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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Orbán: a legfontosabb a magyar emberek élete és biztonsága 
2022. március 2. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Index, Origo, 888.hu, hirado.hu, 

Telex, M1, Kossuth Rádió, ATV, Hír TV  

A legfontosabb a magyar emberek élete és biztonsága, ideértve a Kárpátalján élő magyarokat 

is - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai háborúval kapcsolatban szerdán, a 

Facebook-oldalán közzétett videoüzenetében. A miniszterelnök a kormányülést követően 

kijelentette: "nem hozhatunk, nem is fogunk olyan döntéseket hozni, amely célponttá 

változtatná akár a magyarországi településeket, embereket, akár a Kárpátalján élő magyarokat 

vagy akár ukránokat". Miután a kormány a háború hetedik napján értékelte a kialakult 

helyzetet, a kabinet megerősítette, hogy Magyarország továbbra sem küld sem katonákat, sem 

fegyvereket Ukrajna területére. "Megerősítettük, hogy Ukrajna irányába Magyarország 

területén fegyverek sem haladhatnak át" - hangsúlyozta Orbán Viktor. Úgy folytatta: a 

legfontosabb, hogy ebből a háborúból Magyarország kimaradjon. 

 

Orbán: Magyarország békepárti 
2022. március 3. –Kereki Gergő, Szalai Zoltán – Mandiner 

Ha válságkezelésből diploma járna, nekünk, magyaroknak már lenne négy-öt – mondja 

lapunknak a miniszterelnök az orosz-ukrán válság tetőpontján. Orbán Viktorral a Vlagyimir 

Putyin orosz elnökkel való viszonyáról, a magyar geopolitikai érdekekről, az április 3-ai 

választásról és a liberális demokrácia doktrínájáról beszélgettünk a Karmelita kolostor 

könyvtártermében. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2022. március 3-ai számában) 

 

Szijjártó: az Ukrajnából menekülők és az illegális migránsok között nem lehet 

párhuzamot vonni 
2022. március 2. – MTI, Origo, Telex, 24.hu, HírTV, Hirado.hu 

Mielőbb véget kell érnie az ukrajnai háborúnak, "békét akarunk a régiónkban, és azt akarjuk, 

hogy véget érjen az emberek szenvedése Ukrajnában" - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szerdán Genfben és visszautasította, hogy az Ukrajnából érkező menekültek 

és az illegális migránsok között bárki párhuzamot vonjon. A tárcavezető az ENSZ Emberi Jogi 

Tanácsának ülésén felszólalva kijelentette: Magyarország minden tőle telhetőt megtesz azért, 

hogy visszatérjen a béke Ukrajnába és Kelet-Közép-Európába. Úgy fogalmazott, egy olyan 

országot képvisel, amely hatalmas biztonsági kockázatokkal nézett szembe az elmúlt 

napokban. A magyarok nem akarják ezt a háborút, "mi, magyarok békét akarunk, békét minél 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20220302-orban-viktor-a-legfontosabb-a-magyar-emberek-elete-es-biztonsaga
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előbb" - közölte. Hozzátette: "ukrán barátaink mellett állunk", támogatjuk Ukrajna területi 

integritását és szuverenitását. 

 

Kövér: ennek a háborúnak csak vesztesei lesznek 
2022. március 3.. – MTI, Hirado.hu 

Az orosz-ukrán háborúnak csak vesztesei lesznek - mondta Kövér László házelnök az Észak-

Magyarország című lap csütörtöki számában megjelent interjújában, amelyben arról is beszélt, 

hogy Márki-Zay Péter "Gyurcsány trójai falova" és kormányváltás esetén visszatérne az 

"erőszakos és megszorító gyurcsányi politika". A házelnök az ukrajnai háborús helyzetet úgy 

értékelte: amellett, hogy - mint a háborúkban általában - ártatlan emberek élete veszik el vagy 

megy tönkre, azért is tragikus ez a konfliktus, mert "két testvérnép csap össze", és azért is, mert 

ennek a háborúnak csak vesztesei lesznek. Szerinte a legtöbbet az ukránok veszítenek, de arra 

is felhívta a figyelmet, hogy Kárpátalján több mint 150 ezer magyar él. Hozzátette: veszít 

Oroszország is, hiszen olyan szankciókkal szembesül, amelyek biztosan nem válnak az orosz 

gazdaság és az orosz emberek életszínvonalának a javára. Vesztese a krízisnek Európa, főleg 

Közép-Európa - tette hozzá a házelnök, aki úgy látja, hogy a szomszédban zajló konfliktus - ha 

a háború esetleg véget is ér - nem fog megszűnni belátható időn belül. 

 

Humanitárius tanácsot hozott létre a kormány az ukrajnai menekültek segítésére 
2022. március 2. – MTI, Origo, Index.hu, Webradio 

Humanitárius tanácsot alakított a kormány, hogy az ukrajnai menekültek segítése érdekében 

még összehangoltabbá és szervezettebbé tegye a kormányzati szereplők és a nagy karitatív 

szervezetek munkáját - jelentette be a kormányszóvivő szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón. 

Szentkirályi Alexandra közlése szerint a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 

elnökségével megalakult tanácsban jelen vannak a köznevelés, a felsőoktatás, a szociális és a 

gyermekvédelmi terület, az egészségügy, a területi közigazgatás, a munkaügy, a nemzetpolitika, 

a Hungary Helps és a közlekedés képviselői. A kormányszóvivő szólt arról is, hogy kedden az 

ukrán határnál járt, megnézte, hogyan zajlik az átengedés, és felkeresett három segítségpontot 

is, ahol a nagy karitatív szervezetek, az önkormányzatok és a kormányhivatalok munkatársai 

látják el az érkezőket információkkal, étellel-itallal, biztosítanak nekik pihenési lehetőséget és 

lelkigondozói segítséget. 

 

A debreceni Aranybikát is megnyitják a kárpátaljai menekültek előtt 
2022. március 2. – MTI, Hirado.hu, Index.hu, Dehir.hu 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a debreceni Aranybika szabad szobáit is megnyitja a 

kárpátaljai menekülteknek. A szállodát tulajdonló MCC szerdán - Orbán Balázst, a 

Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárát, az MCC kuratóriumi elnökét idézve - 

közölte, az épületben hét családot - több mint 30 MCC-s gyereket és felnőttet - szállásolnak el, 

a debreceni önkormányzattal szorosan együttműködve pedig további hatvan férőhelyet 

biztosítanak a háború elől menekülőknek. Diákjaik adománygyűjtést kezdtek MCC-s 

munkatársak segítségével, más oktatási intézményekkel, szakkollégiumokkal, a 
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Miniszterelnökséggel és egy étteremmel is együttműködve. A gyűjtéshez mind a 14 MCC-s 

vidéki központ és az erdélyi centrumok is csatlakoztak - írták, jelezve, hogy eddig négy tonna 

élelmiszert, tisztálkodási szert és egyéb szükséges tárgyi adományt gyűjtöttek, amelynek a felét 

már el is szállították a megfelelő helyekre. A gyűjtés folytatódik. 

 
Mintegy ötven gyermek örvend a magyar állam támogatásával kibővített, 

felújított szatmári óvodának 

2022. március 2. – MTI, Krónika 

A magyar állam támogatásával kibővített, felújított óvodát adtak át szerdán 

Szatmárnémetiben. A szamosnegyedi református egyházközség tulajdonában lévő bővített és 

felújított épület két csoportnak, mintegy ötven gyereknek biztosít magas színvonalú elhelyezési 

és oktatási lehetőséget. A felújított épület a 90 négyzetméteres bővítéssel együtt 263 

négyzetméteres hasznos területtel rendelkezik, a beruházás összértéke 75,5 millió forint 

(mintegy 200 ezer euró) volt. Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért is felelős miniszteri biztos az avatóünnepség után az MTI-nek elmondta: az 

építkezés elindításakor derült ki, hogy magas feszültségű vezeték miatt nem épülhet ott az 

óvoda, ahová tervezték. Ezért az utca másik oldalán, a diakóniai központ felújításával és 

kibővítésével alakították ki az intézményt. Hozzátette: ez volt immár a harmadik református 

óvodaátadás Szatmárnémetiben, de a városban folyamatban van még egy bölcsőde kialakítása 

is, melyet a római katolikus egyház hoz létre. 

 

Fordulatot vehet a kolozsvári Bánffy-palota ügye a kikutatott levéltári 

dokumentumok alapján 

2022. március 2. – maszol.ro 

Bánffy Dénes nem az államosításkor, hanem már korábban, az 1945-ös CASBI-törvény révén 

vesztette el a kolozsvári Bánffy-palotát, állítja levéltári dokumentumok alapján az épületben 

működő Kolozsvári Művészeti Múzeum igazgatója, Lucian Nastasă-Kovács történész. Az új 

információk alapján van esély az 1999-ben lezárult restitúciós per újraindítására. 

 

Egy kilométer ajándékszalag kokárdakészítésre 
2022. március 2. – Bihari Napló 

A járvány miatti két év kihagyás után az idén ismét nemzeti színű szalagot ajándékozott az 

RMDSZ Bihar megyei nőszervezetének Berettyóújfalu küldöttsége, pontosabban Muraközi 

István polgármester és Vitányi István, a térség fideszes országgyűlési képviselője. Az 

ünnepélyes átadásra-átvételre kedd délelőtt az RMDSZ Fekete Sas-palotabeli székházában 

került sor, egy sajtótájékoztató keretében. 
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https://maszol.ro/kultura/Fordulatot-vehet-a-kolozsvari-Banffy-palota-ugye-a-kikutatott-leveltari-dokumentumok-alapjan
https://maszol.ro/kultura/Fordulatot-vehet-a-kolozsvari-Banffy-palota-ugye-a-kikutatott-leveltari-dokumentumok-alapjan
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/03/egy-kilometer-ajandekszalag-kokardakeszitesre
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Két díjjal ismerték el Székelyföldi Legendárium csapatának munkáját 

2022. március 2. – szekelyhon.ro 

Magyarország és a Kárpát-medence legkiválóbb teljesítményei között említhető most már a 

Székelyföldi Legendárium csapatának munkája, amely a Highlights of Hungary harmadik 

helyezettje lett ugyanakkor különdíjban is részesült. A csapat jelenleg a mondákról szóló 

rajzfilmsorozatának második évadán dolgozik. 

 

Az RMDSZ már búcsúztatja Kolozs megyei prefektusát 
2022. március 2. – Krónika, maszol.ro 

Alprefektusként folytatja hivatali munkáját Kolozs megye eddigi RMDSZ-es 

kormánymegbízottja, Tasnádi István Szilárd – közölte szerdán a szövetség megyei szervezete. 

„Tasnádi István Szilárd jól végezte a munkáját prefektusként. Nehéz időszakban vette át a 

hivatalát és kinevezése rengeteg fölösleges indulatot szült. Büszkén mondhatom, hogy sikerült 

leépítenie az előítéleteket és megmutatta, hogy szakmailag és emberileg is rátermett a 

prefektusi hivatal vezetésére” – fogalmazott a közleményben Csoma Botond parlamenti 

képviselő. Az RMDSZ Kolozs megyei elnöke arra utalt, hogy a fiatal magyar prefektus 

kinevezése hatalmas ellenállást és kritikát váltott ki a Nemzeti Liberális Párt helyi politikusai 

részéről. 

 

Megkezdődött az állványok leszerelése a Szent Mihály-templom tornyáról 
2022. március 2. – maszol.ro 

Megkezdődött az állványok leszerelése a kolozsvári Szent Mihály-templom tornyáról, de azt 

még nem lehet tudni, hogy mikorra készül el a műemlék épület felújítása, tudtuk meg László 

Attila főesperes-plébánostól. „Beláthatatlanul haladnak a munkálatokkal” – fogalmazott 

László Attila, hozzátéve, hogy az a rész, amelyről most lebontották az állványokat, már 

december elején kész volt, csak a hideg időjárás miatt halasztották mostanra az állványzat 

leszerelését. 

 

Akkreditálták a magyar nyelvű agrármérnöki képzést Sepsiszentgyörgyön 

2022. március 2. – maszol.ro 

A harmadik sikeresen végző évfolyam után a napokban akkreditálták a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi agrármérnöki szakát, jelentette be szerdai 

sajtótájékoztatón Nyárádi István. Az egyetem dékánhelyettese, a sepsiszentgyörgyi tanulmányi 

központ igazgatója meggyőződését fejezte ki, hogy a Román Felsőoktatási Minőségbiztosítási 

Ügynökség (ARACIS) akkreditálása által megnő a közösség bizalma is a Sapientia egyetem 

sepsiszentgyörgyi agrármérnöki képzése iránt, illetve terveik között szerepel, hogy 2024-ig 

elnyerjék az önálló státust. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ket-dijjal-ismertek-el-szekelyfoldi-legendarium-csapatanak-munkajat
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Sapientia-campus: idén elkezdődhet Sepsiszentgyörgy legnagyobb 

ingatlanberuházása 

2022. március 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Optimista forgatókönyv szerint leghamarabb idén ősszel kezdődhet el Sepsiszentgyörgyön a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tízhektáros campusának építése, mondta el a 

Maszol érdeklődésére Nyárádi István. Az egyetem dékánhelyettese, a sepsiszentgyörgyi 

tanulmányi központ igazgatója arról tájékoztatott, hogy a jelenleg 400-500 egyetemista 

befogadására és kiszolgálására alkalmas campust tervezik. A helybéli Török Áron tervező 

cégének idén májusig kell elkészítenie a campus épületeinek tervét, ezt követően 

versenytárgyaláson választják ki az építő céget, így legjobb esetben idén ősszel kezdődhet az 

építkezés, mondta az igazgató. 

 

Példátlan magyar intézményes összefogás: közel harminc országos szervezet 

segíti a népszámlálás előkészítését 

2022. március 2. – Nyugati Jelen 

Minden romániai magyart meg kell számolni. Azért, hogy eredményesek legyünk, előre fel kell 

készítenünk a lakosságot, tájékoztatnunk kell őket a népszámlálás fontosságáról és a részvétel 

módozatairól. Példátlan intézményes összefogással ehhez a munkához közel harminc szervezet 

csatlakozott Erdély-szinten, történelmi magyar egyházak, oktatási intézmények, illetve a 

kulturális, gazdasági, szociális, ifjúsági szervezetek és diáktanácsok – tájékoztat a 

Népszámlálás.ro. 

  
Összefogással az ukrajnai háborús menekültekért a Komáromi járásban 
2022. március 2. – ma7.sk  

Magánszemélyek, önkormányzatok, cégek, egyházi és civil szervezetek egyre 

összehangoltabban igyekeznek adományokkal és szálláslehetőségekkel segíteni az ukrajnai 

háborús borzalmak elől menekülőknek. A Komáromi járás négy városában érdeklődtünk a 

segítségnyújtás folyamatáról és módjairól. „Magánszemélyek, panziótuladonosok, kollégium-

üzemeltetők, így a Selye János Egyetem és a tornatermeiket e célra felajánló iskolák is 

jelentkeztek. Egyelőre úgy tűnik, hogy jóval több menekült veszi az irányt Magyar- vagy 

Lengyelország felé, mint tájainkra. Ez ügyben már a helyi kórházban dolgozó ukrán orvosokkal 

is egyeztettünk, több szálon intézkedünk, és természetesen, minden tőlünk telhető módon 

segítünk a rászorulóknak“ – tudtuk meg Keszegh Bélától, Komárom polgármesterétől. 

 

Az utólagos földelkobzások ügyében tárgyalt a Szövetség a földalap vezetőjével 
2022. március 2. – ma7.sk 

A Szövetség szakértői küldöttsége szerdán találkozott a Szlovák Földalap (SPF) 

vezérigazgatójával. Ján Marosszal az utólagos földelkobzások ügyében tárgyalt, ami több száz, 
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https://maszol.ro/belfold/Sapientia-campus-iden-elkezdodhet-Sepsiszentgyorgy-legnagyobb-ingatlanberuhazasa
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elsősorban magyar családot érint negatívan.  A tavaly ősszel kinevezett vezérigazgató 

elmondása szerint a medializált esetek után a közelmúltban felszámolta a konfiskációkkal 

foglalkozó alosztályt, a Szlovák Földalap pedig a jövőben nem fog proaktívan eljárni ilyen 

ügyekben. Marosz egyben ígéretet tett rá, hogy a Szövetség kérésére rendelkezésünkre bocsátja 

a 2018-tól mostanáig történt utólagos földelkobzások adatait.  Ezért a Szövetség továbbra is a 

komplex, törvényesmódosításon alapuló megoldás híve, amit az SPF tárgyaláson jelenlévő 

vezetői is a legjobb megoldásnak tartanak. A megbeszélésen részt vett Fiala-Butora János 

ügyvéd, emberjogi szakértő, aki egyebek mellett a Bosics-ügyet képviselte Strasbourgban, 

valamint Bugár Viktor ügyvéd, földügyi szakértő.  

 

A Szövetség feldolgozza a 2018-tól történt utólagos földelkobzások adatait 
2022. március 2. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Szövetség szakértői küldöttsége szerdán találkozott a Szlovák Földalap (SPF) 

vezérigazgatójával. Ján Marosszal az utólagos földelkobzások ügyében tárgyaltak, ami több 

száz, elsősorban magyar családot érint negatívan. A tavaly ősszel kinevezett vezérigazgató 

elmondása szerint a medializált esetek után a közelmúltban felszámolta a konfiskációkkal 

foglalkozó alosztályt, a Szlovák Földalap pedig a jövőben nem fog proaktívan eljárni ilyen 

ügyekben. Marosz egyben ígéretet tett rá, hogy a Szövetség kérésére rendelkezésünkre bocsátja 

a 2018-tól mostanáig történt utólagos földelkobzások adatait. Amint megkapjuk az adatokat, 

nekilátunk a feldolgozásuknak és ezeket természetesen nyilvánosságra is hozzuk. „Örülünk 

annak, hogy a vezérigazgató nyitott volt a szakmai párbeszédre, abban viszont egyetértettünk, 

hogy amíg a törvény vagy a vonatkozó rendeletek nem változnak, nem garantált, hogy nem 

történnek utólagos konfiskációk a Szlovák Földalap részéről, más eljárások részeként” - 

mondta Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke, rámutatva: az SPF jogászai másként értelmezik 

ezeket a konfiskációkat, mint a Szövetség szakértői.  

 

SZMPSZ: segítségnyújtás az ukrajnai menekülteket befogadó nagyszelmenci 

alapiskolának 
2022. március 2. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége humanitárius segítségnyújtást indított az 

ukrajnai menekülteket befogadó nagyszelmenci Dobó István Alapiskola támogatására. A 

pedagógusszövetségen keresztül hirdetett adománygyűjtést. A nemes célhoz már több felvidéki 

tanintézmény csatlakozott. Mint a közleményükben olvasható: „Az Ukrajnában dúló háború a 

Kárpátalján élő magyarok mindennapi életére is hatással van, a menekültek áradatával is meg 

kell birkózniuk, átmeneti szállást, ellátást nyújtva a határ felé igyekvőknek. Az ukrán–szlovák 

határon fekvő Nagyszelmenc naponta fogadja a gyalogosan menekülőket, elsősorban nőket és 

gyerekeket, akik több órás várakozás után teljesen kimerülten, átfázva érkeznek meg.” Mint 

hangsúlyozzák: a humanitárius segítség többirányú, a különböző adományok elosztása 

központilag történik, az SZMPSZ viszont célirányosan Nagyszelmenc község és a Dobó István 

Alapiskola számára küldi az adományokat. 
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https://ma7.sk/aktualis/a-szovetseg-feldolgozza-a-2018-tol-tortent-utolagos-foldelkobzasok-adatait
https://felvidek.ma/2022/03/szmpsz-segitsegnyujtas-az-ukrajnai-menekulteket-befogado-nagyszelmenci-alapiskolanak/
https://felvidek.ma/2022/03/szmpsz-segitsegnyujtas-az-ukrajnai-menekulteket-befogado-nagyszelmenci-alapiskolanak/
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Magyarkanizsa: Kiosztották a Tiszavirág-díjakat 
2022. március 2. –  Vajma.info 

A Turisztikai Tiszavirág-díj átadójára került ma sor Magyarkanizsán a Turisztikai Desztináció 

Menedzsment szervezésében. A díjazottak között volt több községbeli rendezvény, vállalkozó, 

étterem is. Elismerésben részesült az oromi Malomfesztivál, a Nemzetközi kajak regatta, amely 

egyben a Kanyó Zoltán emlékverseny is, a Vadászfesztivál, az Art Garni Hotel, a Tiszavirág 

kemping, a Strand Békavár étterem, a tóthfalusi Duna-makett, Sarnyai Csaba vállalkozó, aki a 

Tiszai Tangóval szeli a habokat, a Hello Kanizsa turisztikai márkanév, valamint Puskás Károly, 

aki fotóival örökíti meg a község szinte összes rendezvényét. 

 

Magyarkanizsa község első újszülöttjeit látogatta meg Fejsztámer Róbert 
2022. március 2. – Vajma.info 

A község első újszülöttjeit látogatta meg ma Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester. 

A város első embere nem érkezett üres kézzel a látogatásokra, ahol a községben született idei 

első kisfiút és kislányt köszöntötte. A babáknak és szüleiknek 50 ezer dináros egyszeri 

támogatást adott át. A polgármester első útja Horgosra vezetett, ahol Novaković Mártánál és 

Kolompár Tamásnál járt. Kisfiúk, Novaković Damjan január 4-én látta meg a napvilágot. 

Ezután a község elsőszülött kislányát is meglátogatta, aki a magyarkanizsai Gavrić Una lett. A 

Gavrić család első gyermekeként, január 16-án született meg. 

 

Télbúcsúztatás vidám népdalokkal, dudanótával 
2022. március 2. – Magyarszo.rs 

Harmadik alkalommal szervezte meg a Farsangi Népzenei Találkozót Topolyán a Kodály 

Zoltán Magyar Művelődési Központ. A rendezvény első részében bemutatták A zentai kertek 

alatt… A Kárpát-medencei népzenekutatók II. vajdasági találkozójának konferenciakötete 

Bodor Anikó és Kiss Lajos tiszteletére című kiadványt, melyet fotókiállítás is kísért. A kötetet a 

szerkesztők, Kónya Sándor néprajzkutató és Juhász Gyula, a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet munkatársa ismertették. A könyvbemutató után vajdasági népdalénekesek, 

népdalcsoportok, zenekarok és zenészek mutatkoztak be. A színházteremben tizenegy 

hangulatos produkciót láthatott a közönség. 

 

Hatvan év után megújul a középiskola 
2022. március 2. – Magyarszo.rs 

A közeljövőben felújítják az adai Műszaki Iskola épületét, amelyen rendbe teszik a külső 

falburkolatot, és hőszigeteléssel látják el, megújítják a vizesblokkokat és kicserélik a 

nyílászárók egy részét, valamint kívül újrafestik a létesítményt. Az iskolaépület mellett 

felújítják a sportcsarnok tetőszerkezetét, valamint korszerű fa alátétrendszerű padlózatot 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27418/Magyarkanizsa-Kiosztottak-a-Tiszavirag-dijakat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27417/Magyarkanizsa-kozseg-elso-ujszulottjeit-latogatta-meg-Fejsztamer-Robert.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4865/vajdasag_topolya/260554/T%C3%A9lb%C3%BAcs%C3%BAztat%C3%A1s-vid%C3%A1m-n%C3%A9pdalokkal-dudan%C3%B3t%C3%A1val-farsang-topolya-topolyai-Kod%C3%A1ly-Zolt%C3%A1n-Magyar-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont.htm
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építenek ki a létesítményben, ahol elvégzik a vizesblokkok renoválását, valamint kicserélik az 

épületen a nyílászárókat. 

 

Érvényesek maradnak a hadiállapot idején lejárt okiratok 
2022. március 2. – Kiszo.net 

Meghosszabbítja a kormány a lejárt okmányok érvényességét. Az összes dokumentum (útlevél, 

vezetői engedély stb.) meghosszabbításáról a belügyminisztérium sajtószolgálata számolt be. 

A hadiállapot idején lejárt dokumentumok Ukrajna egész területén továbbra is érvényesek 

maradnak. Új okmányok a békés Ukrajnában, a hadiállapot eltörlése után igényelhetők. „Ez 

vonatkozik a papír alapú és az elektronikus dokumentumokra egyaránt” – tette hozzá a 

belügyminisztérium sajtószolgálata. Nemrég írtunk arról, hogy 2022. március 1-től 5 évvel 

meghosszabbítható az ukrán állampolgárok útlevele. 

 

Több légvédelmi szirénát szerelnek fel Ungváron és Munkácson 
2022. március 2. – Kiszo.net 

A február 28-án Ungváron és Munkácson lebonyolított légvédelmi riasztási gyakorlatot 

követően úgy döntöttek, városszerte további szirénákat szerelnek fel – tájékoztatott Szerhij 

Dmitrijev, az Ungvári Városi Tanács polgárvédelmi osztályának vezetője és Vladiszlav Mikita, 

a Munkácsi Városi Tanács szóvivője. Jelenleg 17 sziréna áll rendelkezésre Ungváron. Mint azt 

Szerhij Dmitrijev elmondta, azok szovjet típusúak, jelzéseik a február 28-án tartott gyakorlat 

során nem mindenhol voltak hallhatóak. 

     

Elnöki Hivatal: Janukovics az ukránok számára “politikai hulla” 
2022. március 2. – Kiszo.net 

Viktor Janukovics jelenleg Minszkben tartózkodik, őt különleges hadműveletre készítik elő – 

jelentette a sajtó ukrán titkosszolgálati információra hivatkozva. Mihajlo Podoljak, az Elnöki 

Hivatal vezetőjének tanácsadója a hírrel kapcsolatban megjegyezte, az oroszok egyáltalán 

nincsenek tisztában az ukrán valósággal, innen erednek a pletykák Janukovics állítólagos 

visszatéréséről az országba. 

 

Kárpátalja határátkelőhelyei stabilan működnek, a kígyózó sorok megszűntek 
2022. március 2. – Karpat.in.ua 

Március 2-án sajtótájékoztatót tartottak a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációban, 

melynek fő témája a határhelyzet volt. Elmondták, hogy az agresszor országgal és a fehérorosz 

féllel minden határt lezártak. Jelenleg 22 határátkelő működik a nyugati határrészen, éjjel-

nappal. Tegnap megbeszélést tartottak a román féllel, ahol megállapodtak arról, hogy mindkét 

oldalon egyszerűsítik a regisztrációs eljárást és a határátlépést. Ugyanezt a tárgyalást Szlovákia, 

Magyarország és Lengyelország képviselőivel is megtartják. 
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https://kiszo.net/2022/03/02/ervenyesek-maradnak-a-hadiallapot-idejen-lejart-okiratok/
https://kiszo.net/2022/03/02/ujabb-legvedelmi-szirenakat-szerelnek-fel-ungvaron-es-munkacson/
https://kiszo.net/2022/03/02/az-elnoki-hivatalnal-kommentaltak-a-janukovics-visszatereserol-szolo-pletykakat/
https://podiji.karpat.in.ua/?p=76527&lang=hu
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Tovább egyszerűsödött a külföldi felajánlások célirányos fogadása 
2022. március 3. – Karpat.in.ua 

Tovább egyszerűsödött a célirányos adományok fogadásának menete. Ennek köszönhetően a 

nap folyamán már több segélyszállítmány érkezett a kárpátaljai önkormányzatokhoz. A 

Kárpátaljai HatárMenti Önkormányzatok Társulásának bázisán megalakult egy operatív stáb, 

amelynek a feladata az adományok Kárpátaljára történő szállításának elősegítése. 

 

Alkotmányossági kereset várható 
2022. március 2. – Népújság 

A járási, valamint a közelmúltban a felsőbíróság is egyaránt arra a megállapításra jutott, hogy 

a Korrupcióellenes Bizottság (KPK) helyesen alkalmazta Horváth Ferenc országgyűlési 

képviselő és MMÖNK-elnök ellen folytatott szabálysértési eljárásában az integritásról és a 

korrupció megelőzéséről szóló törvény rendelkezéseit. Horváth Ferenc továbbra is kiáll 

amellett, hogy a két funkció nem összeférhetetlen, véleménye szerint hasonlóképpen, mint a 

kettős nemzetiségi választási jog esetében, a kisebbségeknek jár ez a pozitív diszkriminációs 

forma is. 

 

Március 9-ig lehet még regisztrálni 
2022. március 2. – Népújság  

Szombaton a Lendvai Magyar Főkonzulátuson találkoztunk Zsigmond Barna Pál országgyűlési 

képviselővel, aki az április 3-i anyaországi parlamenti választások, pontosabban a külhonban 

élő magyar állampolgárok választása miatt utazott a Muravidékre. Az egyébként 

marosvásárhelyi születésű politikussal tisztáztuk, ki, mikor és hogyan szavazhat a magyar 

választásokon.  

 

Maszkkal vidáman! 
2022. március 2. – Népújság 

A farsang a bálok, a mulatságok, a lakodalmak és a disznóvágások ideje, a leglátványosabb 

eleme pedig a maszkos alakoskodás. A járvánnyal sújtott két év után ismét számos farsangi 

felvonulást, találkozót tartottak, leginkább a legkisebbek örömére, s a hosszú maszkos időszak 

után most mintha még felszabadultabb és vidámabb lett volna a farsangi maskurázás. 

Húshagyókeddel azonban lezárult a farsangi időszak, megkezdődött a böjt; a maskurák 

kitáncolták a telet, de a farsangvégi napok hoztak még egy kis havat… 
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https://life.karpat.in.ua/?p=92408&lang=hu
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11883-alkotm%C3%A1nyoss%C3%A1gi-kereset-v%C3%A1rhat%C3%B3.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11884-m%C3%A1rcius-9-ig-lehet-m%C3%A9g-regisztr%C3%A1lni%20%20.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/11882-maszkkal-vid%C3%A1man.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 2. – Kossuth Rádió 

Az egész magyar nemzet összefogott az ukrajnai bajbajutottakért – nyilatkozta közösségi 

oldalán közzétett videóüzenetében Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára. Őt halljuk. 

 

A kárpátaljai magyarok Ukrajna törvénytisztelő polgárai, akik a háború mihamarabbi 

befejezésében és a béke megteremtésében érdekeltek - mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnöke. Brenzovics László felhívta mindenki figyelmét, hogy megnyilvánulásaik 

során ezt figyelembe véve, felelősségteljesen nyilatkozzanak.  

 

Szlovákia is támogatja Ukrajna gyors betagozódását az Európai Unióba. A hagyományosan 

oroszbarát szlovák társadalomban példátlan gyorsasággal fordult a szimpátia Ukrajna felé. Az 

okokról kérdeztük Berényi Józsefet, a Szövetség MKP -platformjának elnökét, volt külügyi 

államtitkárt. 

 

A Kárpát-medencében szétszabdalva élő magyar közösség számára a legfontosabb, hogy 

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

hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

Palicson, a vajdasági gazdasági mentorprogram második fordulójának zárórendezvényén.  

 

Többek között udvarhelyszéki csokimanufaktúrába és pálinkafőzdébe látogattak azok a román 

anyanyelvű, kormánypárti és ellenzéki honatyák, akik az Európa jövője konzultációsorozat 

részeként Székelyudvarhelyen töltöttek két napot nemrégiben. Zakariás Zoltán RMDSZ-es 

képviselő, az esemény házigazdája elmondta: céljuk, hogy a román alkotmányba beemeljék a 

kisrégiók fogalmát, amelyek különleges gazdasági szerepet töltenek be az országban. 

 

A Szatmárnémeti – Szamosnegyedi református egyházi tulajdonban lévő óvoda bővített és 

felújított épületében két csoport, azaz félszáz magyar gyerek számára tudnak magas színvonalú 

elhelyezést és oktatást biztosítani. A felújítás és a 90 négyzetméterrel történő bővítés 

összértéke 75,5 millió forint. A mai átadáson részt vett Grezsa István miniszteri biztos is. 

 

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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Hamvazószerdán elkezdődik a húsvétig tartó böjt időszaka. A farsangi mulatságoktól 

következő összeállításunkkal búcsúzunk. 

Különleges szokást elevenítettek föl ugyanis a délvidéki Tóthfaluban: a lósiratásét az Almás-

Vasderes Hagyományápoló Egyesület szervezésében. Szeretnének ezzel ismét hagyományt 

teremteni.   

 

 

 


