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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát! 
2022. március 1. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Origo, Ripost, 888.hu, Magyar Hírlap, 

Tények, M1, Index  

Őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát! - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök 

keddi videónyilatkozatában. Szomszédunkban háború zajlik - mondta Orbán Viktor a 

Facebook-oldalára délután felkerült videóban. Hozzátette: a biztonságunkat fenyegető 

kihívással eltökélten és egységesen kell szembeszállnunk, ahogyan a koronavírus és az azzal 

járó gazdasági válság idején is tettük. A kormányfő hangsúlyozta: ma erősebbek vagyunk, mint 

korábban, a szövetségeseinkkel közösen képesek vagyunk megőrizni a biztonságunkat. 

Hozzátette: meg kell védeni a magyar gazdaságot is, fékezni kell az energiaárak emelkedését. 

"Ne mi magyarok fizessük meg a háború árát!" - hangsúlyozta. Úgy értékelt: történelmünkből 

"túl jól ismerjük" a háború következményeit, ezért nem sodródhatunk bele egy fegyveres 

konfliktusba. 

 

Orbán Viktor a nagyköveti értekezleten: Magyarország biztonsága az első 
2022. március 1. – MTI, Hirado.hu, ORIGO, HírTV 

Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel Magyarország nagyköveteinek tartott előadást a 

következő időszakban előttük álló feladatokról a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

misszióvezetői értekezletén - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki 

Sajtóiroda vezetője. A kormányfő először Szijjártó Péter miniszterrel és a tárca államtitkáraival 

egyeztetett, majd a nagykövetek előtt az orosz-ukrán háború miatt kialakult válsághelyzetről 

beszélt. Hangsúlyozta: most mindenkinek, így a magyar diplomáciai karnak is az a 

legfontosabb feladata, hogy megakadályozza Magyarország belesodródását a háborúba. 

Magyarország biztonsága az első - szögezte le Orbán Viktor, hozzátéve: hazánk részt vesz a béke 

megteremtését szolgáló közös európai erőfeszítésekben, de sem fegyvert, sem katonát nem 

küldünk Ukrajnába, mert azzal magyar emberek életét veszélyeztetnénk. 

 

Szijjártó: Magyarország támogatja Ukrajna EU-csatlakozását 

2022. március 1. – MTI, Hirado.hu, HírTV, Origo, Index, Világgazdaság, Telex 

Magyarország támogatja azt a kezdeményezést, amelyet nyolc európai uniós tagállam indított 

Ukrajna európai integrációjának elősegítéséért - közölte a külgazdasági és külügyminiszter 

kedden Facebook-oldalán. Szijjártó Péter a videóban kifejtette: a három balti ország, továbbá 

Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Bulgária és Szlovénia elnöke azt kezdeményezte, hogy 

Ukrajna minél előbb kapjon tagjelölti státuszt az EU-tól, és mielőbb kezdődjenek 

megbeszélések a csatlakozásáról. A magyar emberek nem akarnak háborút, ezért 

Magyarország minden olyan segítséget megad Ukrajnának, amely elősegíti a békét - mondta, 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/orban-viktor-orizzuk-meg-magyarorszag-bekejet-es-biztonsagat-video
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/01/ukrajnai-haboru-orban-viktor-a-nagykoveti-ertekezleten-magyarorszag-biztonsaga-az-elso
https://www.vg.hu/kozelet/2022/03/szijjarto-peter-magyarorszag-is-tamogatja-ukrajna-mihamarabbi-unios-csatlakozasat
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kiemelve: Magyarország ezért támogatja ezt a kezdeményezést, és sürgeti a brüsszeli 

intézményeket, hogy vegyék napirendre az indítványt. 

 

Semjén: A háború szomszédságában létkérdés a felelős politizálás 
2022. március 1. – MTI, Hirado.hu, HírTV, Demokrata, PannonRTV,  

A háború szomszédságában még inkább felértékelődik, létkérdés a felelős, higgadt politizálás, 

amire Magyarországon egyedül a mostani kormány jelent garanciát - mondta a 

nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, a 

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke a hatvani vadászati múzeumban kedden tartott 

választási fórumot megelőző sajtótájékoztatón. Semjén Zsolt kiemelte: Szabó Zsolt Heves 

megye 3-as választókerületében garanciát jelent, hiszen nemcsak országgyűlési képviselőként, 

de egy élet munkájával bizonyította, hogy mit jelent számára ez a térség. 

 Szabó Zsolt, a térség Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje kiemelte, ezen a vidéken született, itt élő 

emberként úgy érzi: felelősséggel tartozik a hatvani térség fejlődéséért. Az eddig elvégzett 

munka, az eredmények kézzelfoghatók, láthatók: nincs olyan terület, ahol ne történt volna 

előrelépés - fogalmazott, megjegyezve: hitvallása szerint nincs annál fontosabb, mint hogy a 

bölcsődék és óvodák gyerekzsivajtól legyenek hangosak és minél több munkahely legyen a 

térségben. 

 

A KMKSZ köszöni a kormánynak, hogy támogatja Ukrajna EU-tagjelöltségét 
2022. március 1. – MTI, Hirado.hu, Demokrata, Ma7.sk, Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) külön nyilatkozatban fejezte ki köszönetét 

Magyarország kormányának, amiért támogatja Ukrajna EU-tagjelöltségét. "A jelenlegi 

helyzetben ez rendkívül fontos Ukrajna valamennyi állampolgára számára" - áll a KMKSZ 

nyilatkozatában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán 

jelentette be, hogy Magyarország támogatja azt a kezdeményezést, amelyet nyolc európai uniós 

tagállam indított Ukrajna európai integrációjának elősegítéséért. A tárcavezető 

videóüzenetében kifejtette: a magyar emberek nem akarnak háborút, ezért Magyarország 

minden olyan segítséget megad Ukrajnának, amely elősegíti a békét. 

 

Potápi: az egész magyar nemzet összefogott a bajbajutottakért 

2022. március 1. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Magyar Hírlap, ma7.sk, felvidek.ma, 

Pannon RTV, Kárpátalja, Maszol.ro 

Az egész magyar nemzet összefogott az ukrajnai bajbajutottakért - mondta közösségi oldalán 

közzétett videóüzenetében a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi 

Árpád János bejelentette: összehangolják a határon túli területeken zajló gyűjtéseket és 

segélyakciókat. Az államtitkár úgy fogalmazott: mély aggodalomra ad okot, hogy a 

szomszédunkban háború zajlik. Jó érzés ugyanakkor látni azt, hogy nemcsak Magyarország, 

hanem a teljes Kárpát-medence, sőt, a diaszpóra magyarsága is összefogott a kárpátaljai 

magyarok, valamint az Ukrajnából menekülők megsegítéséért - fűzte hozzá. Tájékoztatása 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/semjen-a-haboru-szomszedsagaban-letkerdes-a-felelos-politizalas-2538166
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/01/a-kmksz-koszoni-a-kormanynak-hogy-tamogatja-ukrajna-eu-tagjeloltseget
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/27-mentor-60-mentoralt-vallalkozo
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szerint telefonon egyeztetett a külhoni magyar közösségek vezetőivel - Brenzovics Lászlóval, 

Kelemen Hunorral, Pásztor Istvánnal, Forró Krisztiánnal, Horváth Ferenccel és Jankovics 

Róberttel -, valamint sikerült elérni a Magyar Diaszpóra Tanács regionális elnökeit is. 

Bejelentette, döntés született a határon túli területeken zajló gyűjtések és segélyakciók 

összehangolásáról. 

 

Potápi: a Kárpát-medencei magyarság számára a legfontosabb az erős 

intézményrendszer kiépítése 
2022. március 1. – MTI, Hirado.hu, Vajma.info, Magyarszo.rs 

A Kárpát-medencében szétszabdalva élő magyar közösségnek a legfontosabb az, hogy erősítse 

a politikai intézményrendszerét, és mindenhol képviselni tudja a magyarság érdekeit - 

hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

kedden Palicson a vajdasági gazdasági mentorprogram második fordulójának 

zárórendezvényén. Mint mondta, a politikai intézményrendszert úgy lehet erősíteni, ha a 

külhonban is arra törekedünk, hogy a magyar összefogás megvalósuljon, és etnikai szinten 

lehessen politizálni a magyar érdekek képviselete érdekében. Rámutatott, hogy a Vajdaságban 

ezt az erőt a Vajdasági Magyar Szövetség és annak elnöke, Pásztor István képviseli. 

 

Potápi Árpád János: Gyurcsányék előbb támogatnák a migránsokat, mint az 

erdélyi magyarokat 
2022. március 2. –  Sinkovics Ferenc – Demokrata 

Szinte beteges már az a gyanakvás és utálat, amivel a balliberális ellenzék a határon túli 

magyarokra tekint. Nem is titkolja, hogy inkább migránsokkal népesítené be az országot, akik 

szavazataikkal hálálhatnák meg a befogadásukat, mint hogy összefogja, építse és erősítse a 

nemzetet – mondta a Demokratának Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár.  

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Demokrata 2022. március 2-ai számában) 

 
Az RMDSZ csatlakozik a Kárpát-medencei összefogáshoz az ukrajnai 

bajbajutottakért 

2022. március 1. – maszol.ro 

Összefognak a Kárpát-medencei magyar szervezetek az ukrajnai bajbajutottak, kiemelten a 

kárpátaljai magyarok megsegítéséért. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Potápi Árpád 

Jánossal, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárával egyeztetett a 

humanitárius munka, a gyűjtési és segítési akció összehangolásáról. Kelemen Hunor kifejtette: 

a Szövetség eddig sem ült tétlenül. A háború első napjától a határ menti megyei szervezetek, 

önkormányzatok a civil szervezetekkel közösen humanitárius munkát végeznek. Gyűjtéseket 

szerveznek és gyűjtésekbe kapcsolódnak be, szálláshelyet, meleg ételt biztosítanak a 

menedékkérőknek, ugyanakkor önkéntesek toborzása is történik, hiszen rengeteg adomány 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/01/potapi-a-karpat-medencei-magyarsag-szamara-a-legfontosabb-az-eros-intezmenyrendszer-kiepitese
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/01/potapi-a-karpat-medencei-magyarsag-szamara-a-legfontosabb-az-eros-intezmenyrendszer-kiepitese
https://maszol.ro/belfold/Az-RMDSZ-csatlakozik-a-Karpat-medencei-osszefogashoz-az-ukrajnai-bajbajutottakert
https://maszol.ro/belfold/Az-RMDSZ-csatlakozik-a-Karpat-medencei-osszefogashoz-az-ukrajnai-bajbajutottakert
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érkezett a határhoz, amelyeket szállítani, adminisztrálni kell. „Ezekben a napokban és a 

következő időszakban folyamatosan arról egyeztetünk megyei és helyi szervezeteinkkel, 

önkormányzatainkkal közösen, hogy mi a leghatékonyabb módja a segítségnyújtásnak. Bár 

hétfőn tárgyalások kezdődtek Oroszország és Ukrajna között, mi arra készülünk, hogy a háború 

hetekig, sőt, hónapokig is eltart” – tette hozzá a szövetségi elnök. 

 

Megállíthatja a kisajátítási folyamatot a váradolaszi templom műemlékké 

nyilvánítása  

2022. március 1. – Krónika 

Műemlékké nyilváníthatják a váradolaszi református templomot, így előfordulhat, hogy az 

önkormányzat már nem valósíthatja meg a szomszédságában tervezett kisajátításokat. A 

regionális műemlékvédelmi bizottság már rábólintott az Ezredévi Emléktéren (Libertăţii) 

található református templom műemlékké nyilvánítására, így az egy évig teljes védelmet élvez, 

amíg a művelődési minisztérium is nyilatkozik az ügyben, írta az Ebihoreanul. A műemlékvédő 

bizottság lépése teljesen felforgatja a nagyváradi önkormányzat terveit, mely egy újabb utat 

tervezett a belváros ezen részébe, ehhez pedig több kisajátításra is sor került volna, többek 

között a váradolaszi gyülekezet volt lelkészi lakát bontatta volna le a városvezetés. 

 

Marosvásárhely kész segítséget nyújtani kárpátaljai testvérvárosának, 

Ungvárnak 

2022. március 1. – maszol.ro 

Marosvásárhely kész humanitárius segítséget nyújtani Ungvár testvérvárosának, valamint a 

rászoruló ukrajnai menekülteknek. A héten nagy valószínűséggel az ukrajnai lakosságnak 

adománygyűjtést szerveznek – tájékoztatott Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. 

„Először is szolidaritásunkat fejeztük ki testvérvárosunkkal, Ungvárral, és tájékoztattuk őket, 

hogy felkészülünk arra az esetre, ha Marosvásárhelyen is szükség lenne menekültek 

fogadására. Ezen döntések kapcsán több megbeszélést is tartunk a prefektúrával és más, állami 

szervekkel” – közölte az elöljáró. Hozzátette, szükség esetén a város segít az ukrajnai 

lakosságnak szánt adományok összegyűjtésében, és – mint mondta – ebben a drámai 

helyzetben valószínűleg szükség is lesz segítségre. Kifejtette, országos szinten hamarosan 

létrehoznak egy ukrajnai menekülteket segítő programot, amelyben Marosvásárhely 

önkormányzata is humanitárius segítséget nyújt majd. 

 

Bemutatták, hogy miért érdemes Hargita és Maros megyébe látogatni 
2022. március 1. – szekelyhon.ro 

Noha a Romexpo hétvégi bukaresti turisztikai rendezvényén az előző évekhez viszonyítva jóval 

kevesebben vettek részt, a jelenlévő Hargita, illetve Maros megyeiek úgy vélték, ez előnyükre 

vált, hiszen akik ellátogattak a kiállításra, több figyelmet és időt fordítottak a székelyföldi 

idegenforgalmi lehetőségekre. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megallithatja-a-kisajatitasi-folyamatot-az-olaszi-templom-muemlekke-nyilvanitasa
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megallithatja-a-kisajatitasi-folyamatot-az-olaszi-templom-muemlekke-nyilvanitasa
https://maszol.ro/belfold/Marosvasarhely-kesz-segitseget-nyujtani-karpataljai-testvervarosanak-Ungvarnak
https://maszol.ro/belfold/Marosvasarhely-kesz-segitseget-nyujtani-karpataljai-testvervarosanak-Ungvarnak
https://szekelyhon.ro/vilag/bemutattak-hogy-miert-erdemes-hargita-es-maros-megyebe-latogatni
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Szinte minden remény elszállt, hogy valaha is bicikliút létesüljön a kisvasút 

nyomvonalán 

2022. március 1. – szekelyhon.ro 

Elfogadta az államelnök javaslatát, és alkotmányellenesnek minősítette az alkotmánybíróság a 

törvényt, amely lehetővé tette volna, hogy Maros megyében az egykori keskeny nyomtávú vasút 

az állami vasúttársaság tulajdonából átkerüljön a megyei önkormányzathoz. A kezdeményezők 

kormányhatározattal próbálnak a tulajdonjogi viszonyon változtatni. 

 

Még nem küldik el Beregszászra a csíkszeredai segítséget 

2022. március 1. – szekelyhon.ro 

Az orosz–ukrán háború kitörését követően a csíkszeredai városháza felajánlotta segítségét 

kárpátaljai testvérvárosának, Beregszásznak. Egyelőre azonban nem biztosított a segélycsomag 

biztos megérkezése. Korodi Attila csíkszeredai polgármester tudatta, egy nehéz helyzetbe jutott 

város esetleges leállásán szeretnének segíteni, ezért az áram- és vízellátás zavartalan 

működését biztosítani hivatott eszközök és berendezések beszerzésére irányították a 

segítségnyújtást.  „A beregszásziakkal konzultálva az a kérés érkezett részükről, hogy sajnos 

jelenleg nem garantálható az eszközök biztonságos odaérkezése, ezért várjunk még a 

szállítmánnyal. Ennek értelmében csak akkor küldjük el az eszközöket, ha garancia lesz arra, 

hogy valóban oda is érkeznek” – közölte a csíkszeredai városvezető, hozzátéve, hogy 

Beregszászon – közlésük szerint – egyelőre kivárnak. 

 

Ingyen szállás Sepsiszentgyörgyön a menekülteknek 

2022. március 1. – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata úgy döntött, hogy a növekvő ukrajnai menekülthullám miatt 

összesen száz személy befogadására alkalmas szálláshelyet hoz létre. Szükség esetén a 

szálláshelyek számát növelni fogják. Ugyanakkor összesítik a magánszemélyek és a cégek által 

felajánlott szállásokat is, hogy ezzel segítsék a háború miatt otthonukat és hazájukat elhagyni 

kényszerülő ukrán állampolgárokat. Ezért kérik azokat, akik segíteni szeretnének, hogy 

március 6-ig az info@sepsi.ro címen jelezzék a felajánlott szálláshelyek számát és a lakhatási 

feltételeket, hogy költségmentesen ajánlják fel, és az árat, ha térítés ellenében, valamint a 

pontos címüket és elérhetőségüket. 

 

Példás összefogás zajlik Székelyudvarhelyen a kárpátaljai testvérvárosért 

2022. március 1. – szekelyhon.ro 

Együtt Kárpátaljáért! mottóval indította el Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a 

Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) azt a jótékonysági akciót, melynek keretében 

a város testvértelepülésén, a kárpátaljai Beregszászon élőknek van lehetőség segítséget 

nyújtani. Az Ukrajnában zajló események, a fokozódó háborús helyzet a kárpátaljai magyar 

közösséget, ezen belül pedig a Beregszászon élőket is érinti. A kárpátaljai város vezetőségével 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szinte-minden-remeny-elszallt-hogy-valaha-is-bicikliut-letesuljon-a-kisvasut-nyomvonalan
https://szekelyhon.ro/aktualis/szinte-minden-remeny-elszallt-hogy-valaha-is-bicikliut-letesuljon-a-kisvasut-nyomvonalan
https://szekelyhon.ro/aktualis/meg-nem-kuldik-el-beregszaszra-a-csikszeredai-segitseget
https://szekelyhon.ro/aktualis/ingyen-szallas-sepsiszentgyorgyon-a-menekulteknek
https://szekelyhon.ro/aktualis/peldas-osszefogas-zajlik-szekelyudvarhelyen-a-karpataljai-testvervarosert


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 2. 

. 

 

való egyeztetést követően a székelyudvarhelyi városvezetés közzé is tette már az igénylistát, 

amely azt tartalmazza, ami szükséges a jelenlegi helyzet átvészeléséhez az ott élők számára. 

  
Március 17-én megalakul a Szövetség Női Tagozatának elnöksége 

2022. március 1. –  ma7.sk 

Márciusban tartja alakuló ülését a Szövetség Női Tagozatának elnöksége. Ennek kapcsán a női 

tagozat munkaelnökségének az MKP-platform által jelölt tagját, Gergely Papp Adriannát 

kérdeztük az eddigi lépésekről és történésekről. „A női tagozat november 22-ei első 

összejövetelén, amelyen a párt mindhárom platformja képviseltette magát, megegyeztünk 

abban, hogy létrehozunk egy szervezési és működési szabályzatot (SZMSZ), ami mostanra el is 

készült, jelenleg a jogi vonatkozásait ellenőrzik a jogászok” – fogalmazott Gergely Papp 

Adrianna hozzáfűzve, mivel a női tagozatnak még nincs tagsága, a három platform abban 

állapodott meg, hogy minden platform delegál az elnökségbe tagokat. Abban is megegyeztünk, 

hogy a március 17-én megalakuló elnökség egy évre lesz megválasztva, majd egy év múlva 

felülvizsgáljuk a szervezési működési szabályzatot és az elnökséget is” – mondta a politikus 

hozzátéve, március 17-én mindhárom platform előterjeszti, hogy kiket javasol a női tagozat 

elnökségébe. 

 

A karvai felvidéki érték is bekerülhet a Magyar Nemzeti Értéktárba 

2022. március 1. –  felvidek.ma  

Aki a Duna-korzóra látogat a kikapcsolódás mellett számos történelmi emlékkel is 

megismerkedhet, hiszen a Duna-korzó közvetlen szomszédságában található a templom, a 

templomkert, a harangláb, a Nepomuki szobor, a Rákóczi-emlékmű és az öregtemető is. Ezért 

a Felvidéki Értéktár Bizottság döntése értelmében nemcsak a templom, de a hozzátartozó 

templomkertet és emlékműveket is felvették a Felvidéki Értéktárba, valamint a Magyar 

Nemzeti Értéktárba. A II. világháború harci cselekményeiben megrongálódott, és csak a múlt 

század 70-es éveiben javították meg. Egyhajós, torony nélküli épület, a kimetszett oromban 

végződő déli homlokzatot barokk stílusban átépítették, a főbejárati kapunak kő portáléja van. 

Szűz Mária központi olajfestménye mellett kétoldalt Szent József, Szerafii Szent Ferenc, Szent 

Antal és Nepomuki Szent János plasztikája látható. Itt helyezték el Kondé Benedek József 1831-

ben rózsaszín márványból készült empír sír obeliszkjét, amely eredetileg az öreg temetőben állt 

a templom mellett. 

 

Ez nem a kárpátaljai magyarok háborúja 

2022. március 1. –  Új Szó  

Ezekben az órákban is emberek ezrei várakoznak az ukrán határ túloldalán egy biztosabb 

holnap reményében. Az Európai Unió küszöbét átlépve igyekeznek az öreg kontinens nyugati 

irányába. Mivel a hadköteles férfiak nem hagyhatják el az országot, a menekültek zöme nőkből, 

édesanyákból, gyermekekből áll. Vannak azonban olyan férfiak is, akik családjuk és önmaguk 
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https://ma7.sk/aktualis/marcius-17-en-megalakul-a-szovetseg-noi-tagozatanak-elnoksege
https://felvidek.ma/2022/03/a-karvai-felvideki-ertek-is-bekerulhet-a-magyar-nemzeti-ertektarba/
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biztonsága érdekében a szigorú tiltás ellenére is kilépnek az országból. Leczo Zoltán kollégám 

és barátom, illetve a királyhelmeci önkormányzat közbenjárásának köszönhetően egy olyan 

dél-kárpátaljai magyar családapával beszélgethettem, aki a háború kirobbanása után két 

nappal döntött úgy, hogy családját, otthonát és stabil pedagógusi állását hátrahagyva elhagyja 

Ukrajnát. Ez a férfi szabadságát és talán életét is kockára tette, amikor az ország elhagyása 

mellett döntött. Ezért kilétét nem fedjük fel. Bár beszélgetésünkkor még csak néhány órája 

tartózkodott Szlovákiában, biztos volt benne, hogy hamarosan viszontláthatja szeretteit: 

köztük a feleségét és kislányát. Azóta már a család minden tagja a határ szlovák oldalán van. 

Az, hogy milyen jövő vár rájuk, vagy hogy hogyan folytatják eddigi életüket, a jövő titka. 

  
Potápi Palicson: A Kárpát-medencei magyarság számára a legfontosabb az erős 

intézményrendszer 
2022. március 1.  Vajma.info 

A Kárpát-medencében szétszabdalva élő magyar közösségnek a legfontosabb az, hogy erősítse 

a politikai intézményrendszerét, és mindenhol képviselni tudja a magyarság érdekeit - 

hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

kedden Palicson a vajdasági gazdasági mentorprogram második fordulójának 

zárórendezvényén. Mint mondta, a politikai intézményrendszert úgy lehet erősíteni, ha a 

külhonban is arra törekedünk, hogy a magyar összefogás megvalósuljon, és etnikai szinten 

lehessen politizálni a magyar érdekek képviselete érdekében. 

 

27 mentor, 60 mentorált vállalkozó 
2022. március 1. – PannonRTV 

Lezárult a Vajdasági Mentorprogram második évada, 27 mentor 60 vállalkozót mentorált. 

A programok 2021 decembere és 2022 márciusa közötti időszakban zajlottak le. Vajdaságban 

a közös programok célja, hogy csökkentsék az elvándorlás mértékét és lehetőséget 

biztosítsanak az itthon való boldoguláshoz. 

 

Egyedi, sajátos – a miénk 
2022. március 1. – Magyarszo.rs 

Több mint 130 citerás lépett fel szombaton a Muzslyán megtartott 18. Szilasi Napon. Nemcsak 

a fellépők száma, hanem a produkciók minősége is méltó volt egy nagykorúságát ünneplő 

rendezvényhez. A citerások Szilasi Mihályra, a vajdasági citerázás egyik úttörőjére emlékeztek, 

és a citeramuzsikát népszerűsítették. Megtelt a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 

színházterme és színpada is. A találkozó hangulata újra megmutatta, hogy a vajdasági 

citeramuzsika él.  
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27416/Potapi-Palicson-a-Karpat-medencei-magyarsag-szamara-a-legfontosabb-az-eros-intezmenyrendszer-kiepitese.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27416/Potapi-Palicson-a-Karpat-medencei-magyarsag-szamara-a-legfontosabb-az-eros-intezmenyrendszer-kiepitese.html
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/27-mentor-60-mentoralt-vallalkozo
https://www.magyarszo.rs/hu/4864/vajdasag_nagybecskerek/260470/Egyedi-saj%C3%A1tos-%E2%80%93-a-mi%C3%A9nk-Muzslya-n%C3%A9pzene.htm
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Összefogásban az erő 
2022. március 1. – Magyarszo.rs 

Óbecsén és Péterrévén gyűjtést szerveznek az orosz–ukrán háborúban érintett civilek 

megsegítésére. Az erről szóló Facebook-bejegyzésében György László kiemelte, hogy pénz 

kivételével bármit elfogadnak, mint például a tartós élelmiszerek, instant levesek, konzervek, 

különféle méretű pelenkák, női egészségügyi cikkek, vitaminok, nedves törlőkendők, maszkok, 

zsebkendők, fogkefék, fogkrémek vagy egyéb tisztálkodási szerek. 

 

Brenzovics László: Magyarország mindig is támogatta Ukrajna EU-s csatlakozását 
2022. március 1. – Kiszo.net 

A béke megteremtésére kellene irányulnia minden erőfeszítésnek – ezért a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) üdvözli Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azon 

bejelentését, hogy Magyarország támogatja Ukrajna Európai Unióba való felvételét. Brenzovics 

László, a KMKSZ elnöke szerint az uniós perspektíva jelenleg – sok minden mellett – azért is 

fontos, hogy a pénzrendszer ne omoljon össze Ukrajnában. – Magyarország mindig is 

támogatta Ukrajna EU-s csatlakozását – hangsúlyozta a politikussal a TV21 Ungvár 

tévécsatornának adott interjújában. A KMKSZ elnöke hozzátette: most egy különleges helyzet 

állt elő, amikor több Magyarországgal szomszédos ország is támogatta, hogy Ukrajna gyorsított 

eljárással tagjelölti státuszt kapjon. 

 

Az EP tárgyalna Ukrajna EU-tagjelölti státuszának megadásáról 
2022. március 1. – MTI, Tények, Portfolio  

Az Európai Parlament (EP) képviselői kedden Brüsszelben tartott rendkívüli plenáris ülésükön 

állásfoglalást fogadtak el, amelyben Ukrajna megtámadása miatt szigorúbb európai uniós 

szankciókat sürgetnek Oroszországgal szemben, és Ukrajna EU-tagjelölti státuszának 

megadásáról is haladéktalanul tárgyalnának. Az EP közleménye szerint a témáról szóló keddi 

vitát követően 637 szavazattal, 13 ellenében és 26 tartózkodás mellett elfogadott 

állásfoglalásban az EP-képviselők arra kérték az uniós intézményeket, hogy törekedjenek 

Ukrajna tagjelölti státuszának megadására. Az eljárást azonban továbbra is az Európai Unióról 

szóló szerződés vonatkozó cikkével összhangban és az adott ország érdemeit figyelembe véve 

kell lefolytatni - hangsúlyozták. Addig is az EU-Ukrajna társulási megállapodás alapján 

folytatódhat az ország integrálása az uniós egységes piacba - emelték ki. 

 

Gál Kinga: Magyarország mindenkit befogad, aki Ukrajnából menekül  
2022. március 1. – MTI, hirado.hu   

Magyarország mindenkit befogad, függetlenül attól, hogy Ukrajna mely részéről menekül vagy 

milyen etnikumú, az egész ország egy emberként segít - jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz európai 

parlamenti (EP-) képviselője az EP rendkívüli, egynapos plenáris ülésén, az Ukrajna orosz 

megtámadásáról szóló vitát követően kedden. Gál Kinga magyar újságíróknak nyilatkozva 
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hangsúlyozta, hogy a magyar és az európai történelem egyik legnagyobb humanitárius 

programja zajlik éppen a Magyarországra érkező menekültek, illetve az Ukrajnába szánt segély 

tekintetében. Bocskor Andrea, a Fidesz EP-képviselője a sajtótájékoztatón fontosnak nevezte a 

valóságnak megfelelő tájékoztatást a kárpátaljai magyar közösség jelenlegi helyzetéről.  

 

Több mint 100 millió forint gyűlt össze eddig 
2022. március 1. – MTI, Hír TV    

Már több mint 100 millió forint érkezett a nemzeti adományvonalra és annak számlaszámára 

az ukrajnai háború miatt bajba jutottak megsegítésére - hangzott el kedden a közmédia Jónak 

lenni jó! Magyarország összefog című tematikus műsorában. A közmédia rendkívüli 

adománygyűjtő műsorában egész héten naponta bemutatják azokat a felajánlásokat, 

amelyekkel Magyarországon segítik a háborús övezetből érkezőket. A nemzeti 

adományvonalra, a 1357-re és a 11711711-22222222-es számlaszámra érkezett összeg elérte a 

100 millió forintot. A külföldi utaláshoz külön számlaszám - HU45 1171 1711 2222 2222 0000 

0000 - érhető el, amelyen eddig 64 millió forint gyűlt össze. 

 

Egyszerűsítik a célirányos humanitárius szállítmányok Kárpátaljára érkezését 

2022. március 1. – Kárpátalja 

A célirányos humanitárius szállítmányok megyénkbe történő érkezésének egyszerűsítéséről 

számolt be Rezes József, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának (KHÖT) 

ügyvezető igazgatója, miután megbeszélést folytatott Viktor Mikitával, a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Adminisztráció vezetőjével.  A humanitárius szállítások más szervezetek számára is 

megnyílnak abban az esetben, ha előre jelzik a megyei adminisztráció irányába és az 

jóváhagyja azokat. 

     

Ideiglenes menedékszállót alakítottak ki a csapi magyar iskolában (videó) 
2022. március 1. – Karpat.in.ua 

Ideiglenes menedék szállót alakítottak ki a Csapi 2. számú Széchenyi István magyar tannyelvű 

iskolában. Naponta rengeteg háborús menekült érkezik oda, ahol a főként a tanárokból és az 

iskola dolgozóiból álló önkéntesek meleg étellel, ruhákkal és higiéniai cikkekkel látják el őket. 

A többnemzetiségű Csapon a magyarok és az ukránok összefogva együtt dolgoznak azért, hogy 

a borzalmak elől menekülők mindent megkapjanak, amire szükségük van. 

 

Munkácsra eddig 705 menekült érkezett 
2022. március 1. – Kárpátalja 

Munkács már több mint 700 belső menekültet fogadott – olvasható a mukachevo.net 

hírportálon. A menekülteket kollégiumokban helyezik el, még van 522 szabad hely. Igény 

szerint bővítik majd a férőhelyeket, iskolákban és óvodákban. A 18–60 év közötti férfiak a 

beköltözés előtt meg kell jelenjenek a hadkiegészítő parancsnokságnál. Az információk szerint 

a menekültek közül 191 gyermek. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 1. – Kossuth Rádió 

 

Kétszer ad, ki gyorsan ad – tartja a közmondás, amit bizonyára sokan ismernek a Kárpát-

medencében. Ezt bizonyítja az az összefogás, amelyről a különböző régiókban élő és dolgozó 

tudósítóink számolnak be, amikor az ukrajnai háborút elszenvedők megsegítéséről szólnak.  

Február 24-én tört ki a háború Ukrajnában, az orosz hadsereg egyszerre több irányból is 

támadást indított. A harcok sújtotta régiókból hatalmas menekülő tömeg indult meg az ország 

nyugati megyéi felé, az otthonukat elhagyó családok egyik célállomása Kárpátalja lett. A 

Nagydobronyi kistérség eddig csaknem 100 belső menekültet fogadott be. 

 

A felvidéki magyar közösség is kiveszi a részét az ukrajnai menekültek, illetve a Kárpátalján 

maradt magyarok megsegítéséből. Első lépésben valamennyi szervezet felvette a kapcsolatot a 

kárpátaljai testvér-szervezetével, hogy valóban hatékony és célirányos legyen a segítség, hogy 

oda, és az érkezzen, amire a bajba jutott embereknek szükségük van. Elsőként Gubík Lászlót, 

az Esterházy Akadémia igazgatóját halljuk. 

 

Az aradi lakosság és a civil szervezetek is gyűjtésbe kezdtek az orosz-ukrán háború hírére, a 

fegyveres konfliktus elől menekülők megsegítésére. A magyar szervezetek és intézmények 

várják az adományokat, amelyeket Kárpátaljára juttatnak el. 

 

Egy helyi üzletlánc hárommillió forintnak megfelelő adományt ajánlott fel Székelyudvarhelyen 

a beregszásziaknak. A Bethlen negyedi református egyházközség perselypénze háromszorosára 

ugrott meg, amióta a kárpátaljai magyaroknak és az ukrán menekülteknek is gyűjtik. 

Székelyudvarhelyen az egyházi és városházi adománygyűjtés mellett gyakran magánszemélyek 

is összeszednek egy-egy autónyi túlélőcsomagot, autóba ülnek, és a román-ukrán határon 

szétosztják a várakozóknak. A polgármesteri hivatal jótékonysági felhívására beérkező 

adományokat Zörgő Noémi mutatta meg munkatársunknak, az Erdélyi Református 

Egyházkerület felhívására indult gyűjtésről pedig Bekő István református lelkipásztor beszélt 

Geréb Krisztinának. 

 

 

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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Középiskolások Vezetői Fórumával indította idei programsorozatát a Rákóczi Szövetség, 

amelyre 400-nál is több résztvevőt vártak. Végül több, mint 300 diák és tanár érkezett 

Budapestre, mert a csütörtökön kitört háború miatt Kárpátaljáról nem jöhettek el a fiatalok és 

kísérőtanáraik. A budapesti Szent Margit Gimnáziumban tartott megnyitó után kértük 

mikrofon elé Csáky Csongort, a RSZ elnökét. 

 

Ma a keresztény világban húshagyó kedd van, azaz vége a farsangnak. A jókedvet, a humort is 

átszövik a világrengető események, eltemetni azokat csak ideig - óráig lehet. Ez történt most 

farsangfarkán Székelyföld - szerte: a hét végén temették a farsangot és megtartották a 

különböző farsangtemetési szokások Hargita megyei seregszemléjét.    

 

 

 


