – kiszo.net 

Látogatást tett Viktor Mikita, a megyei katonai adminisztráció (OVA) vezetője a Kárpátaljai 

101-es Területvédelmi Dandárnál március 29-én. Az OVA vezetője többek között golyóálló 

mellényeket, kommunikációs eszközöket, terephálókat, katonai egyenruhákat adott át a 

katonák részére. 

 

Naponta több száz menekült fordul orvoshoz Kárpátalján 
2022. március 29. – karpatalja.ma 

Anatolij Psenicsnij elmondta, hogy már nem minden gyógyszer kapható a kárpátaljai 

gyógyszertárakban, ezért az orvosok kénytelenek a készletekhez igazodni. Hozzátette: a háború 

kezdete óta több mint 4 000 személy választott új háziorvost megyénkben, mivel kórházi 

kezelésre vagy valamilyen orvosi dokumentum megszerzésére volt szüksége.  

 

Sajtótájékoztatót tartott a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat 
2022. március 29. – karpatalja.ma, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Sajtótájékoztató keretein belül számolt be az elmúlt hét eredményeiről Makuk János, a 

Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) vezetője. Az igazgató megköszönte a 

megjelent sajtósok munkáját, hisz a hiteles információ átadása a jelenlegi helyzetben kiemelten 

fontos. 

 

Csak tegnap 66 alkalommal kellett égő avart oltani Kárpátalján 
2022. március 29. – kiszo.net 

Kárpátalján tegnap 213,457 hektáron pusztított tűz, közölte a megyei katasztrófa-elhárítási 

szolgálat. Az avar és cserjék gyulladását leggyakrabban az Ungvári (24), a Munkácsi (12) és a 

Beregszászi (11) járásban rögzítették. A Huszti járásba 8, a Técsői járásban 6, a Huszti járásba 

5 alkalommal szálltak ki a szakemberek, hogy elhárítsák a veszélyt. 

 

Megtiltották az erdők látogatását Kárpátalján 
2022. március 29. – kiszo.net 

Ebben a hónapban összesen nyolc ember vesztette életét avarégetés közben – közölte a 

Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás. A hatóságok felhívásai ellenére az emberek továbbra 

is tüzeket gyújtanak, hogy egy adott területet mielőbb megtisztítsanak a száraz aljnövényzettől, 

ezzel veszélybe sodorva önmaguk és mások életét. Különös veszélyt jelent, mikor az erdők 
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https://karpatalja.ma/haboru/felszerelest-es-technikai-eszkozoket-kapott-a-karpataljai-katonasag/
https://karpatalja.ma/egeszseg/naponta-tobb-szaz-menekult-fordul-orvoshoz-karpataljan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/sajtotajekoztatot-tartott-a-beregszaszi-jarasi-maltai-szeretetszolgalat/
https://kiszo.net/2022/03/29/csak-tegnap-66-alkalommal-kellett-szaraz-fuvet-oltani-karpataljan/
https://kiszo.net/2022/03/29/megtiltottak-az-erdok-latogatasat-karpataljan/
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közelében lévő földterületeken égetik az avart. Ezért a megyei védelmi tanács ülésén a 

hadiállapot idejére megtiltották a lakosság számára az erdőbe való kirándulást.  

 

Egy nap alatt majd félszáz koronavírus-fertőzöttet találtak Kárpátalján 
2022. március 29. – kiszo.net 

A háború kitörése óta ugyan háttérbe szorult, azonban úgy tűnik nem tűnt el végleg a 

koronavírus fertőzés. Az egészségügyi minisztérium kárpátaljai járványügyi laboratóriumának 

közleménye szerint a tegnapi nap folyamán 48 friss esetet diagnosztizáltak megyénkben, azon 

belül 3 gyereknél. 2 beteg elhunyt. A Covid-járvány kitörése óta összesen 115 550 személynél 

mutatták ki a fertőzést a régióban és 2769 ember életét követelte a kór. 

 

Csendes koszorúzással emlékeztek II. Rákóczi Ferencre Visken 
2022. március 29. – karpataljalap.net 

Csendes koszorúzással emlékeztek II. Rákóczi Ferencre születésének 346. évfordulója 

alkalmából, valamint a fejedelem által vezetett szabadságharcban elesett 42 viski férfira. A 

március 29-i esemény során elhelyezték a Gergely István csetfalvi fafaragó művész által 

rekonstruált kopjafát. 

 

18 ezer kárpátaljai diák csatlakozott a távoktatáshoz külföldről 
2022. március 29. – kiszo.net 

A megye 580 tanintézményében folyik teljes értékű digitális oktatás, közölte az oktatási osztály 

vezetője. Marjana Maruszinec elmondta, több mint 158 ezer iskolás tanul távoktatásban. 18 

ezer kisdiák külföldről kapcsolódik be az online órákba. Közel 2300 gyermek az ideiglenesen 

áttelepültek közül csatlakozott az oktatási folyamathoz. 

 

Gyógyszerdrágulásra kell számítani Ukrajnában 
2022. március 29. – kiszo.net 

A parlament egészségügyi bizottságának elnöke arra figyelmeztet, hogy megdrágulhatnak a 

gyógykészítmények. Ennek hátterében elsősorban az infláció és a hrivnya árfolyamának 

ingadozása áll, írta Facebook bejegyzésében Mihajlo Raduckij. Ukrajnában a bejegyzett 27 ezer 

patika közül közel 12 ezer működik, sokat amiatt kellett bezárni, mert működtetői menekülni 

kényszerültek. 
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https://kiszo.net/2022/03/29/egy-nap-alatt-majd-felszaz-koronavirus-fertozottet-talaltak-karpataljan/
https://karpataljalap.net/2022/03/29/csendes-koszoruzassal-emlekeztek-ii-rakoczi-ferencre-visken
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https://kiszo.net/2022/03/29/gyogyszer-dragulasra-kell-szamitani-ukrajnaban/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 29. – Kossuth Rádió 

 
Iváncsik Attila beszámolója a Kárpátaljai helyzetről. Összeállításában először Babják Zoltán, a 

beregszászi kistérség vezetője szólal meg.  

  

A Magyar Kormány 2010 óta támogatta, hogy a Kárpát-medencei bölcsődékben és óvodákban 

a magyar gyerekek számára fenntartott férőhelyek jelentősen bővüljenek. Az új vagy megújított 

épületek az építészek munkáját dicsérik, ahol a hagyomány találkozik a 21. századi 

technológiával és elvárásokkal. Az év elején a Nemzetpolitikai államtitkárság "Jövőt építünk" 

címmel hirdetett pályázatot, amelynek célja az volt, hogy díjazza a legkiválóbb megoldásokat 

alkalmazó építészek munkáját. Hétfő délután, a Várkert Bazárban tartott díjkiosztó 

ünnepségen részt vett a pályázat ötletadója, az öt gyermekes és öt unokás Lévai Anikó is. Bereki 

Anikó összeállítása. 

 

Magyar ajkú roma gyermekeknek avattak óvodát hétfőn délelőtt a partiumi Székelyhídon. Az 

új óvoda a magyar állam támogatásával, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

közreműködésével épült a kisváros romatelepén. Az őszi tanévkezdéskor indul az oktatás, két 

csoportban 45 gyermeket tudnak ellátni.  Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programért is felelős miniszteri biztos az avató ünnepség után azt mondta: az új intézmény 

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

perifériára szorultság érzését.  

 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége családvédelmi konferenciasorozatot 

indított, ahol bemutatták a magyar kormány családpolitikáját, célkitűzéseit, és számba vették 

a Kárpát-medencei magyar családok problémáit, kéréseit. Oláh-Gál Elvira összeállítása 

Csíkszeredában készült. 

 

Felállították a minap az állványokat a nagybecskereki Nikola Tesla Szakközépiskola 

főbejáratánál, a munkálatok hamarosan elkezdődnek. A gyönyörű, 1892-ben emelt épületet 

eredeti állapotába állítják vissza. Benne mindig is tanintézmény működött, a Nikola Tesla 

középiskolának pedig 1983 óta ad otthont. A részletekről Kónya-Kovács Otília kérdezte az 

igazgatónőt, Szervó Máriát. 

 

Nagyszentmiklóson több mint két évtizede minden március végén a város világhírű szülöttére, 

Bartók Bélára emlékeznek. A Pro Bartók Társaság szervezésében az idén is megkoszorúzták a 

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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zeneszerző - a városban felállított két emlékművét, majd emlékkoncertet tartottak a Nákó-

kastély dísztermében. Lehőcz László szervezőket és résztvevőket is megszólított az évfordulós 

rendezvényen. 


