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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Orbán: a legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborúból 
2022. március 5. – MTI, Mandiner, Demokrata, Hirado.hu, HírTV,  

A legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból - jelentette ki a miniszterelnök 

szombaton, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara (NAK) gazdakongresszusán. "A háborút elítéljük, különösen, hogy itt 

van a szomszédunkban; az erőszakra nemet mondunk, szövetségeseinkkel együtt vagyunk, és 

ez mind fontos, de a legfontosabb hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborús 

konfliktusból" - mondta Orbán Viktor. Hozzátette: minden háborút sokfajta nézőpontból lehet 

vizsgálni, és érdemes is, de a döntések meghozatala előtt, csak egyetlen nézőpont lehetséges, 

"egyfajta szemüveget lehet csak föltenni, a magyar szemüveget". Hangsúlyozta: a kormány az 

elmúlt napokban „nem tévesztette el a lépést”, és a következő hetekben sem fogja eltéveszteni, 

mert a legnehezebb pillanatokban is képesek lesznek megőrizni nyugalmukat. Nem fogjuk 

felcserélni a háborúra való rátekintés nézőpontját, szemüvegét semmilyen más, külföldről 

tanácsolt, idegen megközelítési módokra – emelte ki. 

 

Semjén Zsolt: a magyarigazolvány volt az első közjogi kötelék a külhoni 

magyarság és a magyar állam között 
2022. március 4. – MTI, Hirado.hu, Maszol, Demokrata 

A kedvezménytörvény, illetve a magyarigazolvány volt az első olyan intézkedés, amely közjogi 

értelemben vett köteléket hozott létre a külhoni magyarság és a magyar állam között - 

hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken Szabadkán, ahol a 

kedvezménytörvény húsz évvel ezelőtti hatályba lépése alkalmából szerveztek konferenciát. Ez 

egy szimbólum volt, amely azt mutatta, hogy "a külhoni magyar nemcsak érzelmileg, 

kulturálisan, történelmileg tartozik a magyar nemzethez, hanem valamilyen értelemben egy 

jogi kötődése is van, és ez már megteremtette a lehetőséget, hogy ehhez különböző 

kedvezményeket, támogatásformákat lehessen kapcsolni" - mondta a nemzetpolitikáért, 

egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára emlékeztetett arra, hogy a kettős 

állampolgárság ötlete, illetve igénye a Vajdaságban fogalmazódott meg, hiszen a nehéz 

gazdasági és politikai helyzetben lévő magyar közösség a magyar állampolgárság 

megszerzésében látta azt a biztonságot, amelyet szülőföldjének elhagyása nélkül is 

megszerezhet. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/05/orban-a-legfontosabb-hogy-magyarorszag-kimaradjon-ebbol-a-haborubol
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/04/semjen-zsolt-a-magyarigazolvany-volt-az-elso-kozjogi-kotelek-a-kulhoni-magyarsag-es-a-magyar-allam-kozott
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/04/semjen-zsolt-a-magyarigazolvany-volt-az-elso-kozjogi-kotelek-a-kulhoni-magyarsag-es-a-magyar-allam-kozott
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Szijjártó: Magyarország fel van készülve a menekülők fogadására, el tud látni 

mindenkit 

2022. március 4. – MTI, Origo, ATV 

Magyarország fel van készülve az Ukrajnából menekülők fogadására és befogadására, még az 

eddigieknél is nagyobb számban tud ellátni mindenkit, és nincs szüksége külső segítségre e 

tekintetben sem - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, az uniós 

tagországok külügyminisztereinek soron kívüli ülését követően pénteken. Szijjártó Péter 

magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Magyarország a történelmének legnagyobb 

humanitárius segélyakciója keretében felajánlott 600 millió forint értékű szállítmányt, 800 

tonna ételt, és 200 tonna babaápolási és higiéniai eszközökből álló segélyt juttat el Ukrajnába. 

Magyarországra a háború kirobbanása óta 140 ezer menekült érkezett, köztük mintegy 100 

ezren ukrán nemzetiségűek, 22 ezren magyar nemzetiségűek, továbbá nagyjából 18 ezren 

unión kívüli országok állampolgárai, akiknek Magyarország segített a hazautazásukban - 

tájékoztatott. 

 

Ismét összeült a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs 
2022. március 7. – MTI, Hír TV, Hirado.hu  

A Nemzetbiztonsági Operatív Törzs ülésén kezdte a hetet Orbán Viktor; a testület tagjai reggel 

8 órától értékelik a hétvége és az elmúlt órák ukrajnai fejleményeit egyrészt biztonsági 

szempontból, másrészt az egyre növekvő menekült-hullám kezelése tekintetében is - 

tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. A miniszterelnök 

ezúttal is a Karmelita kolostorba hívta össze a szakmai döntés-előkészítő kormányzati testület 

ülését, melynek feladata az ukrán háborús helyzet fokozott figyelemmel kísérése és a 

rendelkezésre álló információk elemzése. 

 

Együtt mi, magyarok  
2022. március 6. – Sinkovics Ferenc – Demokrata.hu 

Szinte beteges már az a gyanakvás és utálat, amivel a balliberális ellenzék a határokon 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. 

 

Vizsgálják a palotaügyet: ha lehet, újraindítja a pert a kolozsvári Bánffy-épület 

tulajdonjogáért a megyei tanács 

2022. március 4. – Krónika 

„Gyűjtjük az anyagokat, és ha újra lehet indítani a pert, újra fogjuk indítani” – reagált a 

Krónikának Vákár István, a Kolozs megyei önkormányzat alelnöke arra a hírre, hogy újabb 

levéltári anyagokat találtak, melyek megkérdőjelezik a kolozsvári Bánffy-palota restitúciójának 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

https://www.origo.hu/itthon/20220304-magyarorszag-fel-van-keszulve-a-menekultek-fogadasara.html
https://www.origo.hu/itthon/20220304-magyarorszag-fel-van-keszulve-a-menekultek-fogadasara.html
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/ismet-osszeult-a-nemzetbiztonsagi-operativ-torzs-2538568
https://demokrata.hu/magyarorszag/egyutt-mi-magyarok-2-496962/?fbclid=IwAR1JGo3Q-AWLdYslFAwibOKIUDjsMlHovAtft46JFARRWBUDyT0mLdoy0ao
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vizsgaljak-a-palotaugyet-ha-lehet-ujrainditja-a-pert-a-kolozsvari-banffy-palota-tulajdonjogaert-a-megyei-tanacs
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vizsgaljak-a-palotaugyet-ha-lehet-ujrainditja-a-pert-a-kolozsvari-banffy-palota-tulajdonjogaert-a-megyei-tanacs
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törvényességét. A Maszol.ro hírportál arról számolt be, hogy a Kolozsvári Művészeti Múzeumot 

2014 óta vezető Lucian Nastasă-Kovács történész az elmúlt időszakban olyan levéltári 

dokumentumokat talált, amelyek a restitúció törvénytelenségére utalnak. Alapjaiban kellene 

megdönteni a kolozsvári Bánffy-palota visszaszolgáltatását elérő fél érvelését – véli Vákár 

István. Az RMDSZ politikusa szerint a megyei tanács legrosszabb esetben megvásárolja az 

ingatlant.  

 

Tőkés László szerint a térség országainak az szolgálja a javát, ha kimaradnak az 

Ukrajnában zajló háborúból 
2022. március 4. – MTI, Krónika 

Európa békéjéért könyörgött pénteki nyilatkozatában Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnöke, aki azt is kijelentette, hogy anyanyelvtől, vallástól, nemzeti 

hovatartozástól függetlenül segíteni kell a szenvedőknek. Az MTI-hez eljuttatott 

nyilatkozatban Tőkés László kijelentette: a 21. század Európájában semmi sem magyarázhatja 

a civilek elleni katonai, fizikai erőszakot. Felidézte: a magyarok sokat szenvedtek az elmúlt 

században Kárpátalján, Vajdaságban, Felvidéken és Erdélyben is. „Éppen ezért szolidaritást 

vállalunk mindazokkal a nemzettársainkkal, akiknek menekülniük kell. És ugyanúgy 

szolidaritást vállalunk az ukrajnai románokkal és az ukrán nemzet tagjaival is, akiknek a 

háború miatt kell szenvedniük. Anyanyelvtől, vallástól, nemzeti hovatartozástól függetlenül 

segítenünk kell a szenvedőknek” – jelentette ki a volt püspök, politikus. 

 

Ukrajnai menekültek: önkormányzatokat és civileket összehangolva segít a 

Kolozs megyei RMDSZ 
2022. március 4. – maszol.ro 

A napokban a Kolozs megyei RMDSZ is felhívást intézett a lakossághoz, amelyben kérik, hogy 

akinek lehetősége van, adományozzon az ukrajnai menekülteknek élelmiszert, tisztálkodási 

szereket, és bármit, amire szükség lehet. Emellett a szálláshelyek összeírását is elkezdték a 

megyében. Jelenleg az önkormányzatokat bevonva, civil- és egyházi partnereikkel közösen 

próbálják összehangolni az adománygyűjtést és segítségnyújtást, mondta el Antal Géza, az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnöke. Egyelőre inkább az adománygyűjtésre 

fektettek hangsúlyt, de már készülnek a menekültek fogadására is, tudtuk meg. 

 

Tisztújítás következik az udvarhelyszéki RMDSZ-nél is 

2022. március 4. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Udvarhelyszéki Területi Szervezetének elnöksége széki tisztújítást írt ki 2022. 

április 7-i dátummal. Az elnökség február 24-én tartott ülésén elfogadta az udvarhelyszéki 

szervezet a széki tisztújításról szóló határozatát, majd ezt követően megalakult a TTB (Területi 

Tisztújítási Bizottság), melynek tagjai: Bokor Sándor elnök, Kolumbán Dávid titkár, Klein 

László tag. 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/tokes-laszlo-szerint-a-terseg-orszagainak-az-szolgalja-a-javat-ha-kimaradnak-az-ukrajnaban-zajlo-haborubol
https://kronikaonline.ro/kulfold/tokes-laszlo-szerint-a-terseg-orszagainak-az-szolgalja-a-javat-ha-kimaradnak-az-ukrajnaban-zajlo-haborubol
https://maszol.ro/belfold/Ukrajnai-menekultek-onkormanyzatokat-es-civileket-osszehangolva-segit-a-Kolozs-megyei-RMDSZ
https://maszol.ro/belfold/Ukrajnai-menekultek-onkormanyzatokat-es-civileket-osszehangolva-segit-a-Kolozs-megyei-RMDSZ
https://szekelyhon.ro/aktualis/tisztujitas-kovetkezik-az-udvarhelyszeki-rmdsz-nel-is
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„Tudjuk, hol mire van szükség” – Horváth Anna, az RMDSZ népszámlálási 

munkacsoportjának vezetője a cenzus előkészületeiről 
2022. március 5. – Krónika 

Mivel hamarabb elkezdte a szervezési és tájékoztatási felkészülést, mint az illetékes hatóságok, 

az RMDSZ népszámlálásért felelős munkacsoportjának már tiszta képe van arról, hol mire van 

szükség, kikkel és milyen módon tudnak segíteni – mondta el a Krónikának Horváth Anna 

önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnök, a munkacsoport vezetője. A székelyeket is arra 

kérik, hogy vallják magyarnak magukat, mutassák meg a magyar nemzethez való tartozásukat. 

 

Hatfős csapat viszi a csíkszeredai segélyszállítmányt Beregszászra 

2022. március 5. – szekelyhon.ro 

Százezer lej összértékű szállítmányt küld a kárpátaljai testvérvárosba Csíkszereda 

önkormányzata. A csomag összeállításánál a beregszásziak igényeit vették figyelembe: azt, 

amire szükségük lehet a város leállása esetén. Korodi Attila városvezető emlékeztetett, az 

orosz–ukrán háborús konfliktus kirobbanásakor felvették a kapcsolatot a kárpátaljai 

városvezetéssel a segítségnyújtás terén. „Megkaptuk az igénylistát, amely komoly helyzetre 

hívta fel a figyelmünket. A beregszásziak a város leállása esetén felmerülő eszközigények terén 

kértek segítséget” – jelezte, hozzátéve, hogy konkrétan az áramszolgálatatás és ivóvízellátás 

zavartalan működését szavatoló eszközökről, berendezésekről van szó, illetve a 

tanintézményekben működtetett menhelyek, az óvóhelyek és az egészségügyi egységek 

biztonságos működtetéséről. 

 

Szobrot állíthatnak Bethlen Gábor fejedelemnek Gyulafehérváron 

2022. március 6. – maszol.ro 

Míg Marosvásárhelyen éles viták előzték meg Bethlen Gábor köztéri szobrának elhelyezését, 

Gyulafehérváron zökkenőmentesebben zajlottak eddig az előkészületek és úgy tűnik, minden 

esély megvan arra, hogy a „nagyságos fejedelem” szobrát még idén felállítsák a várban. Február 

28-án a helyi tanács megszavazta a tervet, annak ellenére, hogy egyetlen magyar képviselő 

sincs a testületben. Jelenleg egy bukaresti szaktestület jóváhagyására várnak, az engedély 

kibocsátásának elméletileg semmilyen komolyabb akadálya nincs, a döntést március 28-án 

hozzák meg. Ladányi Árpád Csaba, a Fehér megyei RMDSZ elnöke, portálunknak elmondta: 

„Az erdélyi magyarság egyik szimbolikus szoborállítása annak köszönhetően valósulhat meg, 

hogy a helyi szervekkel sikerült elfogadtatni ezt az ötletet. Rögtön a választások után 

tárgyalóasztalhoz ültünk koalíciós partnereinkkel és a protokollum egyik pontja épp a szobor 

köztéri felállítása volt, amelyet elfogadtak, később pedig Gyulafehérvár polgármesterével is 

megbeszélést folytattunk, aki szintén rábólintott az ötletre. Ez mindenképp a normalitás 

jeleként fogható fel”. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/btudjuk-hol-mire-van-szuksegr-n-horvath-anna-az-rmdsz-nepszamlalasi-munkacsoportjanak-vezetoje-a-cenzus-elokeszuleteirol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/btudjuk-hol-mire-van-szuksegr-n-horvath-anna-az-rmdsz-nepszamlalasi-munkacsoportjanak-vezetoje-a-cenzus-elokeszuleteirol
https://szekelyhon.ro/aktualis/hatfos-csapat-viszi-a-csikszeredai-segelyszallitmanyt-beregszaszra
https://maszol.ro/belfold/Szobrot-allithatnak-Bethlen-Gabor-fejedelemnek-Gyulafehervaron
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„Névre szóló facsemetét minden gyermeknek!” – Természetbarát és 

közösségépítő mozgalom indult Kolozsvárról 
2022. március 6. – Krónika 

Természetbarát, ugyanakkor közösségerősítő kezdeményezés indult tavaly ősszel Kolozsváron, 

és szombaton nagy sikerrel folytatódott: névre szóló fákat ültettek gyerekeknek 

Ördöngösfüzesen. Székely Endre informatikus, ötletgazda egész Erdélyre kiterjesztené a 

mozgalmat, mely hozzájárulhat egy felelősségteljes és tudatos generáció felneveléséhez. 

  
Újraindulnak a Ringató foglalkozások az érsekújvári térségben 
2022. március 4. – Új Szó  

Beváltak az online baba-mama foglalkozások és hasznos időtöltést nyújtottak a 

gyermekgondozási szabadságon lévő szülőknek és a tipegőknek. Mégis sokan várták már, hogy 

ismét legyenek élményekkel teli személyes találkozók. Hamarosan az érsekújvári és más 

térségekben is újraindulhat a program. „A rendszeres foglalkozások március 14-től indulnak 

Udvardon, minden hétfőn 10.30-tól a helyi magyar óvoda emeleti termében, ahová várjuk a 

helyi és a környékbeli családokat” – tájékoztatott Danczi Mónika. Érsekújvárban már van 

hagyománya a Ringató foglalkozásoknak, ott hétfőnként a Czuczor Gergely Alapiskolában 

16.30 órakor találkoznak a szülők és a babák a foglalkozásokat vezetővel. Szőgyénben minden 

kedden 10 órakor a könyvtárban, Kürtön keddenként 16 órától a faluházban lesz a program. 

Tardoskedden minden szerdán 10 órakor, ugyancsak a faluházban tartják a Ringató 

foglalkozásokat. 

 

Megjelent a Borsos Mihály hagyatékáról szóló második kötet 
2022. március 4. – Új Szó  

Szabó László vegyész szabadidejében kezdett Borsos Mihály hagyatékának feldolgozásába. A 

háromrészes könyvsorozat második kötete az egykori plébános naplójegyzetein, levelezésein 

keresztül nemcsak saját történetébe nyújt betekintést, hanem a szlovákiai magyarság 

történetének egy szeletébe is. Február elején jelent meg Szabó László és Simon Attila közös 

szerkesztésében a Borsos Mihály írásai sorozat második kötete Az én imám a munka legyen 

(Naplók, levelek 1945-1974) címmel.  Szabó László úgy fogalmazott, 2002-ben kalandos 

módon kerültek hozzá a néhai plébános házvezetője padlásán őrzött iratok, dokumentumok, 

naplók, jegyzetek. „Nem tudom, mi volt a motivációja, de a hölgy rám bízta a két vászonzsákban 

összegyűjtött anyagot, a legtöbbje kézirat volt, de rengeteg egyéb dokumentum, 1922-től 1974-

ig. A könyvsorozat első kötete a Mindenkié akarok lenni, hogy Istené legyek (Naplók, levelek 

1922-1945) címmel jelent meg.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnevre-szolo-facsemetet-minden-gyermeknekr-n-termeszetbarat-es-kozossegepito-mozgalom-indult-kolozsvarrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnevre-szolo-facsemetet-minden-gyermeknekr-n-termeszetbarat-es-kozossegepito-mozgalom-indult-kolozsvarrol
https://ujszo.com/regio/ujraindulnak-a-ringato-foglalkozasok-az-ersekujvari-tersegben
https://ujszo.com/regio/megjelent-a-borsos-mihaly-hagyatekarol-szolo-masodik-kotet
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Bemutatkozik Budapesten a Csallóköz 
2022. március 4. – Új Szó  

A Csallóköz a tegnap megnyílt 44. Utazás kiállítás szlovákiai pavilonjának díszvendége 

Budapesten. A kiállítás és nagyvásár Egészségturizmus konferenciája keretében a 

dunaszerdahelyi járásbeli fürdőket is külön kiemelik. Somogyi Gábor a Csallóközi Területi 

Idegenforgalmi Szövetség elnöke elmondta, hogy a magyarországi látogatók körében is 

népszerű lehet a régió idegenforgalmi kínálata. Kiemelte a sportlétesítményeket és a sikeres 

sportklubok tevékenységét, amelyek látogatói a Csallóköz szépségeit is felfedezhetik. Az elnök 

szerint a régió előnye az is, hogy a Magyarországról érkező vendégek nyelvi akadályok nélkül 

szerezhetnek új élményeket és kedvező lehet számukra az, hogy a szlovákiai határmenti 

régiókban a magyarországi államünnepek idején is könnyen foglalhatnak nyaralást. 

 

Két hét múlva 15 településen lesznek időközi választások 
2022. március 5. – ma7.sk  

Két hét múlva 15 településen választanak polgármestert vagy képviselő-testületi tagot a 

polgárok. Március 19-én kerül sor a települési önkormányzati testületekbe időközi választásra. 

A választások módjának és lefolyásának részleteit a belügyminisztérium a honlapján teszi 

közzé. Új polgármestert választanak a 15 település közül Cseklészen (Bernolákovo), Somodiban 

(Drienovec) és a zoboraljai Csitáron is. Új képviselőt a magyar falvak közül Csiffáron fognak 

választani. A települési önkormányzati testületekbe időközi választást akkor írnak ki, ha 

valamelyik településen nem került sor rendes választásra, vagy ha a képviselő, illetve a 

helyettes nélküli polgármester mandátuma lejárt. A törvény azt is előírja, hogy a választásokat 

akkor is meg kell ismételni, ha azokat az Alkotmánybírósága érvénytelennek nyilvánítja. 

 

A kulturális szervezet 300 ezer eurója - A Csemadok-törvény a parlamentben 

2022. március 5. – ma7.sk  

Márciussal már a hatodik hónap kezdődik azóta, hogy az úgynevezett Csemadok-törvényt 

beterjesztették. A még mindig a pozsonyi törvényhozás érdemi vitájára váró javaslat afféle 

parlamenti „Nemecsek Ernőként” kezd funkcionálni, hiszen aki csak kapcsolatba kerül vele, 

kifogást emel ellene, vagy elvárásokat fogalmaz meg vele szemben. A javaslat csak nevében 

mondható Csemadok-törvénynek, hiszen nem egy intézmény megalapozását, céljait és 

tevékenységét határozza meg külön jogszabállyal, hanem „csak” a kulturális szervezet állami 

támogatásának törvényi garanciáját jelentené. Szokatlan, bár nem egyedi módon, a támogatást 

konkrét összegben, évi 300 ezer euróban meg is határozza. A javaslat kezdeményezője és 

beterjesztője az a Gyimesi György (OĽaNO), aki több potenciális jelölt közül egyedül maradt a 

magyar nemzeti közösség szószólójaként a pozsonyi parlamentben, ahonnan immár zsinórban 

negyedik választási időszak óta hiányzik a legitim magyar pártképviselet.  

 

 

Felvidéki díjazottak a XVIII. Kárpát-medencei Népi Textilfesztiválon 

2022. március 5. – felvidek.ma  

Fe
lv

id
é

k
 

https://ujszo.com/regio/bemutatkozik-budapesten-a-csallokoz
https://ma7.sk/aktualis/ket-het-mulva-15-telepulesen-lesznek-idokozi-valasztasok
https://ma7.sk/kozelet/a-kulturalis-szervezet-300-ezer-euroja-a-csemadok-torveny-a-parlamentben
https://felvidek.ma/2022/03/felvideki-dijazottak-a-xviii-karpat-medencei-nepi-textilfesztivalon/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 7. 

. 

 

Kétévente szervezik meg Békéscsabán a Kárpát-medencei Textilfesztivált és a hozzá 

kapcsolódó kiállítást, amelyen már harmadik alkalommal vett részt a Zoboralji Örökség Őrzői 

Hímző- és Viseletkészítő Műhely, valamint külön pályázattal a műhely két viseletkészítője. A 

pályázatot március 4-én ünnepélyes keretek között értékelték ki, és adták át a díjakat. A 

díjátadón kiosztottak különdíjakat, első, második és harmadik díjat, de kiemelt első díjat is. 

Csoportos első díjban részesült a Barkó Kézműves Egyesület – Felvidéki Népi Hímzőkör, 

melynek Farkas Éva és Benkoné Horkay Tünde a vezetője. Különdíjat kapott Balkó Ildikó, aki 

a zoboralji pruszlik szalaglerakását alkalmazta alkalmi ruháin, a zsűri szerint a textília 

kiválasztása és ennek a népi elemnek a modern ruhán való alkalmazása különleges és viselhető 

darab. Balkó Szilvia második díjat nyert alkotásával, amelyen a zoboralji metélteset alkalmazta. 

Egyedi, modern szabású nadrágját díszítette ezzel az elemmel, valamint hímzett ruhát, övet és 

sálat alkotott, amely a zsűri szerint különlegesen szép volt, kiemelték a különleges textília 

választást is, hiszen hagyományos, a népi kultúrában használt, de világoskék alapanyaggal 

dolgozott.  

 

A néptáncoktatás értékteremtő és közösség erősítő vállalkozás 

2022. március 6. – ma7.sk  

A hétvégén zajlott a Táncfórum – Szlovákiai Magyar Táncosok Szakmai Egyesületének 

kétnapos konferenciája Búcson, ahol az itthoni tánccsoportok vezetői számára nyújtottak 

különféle fejlesztésekkel, praktikákkal kapcsolatos ötleteket hozzáértő szakemberek, akik az 

itteni és a magyarországi népművelés jeles képviselői és fényhozói. A Táncfórum – Szlovákiai 

Magyar Táncosok Szakmai Egyesülete, amelynek célkitűzései, hogy ellássa regionális és 

országos szervezetekben a szlovákiai magyar néptáncművészet érdekképviseletét, a szlovákiai 

magyar néptáncművészet területén közművelődési, művelődési feladatokat lásson el, szakmai 

tanácsokat, ajánlásokat adjon, konferenciákat szervezzen, regionális, országos kulturális 

rendezvényeket támogasson, bonyolítson le, a néptánc, a népzene területén kutatásokat 

végezzen. 

 

Cselekvés egykoron és ma – Fennállásának húszéves évfordulóját ünnepelte a 
CMH 
2022. március 4. – Magyar Szó 

A vajdasági magyarság, az anyaország és a Kárpát-medencei magyar térségek érdekképviseleti 

szervezetei képviselőinek, valamint magas rangú állami tisztségviselők részvételével tartottak 

pénteken Szabadkán ünnepi tanácskozást a Kedvezménytörvény hatályba lépésének és a 

Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) Polgári Egyesület megalakulásának huszadik 

évfordulója alkalmából. A rendezvény díszvendégei dr. Semjén Zsolt, Magyarország 

nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettese és 

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára voltak, 

míg fővédnöke Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke volt. A rendezvényen 
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nemcsak a CMH tevékenységét, valamint a nemzetegyesítés eddigi állomásait járták körbe a 

résztvevők, hanem az Ukrajna elleni orosz agresszióval, illetve a magyar nemzet egységéből 

fakadó eszmékkel összefüggésben a kárpátaljai magyarság megsegítésének a fontosságát 

hangsúlyozták. Ennek szellemiségében a tanácskozás résztvevői elfogadták az állásfoglalást, 

amelyben „testvéri együttérzésükről biztosították a kárpátaljai magyarokat”, kifejezve annak 

reményét, hogy a vérontás mielőbb befejeződik. 

 

Pásztor István: ami most természetes, az valamikor elképzelhetetlen volt 
2022. március 4. – Pannon RTV 

Az emberi természet része, hogy hajlamos a 10 évvel ezelőtti dolgokat elfelejteni. A CMH 

megalakulása alkalmából szervezett konferencia azért is volt érdekes, mert ott elhangzott, hogy 

az elmúlt két évtizedben mi történt. Erről is beszélt Pásztor István a Pannon RTV-nek. A VMSZ 

elnöke szerint az, ami most természetes, az valamikor elképzelhetetlen volt. Pásztor az 

interjúban szót ejtett a közelgő választás tétjéről, a szerb-magyar viszonyról és az ukrajnai 

háborúról. Hozzátette: a párt a Caritasszal együtt gyűjtést szervez a kárpátaljai magyaroknak. 

 

Vajdasági Összefogás Kárpátaljáért 
2022. március 4.  Vajma.info 

A VMSZ együttműködve a Caritas szabadkai szervezetével gyűjtést szervez a háború elől 

menekülő kárpátaljai menekültek megsegítésére! A gyűjtés március 7. és 13. között tart, a 

pontos helyszíneit a VMSZ honlapján (www.vmsz.org.rs) és a Magyar Szó hétvégi számában 

közöljük, közölte Pásztor István Facebook-oldalán. Az összegyűjtött adományokat a Katolikus 

Karitász használja fel a menekültek ellátására Magyarország és Ukrajna területén. 

 

Jogászkonferencia Zentán 
2022. március 4. – Magyarszo.rs 

Szombat délelőtt a Vajdasági Magyar Jogász Egylet jogászkonferenciát tartott a zentai 

városháza dísztermében. A tanácskozás tematikája Az igazságügy reformja. Nyilas Mihály, a 

Vajdasági Magyar Jogász Egylet elnöke, nyitóbeszédében elmondta mekkora öröm számára, 

hogy ilyen nagy számban megjelentek a részvevők a tanácskozás alkalmával. 

 

Már csak négy napig lehet regisztrálni a magyarországi választásra 
2022. március 5. - PannonRTV 

Március 9-éig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok 

az áprilisi országgyűlési választásra és a vele egy napon rendezett népszavazásra. 

A külföldön élő, magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok 

levélben szavazhatnak. Ehhez előbb regisztrálniuk kell az Nemzeti Választási Irodánál, az iroda 

ez után levélben juttatja el a szavazási iratcsomagot - köztük az országgyűlési választás és a 

népszavazás szavazólapjait - a választópolgárhoz, aki a voksait levélben adhatja le. 
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Munkaakció a palicsi Magyar Kultúrközpont környezetének rendezésére 
2022. március 5. – PannonRTV 

Sokan ragadtak gereblyét szombaton a palicsi Magyar Kultúrközpontnál. A munkaakció 

keretén belül a művelődési ház bejáratát és környékét tisztították meg. A megmozduláson 

többek között részt vettek a Palics–Ludas Közvállalat munkatársai is. Nagy volt az érdeklődés 

szombat délelőtt az önkéntes munkaakcióra. Többen nem először vesznek részt ilyen 

megmozduláson. Slavica Tot, a palicsi Nyugdíjas Egyesület elnöke: ”Minden évben részt 

veszünk az ilyen munkaakciókon. A könyvtárban és a rendőrségen is segédkeztünk, a helyi 

közösséget is rendezzük. Mindig itt vagyunk a helyi közösséggel és mindig segítünk.” 

 

A Kaponyai csatára emlékeztek 
2022. március 6. – Pannon RTV 

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc során lezajlott Kaponyai csata tiszteletére 

szervezett megemlékezést a bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központ és a helyi 

Hagyományápoló és Kegyeleti Bizottság vasárnap délután. A bajmoki paprenyacsai temetőben 

a résztvevők megkoszorúzták Töröky Pál kántortanító és honvéd sírját, majd a kaponyai csata 

helyszínén található emlékművet. A hagyomány, a bátorság és a tisztelet jegyében zajlik az 

ünnep - mondta beszédében dr. Pásztor Bálint, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 

 

Zelenszkij: Mostantól a NATO lelkén szárad az ukrajnaiak halála 
2022. március 5. – Kiszo.net 

Volodimir Zelenszkij államfő kijelentette, mostantól a NATO lelkén szárad az ukrajnaiak 

halála. Az ukránok az orosz invázió során a legnagyobb veszély pillanataiban úgy reagáltak, 

ahogy tudtak: rugalmasságukról és hősiességükről tettek tanúbizonyságot. Zelenszkij március 

4-ei, pénteki videoüzenetében kijelentette: az, hogy a NATO nem hoz létre repüléstilalmi zónát 

Ukrajna felett, valójában “zöld utat” ad az ukrán városok további bombázására. 

 

Novák Katalin: kitartunk egymás mellett, számíthatunk egymásra 
2022. március 4. – MTI, PestiSrácok, Demokrata.hu, Mandiner  

A Magyar Református Szeretetszolgálat jószolgálati nagyköveteként Novák Katalin 

köztársasági elnökjelölt személyesen mérte fel Beregszászon a kárpátaljai lakosság és a 

Magyarországgal szomszédos megyében menedéket kapott belső-ukrajnai menekültek 

helyzetét. Novák Katalin a négy magyarországi egyházkerület püspökeivel érkezett 

Beregszászra, akikkel együtt közös istentiszteleten vett rész a Kárpátaljai Református 

Egyházkerület vezetőivel és lelkészeivel. A beregszászi református templomban Novák Katalin 

kijelentette, hogy "mi, magyarok kitartunk egymás mellett, számíthatunk egymásra. Valamikor 

tettekkel, valamikor szavakkal, valamikor pedig puszta jelenlétével kész segíteni az ember. Úgy 

érzem, hogy a legtöbb, amit mi most tehetünk, hogy itt vagyunk, hogy veletek vagyunk, önökkel 

vagyunk ma is" - fogalmazott a református szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete. 
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Kormányszóvivő: Magyarország összefogott, Magyarország segít 
2022. március 4. – MTI  

Magyarország összefogott, Magyarország segít - mondta Szentkirályi Alexandra 

kormányszóvivő a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban, amelyet a Nyugati 

pályaudvaron készítettek. Elmondta, hogy az elmúlt napokban egy emberként mozdult meg az 

ország, "legyen szó az állami szervekről, az önkormányzatokról, a civilekről, vagy éppen a 

karitatív szervezetekről". Hozzátette: állami vállalatok is csatlakoztak az összefogáshoz, a 

Nyugati pályaudvaron a MÁV fontos feladatokat lát el, mert oda érkeznek Záhonyból azok a 

mentesítő vonatok, amelyek szolidaritási jeggyel a háború elől menekülőket szállítják. 

 

Kormányszóvivő: a kormány hárommilliárd forint támogatást nyújt a Karitatív 
Tanács szervezeteinek 
2022. március 5. – MTI  

A kormány a Magyarországot is közvetlenül érintő humanitárius katasztrófa hatásainak 

mérséklésére és kezelésére hárommilliárd forint forrást biztosít a Karitatív Tanács szervezeti 

tagjai számára - jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szombaton 

Beregsurányban, az Ukrajnából érkező menekültek számára létrehozott segítségponton. 

Elmondta, hogy a kabinet döntése értelmében 500-500 millió forintot kap a Katolikus 

Karitász, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az 

Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt. 

Szentkirályi Alexandra kifejtette, a kormányzati szervek, a rendőrség, a katasztrófavédelem, az 

önkormányzatok, a segélyszervezetek és a civilek "nagyon komoly és lélekemelő" erőről tettek 

bizonyságot az elmúlt időszakban, amire a következő napokban vagy hetekben is szükség lesz. 

 

 

Semjén: ha egy magyar közösség valahol veszélybe kerül, "Magyarország 
hazavárja őket" 
2022. március 4. – MTI, hirado.hu, M1, Origo   

A legtermészetesebb, hogy ha egy magyar közösség valahol veszélybe kerül, akkor 

"Magyarország hazavárja őket" - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken 

Vásárosnaményban, ahol adományszállítmányt adott át az Ukrajnából érkező menekülteket 

segítő karitatív szervezeteknek. Az eseményen az orosz-ukrán háborúra utalva Semjén Zsolt 

azt mondta, egyrészt szomorú és megrendítő érzés, hogy a harcok elől menekülőknek kell 

segíteni, másrészt "felemelő és heroikus" is, hiszen az egész ország megmozdult: karitatív 

szervezetek, egyházak, családok segítenek a bajbajutottakon. A nemzetpolitikáért, 

egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, 

Kárpátaljáról a magyarok "hazajönnek, hazamenekülnek" Magyarországra.  

 

Adományokat juttat el Kárpátaljára a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
2022. március 5. – MTI, hirado.hu   
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Több mint 12 millió forint értékben ezer-ezer darab, tartós élelmiszereket és higiéniai 

eszközöket tartalmazó csomagot juttat el a Kárpátalján élő, rászoruló emberek számára a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet. A jótékonysági gyűjtésből származó felajánlást szombaton 

Beregdarócon, sajtótájékoztató keretében adták át a határon túli egyházak képviselőinek. Szász 

Jenő, az intézet elnöke az eseményen elmondta, hogy az adományokat a Kárpátaljai 

Református Egyházkerület és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség segítségével 

juttatják el a bajban lévő emberekhez. 

 

Háború: A kárpátaljai fiatalok sem tétlenkednek 
2022. március 5. – Kiszo.net 

Minden emberben ott van a jó. Ki így segít, ki úgy. Van, aki pénzügyi támogatást nyújt, míg 

más segélycsomagot állít össze, élelmet visz a rászorulóknak, vagy elmegy önkénteskedni. 

Sokan azt gondolják, hogy az önkéntes munka arról szól, hogy csak adunk valamit, holott az 

ember ezzel párhuzamosan folyamatosan kap vissza élményeket, megbecsülést, szeretetet. 

Ebben a nehéz, háborús helyzetben a kárpátaljai fiatalok sem tétlenkednek, hanem képességük 

és lehetőségeik szerint segítenek a bajbajutott embereken. 

 

Folyamatosan érkeznek a segélyszállítmányok Beregszászba 
2022. március 5. – Kárpátalja 

A humanitárius szállítmányok Ukrajnába történő behozatalának egyszerűsítéséből adódóan 

folyamatosan érkeznek adományok Beregszászba az ország nyugati határain keresztül. A 

Beregszászi Városi Tanács a hadiállapot bevezetése óta éjjel-nappal dolgozik, teljes 

felkészültségben. Minden strukturális egység tökéletesen végzi kötelezettségeit, s az elöljárók 

készek végrehajtani a szükséges feladatokat a Beregszászi kistérség zavartalan működése 

érdekében. A hét elején jelentős egyszerűsítés történt a Kárpátaljára címzett humanitárius 

segélyek tekintetében, ugyanis ezentúl ezek nemcsak egy központosított csatornán juthatnak 

el vidékünkre. A humanitárius folyosó számos előnye mellett a legfontosabb, hogy nagyban 

felgyorsítható az adományok, segélyek célba érése. 

 

Összefognak a magyar magánegészségügyi cégek a menekültek ellátásáért 

2022. március 5. – Karpat.in.ua 

Összefogtak a magyar magánegészségügy meghatározó szereplői. A cégek közösen segítik az 

Ukrajnából érkező menekültek egészségügyi ellátását. A kezdeményezők létrehozták az 

osszefogasazegeszsegert.hu honlapot is, amelyen megtalálhatóak a csatlakozó cégek, illetve az 

általuk felajánlott szolgáltatások. A  Doktor24 és a TritonLife Csoport által elindított 

kezdeményezés célja, hogy a magyar privát szolgáltatók minőségi, ingyenes egészségügyi 

ellátást biztosítsanak a háború miatt hazájukat elhagyni kényszerült embereknek. 
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https://kiszo.net/2022/03/05/haboru-a-karpataljai-fiatalok-sem-tetlenkednek/
https://karpataljalap.net/2022/03/05/folyamatosan-erkeznek-segelyszallitmanyok-beregszaszba
https://life.karpat.in.ua/?p=92992&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 4. – Kossuth Rádió 

Most húsz éves a CMH azaz a Concordia Minoritatis Hungaricae iroda a Vajdaságban, mely 

szervezet a célból jött létre, hogy segítse a 2001-ben elfogadott Státusz-, vagy 

kedvezménytörvény haszonélvezőit, azokat, akik felvállalták magyarságukat a Délvidéken. A 

rendezvény azonban Magyar-Magyar csúcsértekezletté alakult át, hiszen ez alkalomból 

Szabadkán ott voltak szinte az összes legfontosabb határon túli magyar szervezet vezetői és a 

magyar kormány képviselői. A CMH irodák szerepére később még visszatérünk, a 

rendezvényen ugyanis senki nem kerülte meg az ukrajnai háború kérdését és valamennyien 

szorgalmazta a kárpátaljai magyarság megsegítését.  

  

Folyamatosan érkeznek a háború elől menekülő családok Kárpátaljára. A megyében összesen 

50 000 menekült befogadását tervezik, azonban ez a szám tovább nőhet, mert a napokban több 

háború sújtotta területről is kimenekítik a civil lakosokat. A magyar kistérségek egyelőre 

megbirkóznak a feladattal.  

  

Marosvásárhely felkészült az Ukrajnából érkező menekültek befogadására - nyilatkozta a város 

vezetője. Soós Zoltán polgármester elmondta: testvértelepülésük, Ungvár kérésére 

gyógyszerszállítmányt juttattak el célirányosan közvetlenül a kárpátaljai testvérvárosba. 

  

Az RMDSZ Temes megyei szervezete, partnerszervezeteivel együtt Temesváron két helyen és a 

megye több településén indított gyűjtést a hét elején az ukrajnai menekültek megsegítésére. A 

beérkező tartós élelmiszerek, palackozott víz, tisztálkodási szerek, takarók innen az Ukrajnával 

határos Szatmár és Máramaros megyék befogadó központjaiba kerülnek.  

  

Az elkobzott ingatlanok esetében olyan törvényt kellene megalkotni, amely egyértelművé 

tenné, hogy azt annak kell visszaadni, akitől elvették - erről a Mikó-ügyben meghurcolt Markó 

Attila könyvének kolozsvári bemutatóján volt szó. A romániai restitúciós perekben mostanáig 

is érvként használták ugyan, hogy annak adják vissza, akitől elvették, de ez értelmezés kérdése. 

Egy erre vontakozó jogszabály segíthetne a megrekedt visszaszolgáltatási folyamaton.  

  

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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Citeramuzsikától volt hangos a hétvégén Muzslya, hiszen a Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Egyesületben megtartották a 18. Szilasi napot, a citerások ünnepét, amelyre Vajdaság minden 

tájáról összesen 130 fellépő érkezett.  

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2022. március 6. – M1 

 

Adományok Székelyföldről   

Szinte nincs olyan település, ahol ne mozdultak volna meg az emberek az ukrajnai menekültek 

megsegítésére. Érzékenyen érintik Hargita megye lakóit is az elmúlt napok történései. 

 

Szakoktatás Háromszéken    

NARR: Háromszék egyik legnagyobb szakközépiskolája annak a székely felmenőkkel 

rendelkező feltalálónak, Puskás Tivadarnak a nevét viseli, aki a telefonhírmondó, vagyis az első 

elektronikus hír- és műsorszolgáltató közeg, a rádió és internet ősének tekinthető 

találmányával írta be nevét a tudománytörténetbe. Az intézmény ma a Romániában sokáig 

elhanyagolt szakoktatás egyik legjelentősebb központja Székelyföldön. 

 

Somorjai vívóklub 

 „Első kupám, amit kiérdemeltem, Bécsben, Ausztriában a mödlingi klubban volt egy 

nemzetközi verseny, és még akkor nagyon fiatalon, 12-13 évesen sikerült megnyerni a második 

versenyemen.” Büszkén mutatja első kupáját a somorjai Forgách Péter. Családja több 

generáció óta űzi magas színvonalon a vívást, így annak idején ő is ezt a sportágat választotta. 

 

A szövetkezetek szerepe 

Egy csíkszépvízi kisgazdaságban járunk, ahol ma már nem gond a tehéntej értékesítése. 2011-

ben ugyanis a község három faluja: Csíkborzsova, Csíkszentmihály és Csíkszépvíz gazdái úgy 

döntöttek, szövetkezetet hoznak létre. Gazdasági szükséglet volt ez, hiszen a nagy 

felvásárlóknál akkor nem érvényesültek a kistermelők. Az elmúlt egy évtized azt bizonyítja: 

érdemes volt összefogni. 

 

 


