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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Orbán: ember ellátatlanul nem marad 
2022. március 3. – MTI, MagyarNemzet, Origo, Tenyek.hu,  

Ukrajnából Magyarországra érkező menekült ember ellátatlanul nem marad - mondta a 

miniszterelnök csütörtökön a magyar-ukrán határ mellett fekvő Beregsurányban újságíróknak. 

Orbán Viktor kiemelte: baj idején a legfontosabb a nyugalom, a higgadtság, a tapasztalat és a 

rutin. "Sajnos vagy szerencsére nekünk válságviselt minisztereink vannak", a miniszterek 

többsége látott már valamilyen válságot, ezért a koordináció jól működik - mondta. Hozzátette: 

az önkéntesek munkáját összehangolták, így semmilyen adomány nem megy kárba, mindent 

csoportosítanak, szétosztanak és eljuttatnak a megfelelő helyre. A miniszterelnök szólt arról is: 

azokat a menekülteket, akiknek nincs olyan ismerősük, akinél megszállhatnának és 

Magyarországon maradnak, átmeneti szálláson helyezik el. Az ország különböző pontjain már 

kijelöltek számukra megfelelő helyeket, ahol ételt és szállást kapnak akkor is, ha hosszabb ideig 

kénytelenek maradni.   Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy elkezdték szervezni a menekültek 

munkához juttatását. "Mindenkinek próbáljuk megteremteni azt a lehetőséget, hogy saját 

egzisztenciát tudjon kialakítani, ha már úgy hozta az élet, hogy itt fog velünk élni és itt kell 

berendezkednie Magyarországon" - fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, "ez egy munkaalapú 

ország, itt mindenkit munkához segítünk". 

 

Gulyás: Magyarország biztonsága az első 
2022. március 3. – MTI, Index, Telex, Origo, Hirado.hu, HVG 

A jelenlegi helyzetben Magyarország biztonsága az első, az az ország határozott érdeke, hogy 

ne sodródjon bele a háborúba - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a 

Kormányinfón, Budapesten. Gulyás Gergely bejelentette, Magyarország kivezeti a 

koronavírus-járvány miatti korlátozások többségét. A miniszter kiemelte: Magyarország 

határozott döntése, hogy nem küld katonákat Ukrajnába és fegyverszállítmányt sem enged át 

a magyar-ukrán határon. A katonai szakértők és a rendelkezésre álló információk alapján 

ugyanis komoly esélye van annak, hogy megsemmisítik ezeket a szállítmányokat, ezért 

Kárpátalja és az ott élők védelme érdekében ez az indokolt és helyes magatartás - tette hozzá. 

Közölte: a kárpátaljai magyarok biztonsága a legfontosabb, sokan elhagyni kényszerültek az 

országot, de a 18-60 év közötti férfiak már nem hagyhatják el, ezért sok család inkább ott 

maradt, és az ő biztonságuk kiemelt jelentőségű. Hangsúlyozta: Magyarország álláspontja 

szerint az első biztonságos országban kell gondoskodni a menekültekről, ez volt az álláspontja 

a délszláv háború idején és a migrációs válság idején is. A mostani helyzetben Magyarország az 

első biztonságos ország az Ukrajnát elhagyók számára - mutatott rá. 
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https://www.origo.hu/itthon/20220303-orban-viktor-karpatalja-mekekultek-beregsurany.html
https://hirado.hu/2022/03/03/pp_mini/gulyas-magyarorszag-biztonsaga-az-elso
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Szijjártó: Magyarország ideiglenesen Kijevből Lvivbe helyezi át a nagykövetségét 
2022. március 3. – MTI, Origo.hu, Madiner, Magyar Nemzet, Hír TV  

A folyamatosan romló biztonsági helyzet miatt a kormány ideiglenesen a nyugat-ukrajnai 

Lvivbe helyezi át a kijevi nagykövetségét - jelentette be csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a 

magyar nagyköveti értekezleten ismertette a legfrissebb fejleményeket. Közölte, hogy egy újabb 

külügyi akció keretében a magyar külképviselet munkatársait és családtagjaikat, illetve egy 

háromtagú osztrák családot és egy francia állampolgárt menekítettek ki az ukrán fővárosból. A 

csoportban húsz ember van, köztük tizenhárman a diplomaták és családtagjaik, hárman a 

biztonsági személyzet tagjai - tájékoztatott, hozzátéve, hogy minden résztvevő jól van, és 

folyamatos velük a kapcsolattartás. 

 

Jónak lenni jó! - Már több mint 282 millió forint gyűlt össze 
2022. március 3. – MTI, Hirado.hu, Portfolio, PestiSracok, HírTV, Webradio 

A civil szervezetek, magánszemélyek, cégek mellett művészek, sportolók, tudósok és szurkolók 

fogtak össze, hogy segítséget nyújtsanak az ukrajnai háború miatt menekülőknek. A 1357-es 

nemzeti adományvonalra és annak számlaszámára (11711711-22222222) már több mint 282 

millió forint érkezett - hangzott el csütörtökön a közmédia Jónak lenni jó! Magyarország 

összefog című tematikus műsorában. Eddig több mint egymillió ember menekült el Ukrajnából 

a környező országokba, Magyarországra több mint 140 ezren érkeztek. 

A közmédia rendkívüli műsorában azt mutatják be, ki hogyan tud segíteni a bajbajutott 

embereknek. Mint a műsorban elhangzott, a civil szervezetek, magánszemélyek, cégek mellett 

művészek, sportolók tudósok és szurkolók fogtak össze, hogy segítséget nyújtsanak a 

bajbajutottaknak. A Foxpost csomagküldő szolgálat például díjmenetesen segít eljuttatni a 

segélycsomagokat az Ökumenikus Segélyszervezet számára. Az E-On pedig 50-50 millió 

forinttal támogatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet munkáját. 

 

Március 8-ig lehet jelentkezni a Nemzetpolitikai Államtitkárság Jövőt építünk 

című felhívására 

2022. március 3. – ma7.sk, felvidek.ma, Székelyhon.ro, Magyar Szó, Pannon RTV  

Március 8-ig lehet jelentkezni a Jövőt építünk című felhívásra, amelyet a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága hirdetett meg a 2022 a cselekvő nemzet éve 

keretében. A felhívásra a Kárpát-medencében 2010 óta Magyarország Kormányának 

támogatásával megvalósított bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészei 

jelentkezhetnek. A pályázat meghirdetésekor Potápi Árpád János államtitkár kiemelte: „a 

Magyar Kormány 2010 óta jelentős forrással támogatta, hogy a bölcsődei és óvodai 

intézményekben a magyar gyerekek számára fenntartott férőhelyek jelentősen bővüljenek. A 

külhoni magyar közösségek is több mint 900 új vagy felújított épülettel gazdagodtak. 

Hozzátette: az új vagy megújított épületek az építészek munkáját is dicsérik, hiszen nekik 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20220303-szijjarto-peter-magyarorszag-ideiglenesen-kijevbol-lvivbe-helyezi-at-a-nagykovetseget.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/12/10/jonak-lenni-jo-tobb-mint-82-millio-forint-gyult-ossze/
https://ma7.sk/hethatar/marcius-8-ig-lehet-jelentkezni-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-jovot-epitunk-cimu
https://ma7.sk/hethatar/marcius-8-ig-lehet-jelentkezni-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-jovot-epitunk-cimu
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köszönhető az, hogy egy-egy településképen is látható a közös és minőségi, magyar munka 

eredménye. 

 

Rajtol a Szülőföldön magyarul program keretében biztosított oktatási-nevelési 

támogatás utalása 

2022. március 3. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Március 4-én, vagyis pénteken indul a kifizetés a Szülőföldön magyarul 2020/2021-es évi 

program keretében benyújtott igénylések után. Azok az igénylők, akik megkapják a pozitív 

elbírálásról szóló értesítőt, a levélben megadott dátumtól kezdődően vehetik fel a 302 lej 

oktatási-nevelési vagy hallgatói támogatást – tájékoztatott csütörtökön az OTP Bank Románia. 

Az igénylők az RMPSZ által küldött levélből értesülhetnek arról, hogy az ő esetükben pontosan 

milyen dátumon várható a támogatás jóváírása. A 2020-2021-es tanévre szóló támogatás 

kifizetésének ütemezése a következő 7 hétben történik. 

 

Az újonnan létesülő Petőfi Klubok látják vendégül Erdélyben a magyarországi 

művészeket 

2022. március 3. – Krónika 

Tízéves az újjászervezett, lakiteleki központú Nemzeti Művelődési Intézet, ebből az alkalomból 

konferenciát szerveztek a kelet-magyarországi községben. A Kárpát-medencei közművelődés 

központjaként működő kulturális ernyőszervezet munkáját is megtépázta a koronavírus-

járvány, a következő évekre azonban számos újdonsággal készülnek az erdélyi magyarság 

számára is.  

 

A civil szervezetek akkreditált megfigyelőket delegálhatnak a helyi népszámlálási 

bizottságokba 

2022. március 3. – maszol.ro 

Újabb lehetőségünk adódik arra, hogy a magyar lakosság hatékonyan és korrektül meg legyen 

számolva a népszámláláson: civil szervezetek delegálhatnak akkreditált megfigyelőket a helyi 

népszámlálási bizottságokba. A napokban jelent meg az Országos Statisztikai Intézet erre 

vonatkozó végrehajtási szabályzata – tájékoztat a Népszámlálás.ro.  

 

Nagy Zoltánt kérdeztük: Így szavazhatnak az erdélyiek a magyarországi 

választáson 

2022. március 3. – maszol.ro 

Április 3-án általános parlamenti választásokat tartanak Magyarországon, melyen a magyar 

állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok is részt vehetnek. Ennek érdekében azonban 

szükséges regisztrálniuk a választási névjegyzékbe, illetve ha módosultak személyi adataik, 

frissíteniük kell regisztrációjukat a magyarországi Nemzeti Választási Iroda adatbázisában. A 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hamarosan-indul-az-szulofoldon-magyarul-program-kereteben-biztositott-oktatasi-nevelesi-tamogatas-utalasa
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hamarosan-indul-az-szulofoldon-magyarul-program-kereteben-biztositott-oktatasi-nevelesi-tamogatas-utalasa
https://kronikaonline.ro/kultura/az-ujonan-letesulo-petofi-klubok-latjak-vendegul-erdelyben-a-magyarorszagi-muveszeket
https://kronikaonline.ro/kultura/az-ujonan-letesulo-petofi-klubok-latjak-vendegul-erdelyben-a-magyarorszagi-muveszeket
https://maszol.ro/belfold/A-civil-szervezetek-akkreditalt-megfigyeloket-delegalhatnak-a-helyi-nepszamlalasi-bizottsagokba
https://maszol.ro/belfold/A-civil-szervezetek-akkreditalt-megfigyeloket-delegalhatnak-a-helyi-nepszamlalasi-bizottsagokba
https://maszol.ro/belfold/Nagy-Zoltant-kerdeztuk-Igy-szavazhatnak-az-erdelyiek-a-magyarorszagi-valasztason
https://maszol.ro/belfold/Nagy-Zoltant-kerdeztuk-Igy-szavazhatnak-az-erdelyiek-a-magyarorszagi-valasztason
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technikai tudnivalókról, a határidőkről és arról, most hogy áll az erdélyi magyarok 

regisztrációja, az Eurotrans Alapítvány elnökét, Nagy Zoltánt kérdezték. 

 

Nagy kihívás a szilágycsehi önkormányzat és egyházak számára a 

népességcsökkenés 

2022. március 3. – maszol.ro 

Szilágycsehben az önkormányzat, egyházak, szervezetek és egyesületek vezetői és pedagógusok 

arra törekednek, hogy színvonalas életet biztosítsanak a lakosoknak, a helybéli magyarságnak, 

megerősítve ezáltal identitásukat a Tövisháton. A fiatalok számára magyar diákszínjátszó 

csoport, néptáncoktatás működik, évente vers- és mesemondó versenyeket, magyar napokat 

rendeznek. 

 

Arany János Alkotói Ösztöndíjat alapít Nagyszalonta 

2022. március 3. – Bihari Napló 

Legnagyobb fia előtt tisztelgett Nagyszalonta március második napján. Az ünnepre, mint 

minden esztendőben, az Arany portára, a költő szülőhelyére várták a megemlékezőket. 

Demeter Szilárd, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója idézte meg Arany János 

alakját, a Kaláka együttes pedig alkalomhoz illő zenei összeállítással tisztelgett a nagy költő 

emléke előtt. 

  
Nagyék 11 menekültet fogadtak be 
2022. március 3. – ma7.sk  

Feje tetejére állt a világ. Még meg sem szabadultunk a Covidtól, máris egy újabb, még annál is 

súlyosabb veszély fenyegeti Európát. Kitört az orosz-ukrán háború, térségünket elárasztják az 

ukrán menekültek, jövőnk pedig teljesen bizonytalanná  volt. Szlovákiában egyelőre béke van, 

sőt a szolidaritás sem veszett még ki az emberekből. Minél közelebb vagyunk a szlovák-ukrán 

határhoz, annál nagyobb elánnal zajlik a menekültek megsegítését szolgáló összefogás. 

Királyhelmecen egy házaspár 11 menekültet, közöttük 7 gyereket fogadott be üresen álló 

háromszobás szövetkezeti lakásába. Először Nagyékat kérdeztük arról, hogyan jutott eszükbe, 

hogy ismeretlen embereket befogadjanak, és mindennemű segítséget felajánljanak számukra? 

 

Pozsonypüspöki önkormányzata is elindította a gyűjtést az ukrajnai 

menekülteknek 

2022. március 3. – ma7.sk  

Az ukrajnai háború kitörése után szinte azonnal elindult az adománygyűjtés a háborús 

menekülteknek országszerte. A civil és karitatív szervezetek, illetve önkormányzatok 

felajánlásai folyamatosan bővülnek azóta is. A közösségi oldalakon több olyan bejegyzést is 

olvashatunk, hogy a magánszemélyek szívesen segítenének, de nem tudják, hogyan fogjanak 
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https://maszol.ro/belfold/Nagy-kihivas-a-szilagycsehi-onkormanyzat-es-egyhazak-szamara-a-nepessegcsokkenes
https://maszol.ro/belfold/Nagy-kihivas-a-szilagycsehi-onkormanyzat-es-egyhazak-szamara-a-nepessegcsokkenes
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/03/arany-janos-alkotoi-osztondijat-alapit-nagyszalonta
https://ma7.sk/tajaink/nagyek-11-menekultet-fogadtak-be
https://ma7.sk/tajaink/pozsonypuspoki-onkormanyzata-elinditotta-a-gyujtest-az-ukrajnai-menekulteknek
https://ma7.sk/tajaink/pozsonypuspoki-onkormanyzata-elinditotta-a-gyujtest-az-ukrajnai-menekulteknek
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hozzá, kihez forduljanak. Ezért aztán jól jön minden szervezési segítség vagy útmutatás, hogy 

felesleges holmikat ne gyűjtsenek az emberek. 

 

Ipolysági március népzenével, kiállításokkal és könyvbemutatóval 
2022. március 3. – ma7.sk  

A járványügyi szabályok feloldásával Ipolyságon is beindul a kulturális élet. Március folyamán 

kiállítások, népzenei koncertek és könyvbemutatók is várják a városháza színháztermébe, a 

Simonyi Lajos Galériába és az Ipolysági Városi Könyvtárba ellátogatókat. A vándorkiállítás, 

amelyet először 2021. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a szőgyéni 

Nagyboldogasszony-templomban mutattak be, 2022 folyamán már Körmenden és 

Szombathelyen is elérhetővé vált, február 21-e és március 11-e között az ipolysági Simonyi 

Lajos Galériában vendégeskedik. Március 10-én 16 órától a helyi városháza színháztermében 

filmvetítéssel és könyvbemutatóval kötik egybe. Március 12-én újra megtelik a színházterem, 

ugyanis ekkor kerül sor a Sendergő Néptáncegyüttes Húros-páros című műsorának 

bemutatójára. A 19 órától kezdődő program során fellép a Húros Banda, Szabó Mátyás és a 

Pósfa Zenekar is. 

 

Elhunyt a kassai ipari legendás tanára 
2022. március 3. – ma7.sk, felvidek.ma  

2022. március 2-án hosszú betegség után elhunyt Dr. Kováts Miklós nyugalmazott középiskolai 

tanár, irodalmár és színháztörténész. 1936-ban született Kassán. Abaújnádasdon nevelkedett, 

majd a háború utáni zavaros években különböző magyarországi iskolákban tanult. Több mint 

négy évtizedes nevelőmunkájának hatása és eredménye is, hogy iskoláját a kassai iparit Magyar 

Örökség díjjal tüntették ki. Figyelme kiterjedt a színháztörténet területére, e témában szerzett 

bölcsész doktori diplomát is. Dr. Kováts Miklóstól 2022. március 8-án a kassai köztemető 

melletti AVE+ ravatalozójában veszünk végső búcsút 

 

A régi Galántát bemutató tárlat nyílik a Galántai Honismereti Múzeumban 
2022. március 3. – felvidek.ma  

A Művészeti Alap támogatásának köszönhetően a Galántai Honismereti Múzeumnak sikerült 

megvásárolnia régi, az egykori Galántát ábrázoló képeslapokat, illetve egy, az Esterházy család 

hagyatékából származó teljes fogatos lófelszerelést. Ezek a különleges darabok a múzeum 

soron következő, Ilyen is volt Galánta című kiállításán lesznek megtekinthetők. A megnyitóra 

március 9-én, szerdán 17 órakor kerül sor a múzeum épületében. A rudasló számára készült, 

19. századi pazar fogatos szerszám mindegyik darabja épen megmaradt: a kantár, vállhám, 

kápa és a tartószíj is. Ezeken rézveretek, valamint az Esterházyak grófi címere látható, 

ugyancsak rézből. A képeslapgyűjtemény 341 darabból áll, a fotókon a város jellegzetes épületei 

láthatók többféle színben, különböző perspektívákból. Galánta városképe és 

településszerkezete az elmúlt évek alatt jelentősen megváltozott. 
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Ipoly menti segítségnyújtás a kárpátaljai Tiszaújlaknak 
2022. március 3. – felvidek.ma  

Ipolyhídvég és Ipolynagyfalu kárpátaljai testvértelepülése, Tiszaújlak lakosságának segítségére 

sietett. A két Ipoly menti község az összetartozás és a felebaráti szeretet jegyében rövid idő alatt 

gyűjtött össze egy kisbusznyi adományt, melyet Ipolyhídvég polgármestere juttatott el szerdán 

a magyar–ukrán határhoz. „Tiszaújlak és kistérségének kérésére indítottuk el Ipolyhídvégen és 

Ipolynagyfalun a célzott adománygyűjtést. Az adományt szerdán délben adtuk át a magyar–

ukrán államhatárnál a tiszaújlakiaknak” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére 

Lestyánszky Viktor, Ipolyhídvég első embere. A tiszaújlakiak kérésére főleg tartós élelmiszer, 

tisztítószer, takarók, matracok kerültek a csomagokba. 

 
Aracsi pusztatemplom: Megőrizni kulturális örökségünk kincsét 

2022. március 3. – Vajma.info 

Az Aracsi pusztatemplom és környéke örökölt állapota szerinti megőrzése és fejlesztése című 

projekt keretében ma Törökbecsén, illetve a templom helyén is bemutatták a középkori 

építészet ezen jelentős műemlékéről szóló geofizikai kutatások eredményeit, továbbá a lézeres 

képalkotási és háromdimenziós modellt. Az eseményen jelen voltak a tartományi parlament, a 

művelődási és tájékoztatási minisztérium, a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet, Törökbecse 

város önkormányzatának és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői. 

  

Hét éve Arany jegyében 
2022. március 3. – Magyarszo.rs 

Több iskolaépület tartozik az Arany János Általános Iskolához Magyarkanizsa községben. A 

főépület Oromhegyesen van, emellett Oromon (ahova az újfalusi és a völgyesi diákok járnak), 

illetve Tóthfaluban is van kihelyezett tagozata. Összesen 223 diák jár ezekbe az épületekbe, 90-

nel kevesebben vannak most, mint a tavalyi iskolaévben – tudtuk meg Vajda Attila igazgatótól. 

Szerdán azonban nem a kesergésé, hanem az ünneplésé volt a főszerep, ugyanis az általános 

iskola névadója, Arany János születésének 205. évfordulójáról emlékeztek meg alkalmi 

műsorral a diákok, a községi elöljárók és a környékbeli oktatási intézmények vezetői. 

 

Ötvenezer dinár az év első babáinak 
2022. március 3. – Magyarszo.rs 

Az év első újszülöttjeit hagyományosan március elején látogatja meg Fejsztámer Róbert, 

Magyarkanizsa polgármestere, aki mint mondta, azért várnak pár hetet, hogy baba és mama is 

felerősödjön, mire a látogatók megérkeznek. Ezúttal Horgosra és Magyarkanizsára került az 

ötvenezer dinár, amit a község ajándékoz, ezúttal a 2022-es év januárjában született kisfiúnak 

és kislánynak. 
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Hamarosan megkezdődhetnek az új híd építési munkálatai Újvidéken 

2022. március 4. – PannonRTV 

A tervek szerint a négysávos, valamint kerékpárutas és gyalogjárdás híd 2,4 kilométeren 

húzódna, az Európa Sugárúton lévő körforgalomtól a kamenicai kerülőútig. Egy elsüllyedt vízi 

jármű van az épülendő híd helyén. Azt a híd építésének megkezdése előtt feltétlenül ki kell 

emelni – nyilatkozta Lálity Urbán Emese a Pannon Televíziónak. Szerbia építésügyi 

államtitkára kiemelte: „2022. február 23-án az Építésügyi, Közlekedésügyi és Infrastrukturális 

Minisztérium egy felhívást hozott nyilvánosságra, amelyben olyan cégek jelentkezését várjuk, 

akik az erre megfelelő engedélyekkel, tudással és technikai eszközökkel rendelkeznek. A 

pályázat 15 napig van nyitva, a megfelelő rendelkezések alapján.” 

 

Befejeződtek a béketárgyalások: nem történt érdemi előrelépés 

2022. március 3. – Kárpátalja 

Nem hozott áttörést a mai orosz–ukrán béketárgyalás. Az egyeztetések végeztével az ukrán 

elnöki iroda tanácsadója azt közölte, hogy feltételes tűzszünet lehetőségében állapodtak meg a 

felek ott, ahol humanitárius zöldfolyosót alakítanak ki az ostrom elől menekülő civil lakosság 

számára. Mihajlo Podoljak azt is elmondta, hogy ezekre a helyekre megpróbálnak alapvető 

cikkeket és gyógyszert is eljuttatni. Ám konkrét városokat nem nevezett meg, de a leírtak 

alapján Harkivra célozhatott. 

 

Az EU a háború elől menekülők számára biztosított azonnali védelem 
megadásáról döntött 
2022. március 3. – MTI, Demokrata, 168óra  

Az Európai Unió tagországainak belügyminiszterei rendkívüli intézkedéseket fogadtak el az 

ukrajnai háború elől menekülők befogadására és azonnali védelmére - közölte Ylva Johansson 

uniós belügyi biztos csütörtökön. Ylva Johansson a Belügyi Tanács rendkívüli ülését követően 

tartott sajtótájékoztatóján közölte: a tagállamok döntése értelmében különleges státusz 

megadásával ideiglenes védelmet biztosítanak az ukrajnai háború elől menekülőknek az 

Európai Unióban. A határozat céljai között szerepel, hogy felgyorsítsák a nemzeti menekültügyi 

eljárásokat az orosz invázió miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrajnai emberek 

esetében - közölte az uniós biztos. A döntés értelmében a háború elől menekülők a gyorsított 

eljárás lefolytatását követően tartózkodási engedélyhez jutnak, valamint hozzáférést az 

oktatáshoz és elhelyezkedési lehetőséget az uniós munkaerőpiacon. 

 

Kovács Zoltán: a baloldal felelőtlensége nem ismer határokat 
2022. március 3. – MTI, Origo  

A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős 

államtitkára úgy látja, hogy a baloldal felelőtlensége nem ismer határokat, túlmutat a politikai 

nézeteltéréseken. Kovács Zoltán az M1 aktuális csatornán csütörtök este azt mondta: a szó 
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veszélyes fegyver kiélezett helyzetekben, amikor fegyveres konfliktus van, a szomszédban 

nagyhatalmak feszülnek egymásnak. Túlmutat a politikai nézeteltéréseken, amikor a magyar 

baloldal olyan kijelentéseket tesz, amelyek nem tükrözik a nemzeti konszenzust, a 

demokratikusan megválasztott és felelősségteljes döntéseket hozó kormány álláspontját - 

hangsúlyozta az államtitkár. Nem szabad megosztó kijelentéseket tenni például a kárpátaljai 

magyar kisebbség ügyében vagy az energiapolitika témájában, ahogy azt az ellenzék az elmúlt 

egy héten tucatnyiszor megtette. Különösen veszélyes, hogy a baloldal mindent ellenez, amit a 

kormány tenni akar - mondta Kovács Zoltán. 

 

További területre terjeszti ki élelmezési segítségnyújtását az Ökumenikus 
Segélyszervezet 
2022. március 4. – MTI  

 A határ menti járások mellett az Ivano-frankivszk-i régióra és a csernyivici területre is 

kiterjeszti élelmezési segítségnyújtását az Ökumenikus Segélyszervezet - közölte a szervezet 

pénteken az MTI-vel. A közlemény szerint az ukrajnai háborús helyzet és a menekülthullám 

okozta élelmiszer- és gyógyszerhiányt több régióból is megerősítették az Ökumenikus 

Segélyszervezet helyszíni munkatársai. Dnyipropetrovszkból üzletek üres polcairól érkezetek 

fotók, Lembergből is nagy áruházi sorokról és fogyó készletekről tájékoztatták a segélyszervezet 

budapesti központját a helyi munkatársak. A kárpátaljai járásokban is fokozódnak az ellátási 

gondok, ahol emiatt nagy szükség van az élelmiszersegélyekre - mutatott rá a szervezet. 

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ingyenes jogi segítséget ad a menekülő 
magyaroknak 
2022. március 3. – MTI, hirafo.hu, Kiszo.net  

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ingyenes jogi tanácsadást és képviseletet biztosít minden 

Kárpátaljáról menekülő magyarnak. A szervezet csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleménye 

szerint emellett "minden lehetséges támogatást és segítséget" megadnak kárpátaljai jogvédő 

partnereinek, azok munkatársainak és hozzátartozóinak. A kapcsolatfelvételhez szükséges 

információk a www.kji.hu honlapon találhatók, és a +36-20-278-8863 telefonszámon is lehet 

érdeklődni a lehetőségek iránt - írták. 

 

Menedékhelyek a Beregszászi kistérség területén 
2022. március 3. – Kárpátalja 

Továbbra is nyugodt, kontrollált és harci cselekményektől mentes a helyzet Kárpátalján – írja 

Facebook-oldalán Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere március 3-án. A 

polgármester ezzel együtt felhívta a figyelmet arra, hogy veszély esetén hol találhatóak 

óvóhelyek a kistérség területén. Babják Zoltán kiemelte, hogy a lakosok számára a 

legmegfelelőbb, ha leereszkednek a kellően előkészített pincehelyiségekbe. 
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Beregszászra folyamatosan érkeznek a felajánlások  

2022. március 3. – Karpat.in.ua 

A külföldi összefogásnak köszönhetően folyamatosan érkeznek Beregszászra a célirányos 

adományok. Erről Babják Zoltán, a kistérség polgármestere tájékoztatta stábunkat. Az elmúlt 

24 órában több szállítmány érkezett a városba. 

 

Testvérvárosi támogatás: humanitárius segély Pakstól a Viskre menekülőknek 

2022. március 3. – Karpat.in.ua 

Március 2-án késő éjszaka érkezett meg a testvértelepülési humanitárius segélyszállítmány 

Viskre. A segélyek szállítása folyamatos a háború kitörése óta mind Kárpátaljára, mind 

Ukrajnába. A Felső-Tisza-vidéken is készenlétben vannak a folyamatos menekültek 

befogadására. Mindebben nagy segítséget nyújt a helyiek számára a Magyarországról érkező 

mindennemű segítség. Szántó Zoltán, Paks város alpolgármestere ellátogatva Viskre 

személyesen adta át a paksiak adományát. 

 

Az ungvári egyetemen katonai kiképzést tartanak a civileknek 
2022. március 3. – Kiszo.net 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Katonai Kiképzési Tanszékén megkezdték a civil lakosság 

kiképzését. Többek között arra tanítják őket, hogyan kell tüzelni. A tanszékvezető Vaszil Olijnik 

a suspilne.media-nak elmondta, a vártnál nagyobb az érdeklődés, az utcán sorban állnak az 

emberek, elsősorban a fiatalok. A tanfolyamokat délelőttönként 9 és 11 óra között tartják, ezek 

során megtanítják a személyi igazolvánnyal jelentkezőket, hogyan kell használni az automata 

gépfegyvert, a gránátot, miként kell helyesen magukra ölteni a golyóálló mellényt stb. 

Annyi a jelentkező, hogy akár 24 órán át tarthatnának a tanfolyamok, ám a tanszék tanárainak 

fele elment a frontra, ezért az egyetem hallgatói segítenek a kiképzésben. 

 

Megérkezett a Magyar Vöröskereszt segélyszállítmánya Ukrajnába 
2022. március 3. – MTI, Blikk  

Rendben célba ért a Magyar Vöröskereszt egytonnás segélyszállítmánya Beregszászra, az 

Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai Megyei Szervezetéhez. A csomagokba elsősorban tartós 

élelmiszer (liszt, cukor, étolaj, rizs) került, amivel a lakosság ellátását helyben tudja segíteni a 

szervezet; a mostanit várhatóan egy újabb 24 tonnás szállítmány fogja követni - közölte a 

Magyar Vöröskereszt csütörtökön az MTI-vel. Hozzátették, hogy a Kárpátaljai Vöröskereszttel 

a szakmai mellett évek óta baráti viszonyt is ápol a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Szervezete. A most eljuttatott élelmiszerszállítmány hatékony támogatást 

jelent az ottani tagszervezetnek a jelenlegi helyzetben - értékelték. 
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Ülésezett a HMDK elnöksége 
2022. március 3. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) február 28-án, hétfőn tartotta 

meg soros elnökségi ülését. A tanácskozáson a legfontosabb aktualitásokat vitatták meg. A 

HMDK bellyei médiaházának konferenciatermében tartott ülésen először a szervezet 

vezetőinek a beszámolói hangzottak el, majd pénzügyi jelentést is meghallgathattak a 

résztvevők. Ezt követően az aktualitásokról esett szó. 

 

Jubileumi farsangzáró kakasütés Várdarócon 
2022. március 3. – Képes Újság 

Immár huszadik alkalommal vonult végig Várdarócon a színes kakas-kavalkád a település 

utcáin, a hagyományos farsangzáró falunapi rendezvényen. A napsütéses, de csípős, szeles 

időjárás ellenére folyamatosan érkeztek a rendezvény résztvevői és a kíváncsiskodók is. A 

kakasjelmezbe bújt helyi fiatalok, iskolások és óvodások lovas kocsikkal kísért, zenés felvonulás 

formájában járták végig a falut. A kórógyi Aranycsárdás zenekar kocsisa Kis József volt 

Darázsról, a csúzai Fica János szekerén pedig farsangi jelmezesek foglaltak helyet, akik a tojást 

gyűjtötték a „kakasoktól”. A kakasjelmezbe öltözött fiatalok feladata volt, hogy körbeugrálják 

az utcán nézelődő hölgyeket, akiktől fonott kosarakba gyűjtötték a friss tojásokat. 

 

A Drávaszögbe látogatott Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője 
2022. március 3. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) a meghívására vasárnap a 

Drávaszögbe látogatott dr. Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője, 

kormánybiztos. A magyarországi politikus Sepsén, a HMDK sepsei alapszervezetének 

székházában találkozott az országos szervezet vezetőivel, kisebbségi önkormányzati 

képviselőkkel és helyiekkel. Megbeszélést folytattak az aktualitásokról, a bel- és külpolitikáról, 

a jövőt érintő elképzelésekről. A találkozót követően interjút adott lapunknak és a Drávatáj 

tévéstúdiónak. 

 

A Kisebbségi Tanács küldöttsége a horvát köztévé vezetőivel tárgyalt 
2022. március 4. – Képes Újság 

Az országos hatókörű Kisebbségi Tanács (KT) delegációja Aleksandar Tolnauer elnökkel az 

élen múlt csütörtökön a horvát köztévé, a HRT igazgatóságával tárgyalt. A találkozó témája a 

nemzeti kisebbségek jelenléte a Horvát Rádió és Televízió műsoraiban volt. 

 

Csúza: tisztújító közgyűlés a Jókai Mór Kultúregyesületben 
2022. március 4. – Képes Újság 

Pénteken tartotta tisztújító közgyűlését a csúzai Jókai Mór Kultúregyesület, melyet a következő 

négy évben is Kováts Zsuzsanna fog vezetni. Az Ács Gedeon által 1882-ben alapított Csúzai 

Polgári Olvasóegylet jogutódjának számító Jókai Mór Kultúregyesület vezetősége a csúzai 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

https://kepesujsag.com/ulesezett-a-hmdk-elnoksege-2/
https://kepesujsag.com/jubileumi-farsangzaro-kakasutes-vardarocon/
https://kepesujsag.com/a-dravaszogbe-latogatott-zsigmond-barna-pal-a-fidesz-orszaggyulesi-kepviseloje/
https://kepesujsag.com/a-kisebbsegi-tanacs-kuldottsege-a-horvat-kozteve-vezetoivel-targyalt/
https://kepesujsag.com/csuza-tisztujito-kozgyules-a-jokai-mor-kulturegyesuletben/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 4. 

 

Kossuth-házban tartotta ülését, melyen részt vett Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, a 

HMDK elnöke is. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 3. – Kossuth Rádió 

 

A vajdasági magyarság is aggodalommal figyeli mindazt, ami Ukrajnában, azon belül a 

magyarok lakta Kárpátalján történik. A Délvidéken is gyűjtenek a rászorulóknak – mondta az 

Újvidéki Rádiónak Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 

 

A történelmi Szatmár református közössége is segít az Ukrajnából érkező menekülteknek. 

Király Lajos esperessel beszélgetett munkatársunk. 

 

Eddig több mint 100 000 olyan ember érkezett Magyarországra, akik az ukrajnai háború elől 

menekültek el. Többségük semmit nem tudott magával hozni, így hálásak a magyar emberek 

segítségéért. 

 

Pokrócokat, meleg ruhákat szállítanak a Hargita megyei önkéntes tűzoltók azoknak, akik a 

román-ukrán határon lépnek be Romániába és gyakran egy szál ruhában érkeznek Ukrajnából. 

A gyűjtés meghaladta az elvárásaikat: egyetlen nap alatt több kis teherautónyi csomag gyűlt 

össze a székelyudvarhelyiektől. Munkatársunk az adományozókkal és az önkéntes tűzoltók 

vezetőjével, Albert Csabával beszélgetett. 

 

Az ukrajnai menekültek elsősorban Lengyelország és Magyarország felé tartanak, de az ukrán-

szlovák határt is naponta több ezren lépik át. A Kisszelmenc-Nagyszelmenc kishatárt csak 

gyalogosok használhatják, akik ott gyorsabbnak is tartják az átjutást. Legelőször erre a határra 

irányította a figyelmét és itt segített a felvidéki magyar párt, a Szövetség. 

 

Elkészült Maros megye 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Fejlesztési Terve, amely 

kiindulópontja a megye gazdasági, társadalmi fejlesztésének, és kijelöli azokat az irányokat, 

 

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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amelyekhez a tervezett beruházásoknak illeszkedniük kell. A dokumentumban megfogalmazott 

célkitűzéseknek összhangban kell lenniük azokkal az irányelvekkel, pályázati kiírási 

feltételekkel is, amelyeket az Európai Unió hirdetett meg - mondja Péter Ferenc, Maros megye 

Tanácsának elnöke. 

 

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség a hétvégén tartotta meg tisztújító közgyűlését. Ezen 

először szerveztek díjkiosztó ünnepséget, megköszönve a cserkészeknek, illetve támogatóiknak 

mindazt, amit a cserkészetért, a vajdasági magyar cserkészetért tettek. Az összeállításban 

elsőként az újraválasztott elnököt, Gabona Ferencet hallják. 


