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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Orbán: Magyarország nem szállít fegyvereket 
2022. március 7. – MTI, Origo.hu, Hír TV, M1, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet   

Magyarországnak arra kell felkészülnie, hogy a menekültek száma nőni fog, egyre több embert 

kell majd ellátni - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, megerősítve, hogy 

Magyarország területéről nem lehet fegyvert szállítani Ukrajnába. A kormányfő a 

nemzetbiztonsági operatív törzs ülését követően, a közösségi oldalára feltöltött 

videónyilatkozatban azt mondta: ez a háború 12. napja, értékelték a helyzetet. Közölte: 

megjelent az a rendelet, amely "világossá teszi, hogy Magyarország területéről fegyvert nem 

lehet Ukrajna területére szállítani". Orbán Viktor szerint figyelmeztető jel, hogy a katonai 

cselekmények egyre közelebb kerülnek a magyar határhoz. Ez azt jelenti, hogy a menekültek 

száma nőni fog - tette hozzá. "Nekünk arra kell felkészülni, hogy egyre több embert kell 

ellátnunk"  - jelezte, hozzátéve, hogy meghozták azokat a döntéseket, amelyek garantálják a 

hatóságok és a civil szervezetek közötti együttműködés olajozottságát. 

 

Szijjártó: Kínának fontos szerepe lehet a háború eszkalációjának 

megakadályozásában 
2022. március 7. – MTI, Origo.hu, Magyar Nemzet, Hír TV, ATV  

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Kínának fontos szerepe lehet a ukrajnai háború 

eszkalációjának megakadályozásában. Szijjártó Péter erről azután írt a közösségi oldalán, hogy 

hétfőn telefonon beszélt Vang Ji kínai külügyminiszterrel, akivel áttekintették az ukrajnai 

háború regionális biztonságra gyakorolt hatásait. "Kína az ENSZ Biztonsági Tanácsának 

állandó tagja, így fontos szerepe lehet a háború eszkalációjának megakadályozásában" - 

jelentette ki a magyar diplomácia vezetője. Szijjártó Péter hozzáfűzte: megköszönte kínai 

hivatali partnerének "ezirányú eddigi erőfeszítéseiket és azt, hogy felajánlották egyfajta 

mediátori szerep betöltését". 

 

Kormányszóvivő: példaértékű a menekültek segítése 
2022. március 7. – MTI, Origo, Hír TV, Magyar Nemzet  

Példaértékűnek nevezte a háború elől menekülők segítését, ellátását a kormányszóvivő hétfőn 

Aranyosapátiban, ahol a határtérségben felállított segítségpontok végiglátogatása után 

megtekintette a térség legnagyobb, az adományok elhelyezésére kialakított 5000 

négyzetméteres raktárát. Szentkirályi Alexandra azt mondta, a segítségpontok már megteltek 

adományokkal, ezért az aranyosapáti raktárba szállítják a beérkező segélyeket. A raktár 

logisztikai központként is működik, ahonnan a segítségpontok kérésére és igényei szerint 

állítják össze és viszik a helyszínre azt, amire az adott segítségponton éppen szükség van - fűzte 
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https://www.origo.hu/itthon/20220307-orban-viktor-fegyverszallitas.html
https://www.origo.hu/itthon/20220307-szijjarto-vang-ji-kinai-kulugyminiszterrel-targyalt.html
https://www.origo.hu/itthon/20220307-szijjarto-vang-ji-kinai-kulugyminiszterrel-targyalt.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/07/kormanyszovivo-peldaerteku-a-menekultek-segitese
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hozzá. Nehéz a helyzet, de felemelő élmény látni, ahogy a magyarok egy emberként mozdultak 

meg, és segítik a háború elől menekülőket - utalt a kormányszóvivő az önkormányzatok, a civil 

és karitatív szervezetek, illetve a kormány együttműködésére, amit az MTI érdeklődésére 

példaszerűnek nevezett.  
 

Fidesz: a baloldal fejezze be a felelőtlen viselkedést! 
2022. március 7. – MTI, Mandiner, hirado.hu, Hír TV, Magyar Nemzet  

"Arra kérjük a baloldalt, fejezze be a felelőtlen viselkedést" - reagált a Fidesz hétfőn Vadai 

Ágnesnek (DK), az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága elnökének kijelentéseire. 

A DK frakcióvezető-helyettese előzőleg közölte, hogy a honvédelmi és rendészeti bizottságának 

azonnali összehívását kezdeményezik ellenzéki képviselők a szakminiszter hétvégén tett 

kijelentései után. Vadai Ágnes szerint Benkő Tibor honvédelmi miniszter egy lakossági 

fórumon "meglehetősen furcsa, ellentmondásos és a miniszterelnököt meghazudtoló" 

kijelentéseket tett. A Fidesz erre úgy reagált, hogy a baloldal és annak miniszterelnök-jelöltje 

először azt akarta, hogy "küldjünk magyar katonákat és fegyvereket Ukrajnába". Aztán azt 

akarták, hogy "zárjuk el a magyar lakosságtól a gázt és az áramot". Most pedig kizárólag a saját 

kampányérdekeik miatt szándékosan félelmet akarnak kelteni az emberekben és támadják a 

magyar honvédelem irányítását - fogalmaztak. 

 

Tőkés: el kell kerülni egy újabb december 5-ét 
2022. március 7. – MTI, Krónika, Bihari Napló 

A határon túli magyarok számára, így az erdélyi magyarok számára is létkérdés, hogy olyanok 

álljanak Magyarország élén, akik szívükön viselik a külhoni magyarok ügyét – hívta fel a 

figyelmet Tőkés László. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke hétfői kolozsvári 

sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy szerdán, március 9-én 16 óráig kérhetik még a 

felvételüket a választói névjegyzékbe azok a külhoni magyar állampolgárok, akik részt 

szeretnének venni az áprilisi magyarországi parlamenti választásokon. Tőkés László a 

választási részvételt, és a nemzeti egység és összetartozás iránt elkötelezett erőkre leadott 

szavazatok maximalizálását szorgalmazta.  

 

Visszahozni Székelyföldre a magyarországi turistákat 
2022. március 7. – szekelyhon.ro 

Virtuális medveles, legendáriumos rajzfilmek, finom falatok és egy tizenöt pontos szabadtéri 

kalandlista is kecsegtette azokat, akik ellátogattak a budapesti Utazás kiállítás székelyföldi 

standjára. Kovászna, Hargita és Maros megye együtt fogadta a látogatókat. A budapesti 

szakkiállításon való részvétel azért is fontos, mert a magyarországiak előszeretettel látogatnak 

Székelyföldre kikapcsolódni. A járvány kitörése előtti időszakban a Maros megyébe látogató 

turisták 45 százaléka volt magyarországi, a tavalyi évben azonban már csak a turisták 10 
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https://mandiner.hu/cikk/20220307_fidesz_a_baloldal_fejezze_be_a_felelotlen_viselkedest
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-el-kell-kerulni-egy-ujabb-december-5-et
https://szekelyhon.ro/aktualis/visszahozni-szekelyfoldre-a-magyarorszagi-turistakat
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százaléka érkezett az anyaországból. 2021-ben főként a hazai turisták választották Maros 

megyét. 

 

A tavalyihoz hasonló struktúrával tervezik az EgyFeszt összművészeti fesztivált 

2022. március 7. – szekelyhon.ro 

A tervek szerint idén is lesz EgyFeszt: augusztus 4. és 7. között ismét megtelik kulturális és 

szórakoztató programokkal Gyergyószék. A szervezők bejelentették az első fellépőket is: többek 

között itt lesz a flamenco-popdalokat játszó Gipsy Kings, Hobo és bandája és a Wellhello. 

 

A segítségnyújtásról egyeztettek az erdélyi történelmi magyar egyházak vezetői 
2022. március 7. – karpat.in.ua 

Az ukrajnai háború miatti segítségnyújtás lehetőségeiről egyeztettek hétfőn délután 

Szatmárnémetiben az erdélyi történelmi magyar egyházak vezetői és az egyházi 

segélyszervezetek képviselői. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón a vendéglátó 

Schönberger Jenő szatmári római katolikus megyés püspök elmondta: elsősorban tájékozódni 

kívántak, hogy a megfelelő segítséget nyújthassák. A püspök az imádság erejét is kiemelte. Mint 

fogalmazott: „A béke Isten ajándéka, ezt nem lehet kierőszakolni politikai nyomással, csak 

imádsággal”. 

 

Új sportpálya épül Szépvízen, felújítják a borszéki sportbázist 
2022. március 7. – szekelyhon.ro 

Felújítják Hargita megyében a borszéki sportbázist és új sportlétesítmény épül Szépvízen. 42,3 

millió lej finanszírozást biztosít a fejlesztési minisztérium a két beruházásra – tájékoztat 

közleményben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). „A sportot folyamatosan 

fejleszteni kell, hiszen egyetlen generációt, egyetlen fiatalt sem foszthatunk meg annak 

örömétől, hogy legyen egy hely a közvetlen környezetében, ahol mozoghat, kikapcsolódhat, 

kitolhatja a saját határait. 2020 decemberétől ezért azt a célt tűztük ki, hogy nem hagyjuk a 

régiókat olyan építmények nélkül, ahol fiatalok és felnőttek úszhatnak vagy a tömegsportokat 

gyakorolni tudják. Most épp Szépvízen új sport- és üdülőközpontot építünk, Borszék 

sportbázisát felújítjuk, korszerűsítjük – mondta el Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes a 

két beruházás elindítása kapcsán. 

 

Izsák Balázs: közös feladat részt venni a választásokon 
2022. március 7. – MTI, szekelyhon.ro, Krónika 

Izsák Balázs szerint közös feladat részt venni a magyarországi parlamenti választásokon, és 

„nemzeti érdekeinkre szavazni”. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a székely szabadság 

közelgő napja alkalmából kiadott hétfői közleményében tért ki erre. Az SZNT elnöke 

kijelentette: a történelem elválaszthatatlanul összefonta magyarok és székelyek szabadságát. 

Felidézte: 1854-ben fenyegetésként időzítették március 10-ére a Makk-féle összeesküvés 

székely vértanúinak a kivégzését. Azt üzenték vele: így jár az, aki március 15-ét, a magyar 

szabadság napját felidézve újra fel akarja lobbantani a szabadságharc lángját. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-tavalyihoz-hasonlo-strukturaval-tervezik-az-egyfeszt-osszmuveszeti-fesztivalt
https://life.karpat.in.ua/?p=93400&lang=hu
https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-sportpalya-epul-szepvizen-felujitjak-a-borszeki-sportbazist
https://szekelyhon.ro/aktualis/izsak-balazs-kozos-feladat-reszt-venni-a-valasztasokon
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Kitolják a tizenkét turisztikai-kulturális útvonal kialakítására kiírt pályázat leadási 

határidejét 

2022. március 7. – maszol.ro 

Egy héttel meghosszabbítják a 12 turisztikai-kulturális útvonal kialakítására kiírt pályázat 

leadási határidejét. A meghosszabbítás oka, hogy a szomszédos Ukrajnában háború zajlik, a 

romániai hatóságokra pedig soha nem látott teher nehezedik a humanitárius segítségnyújtás 

miatt. Az ország kulturális-turisztikai örökségét népszerűsítő útvonalak kiépítésére ezért 

március 13-a helyett március 20-ig várják a javaslatokat – tájékoztat közleményében az 

RMDSZ. 

  
Legyen béke, szabadság és egyetértés! 
2022. március 7. – ma7.sk  

A Szent Miklós plébániatemplomban tartott szentmisével és Kutsera József lengyel honvéd 

sírjának megkoszorúzásával emlékezett meg a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete 

március 6-án a magyar szabadságharc 174. évfordulójáról. 174 évvel a magyar forradalom után 

ma is ezrek és ezrek kulcsolják össze kezüket, és könnyes szemüket emelik az égre, kérve a 

Teremtőt hozza el a szomszédos Ukrajnának és a világ minden nemzetének a békét és a szerető 

megbocsájtást! – kezdte az ünnepi megemlékezést a Vadkerti József esperes-plébános által 

celebrált szentmisét követően a temető ravatalozójában Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi 

Városi Választmányának elnöke. 

 

Magyarok Kenyere Program – Támogatás a zselízi szociális otthonnak 
2022. március 7. – bumm.sk  

Február végén adományban részesült a zselízi PERLA“ Szociális Szolgáltató Intézmény a 

„Magyarok Kenyere Program“-ból, amelyet a Szlovákiai Agrárkamara hirdetett meg immáron 

11 éve – tájékoztatta portálunkat Holop Zoltán, az otthon igazgatója. E program a kárpát-

medencei magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása 2011-ben Pécsről 

indult. Tíz évvel ezelőtt 10 tonna gabona gyűlt össze, mára már több, mint 1100 tonna. Ez jut 

el civil szervezetek közreműködésével rászoruló gyermekekehez, családokhoz, idős 

emberekhez. Ezen program keretében részesült ismételten adományban ebben az évben is a 

„PERLA“, Szociális Szolgáltató Intézmény Zselíz, mely a Nyitra Megyei Önkormányzat alapítói 

hatáskörébem működik. Az 50 kg lisztet a Szlovákia Agrárkamara megbízottja, Šuba Viktória 

mérnök adta át az intézmény igazgatójának JUDr. Holop Zoltánnak. 
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https://maszol.ro/gazdasag/Kitoljak-a-tizenket-turisztikai-kulturalis-utvonal-kialakitasara-kiirt-palyazat-leadasi-hataridejet
https://maszol.ro/gazdasag/Kitoljak-a-tizenket-turisztikai-kulturalis-utvonal-kialakitasara-kiirt-palyazat-leadasi-hataridejet
https://ma7.sk/tajaink/legyen-beke-szabadsag-es-egyetertes
https://www.bumm.sk/regio/2022/03/07/magyarok-kenyere-program-tamogatas-a-zselizi-szocialis-otthonnak
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Központban a népművészet az Egressy Béni VMK idei naptárában 
2022. március 7. – Új Szó, felvidek.ma  

Visszatér Komáromban a Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozó, s emellett sok egyéb 

programmal is készül idénre az Egressy Béni Városi Művelődési Központ (VMK) és partnerei. 

Az idei programnaptárról szóló sajtótájékoztatón Lakatos Róbert, a VMK igazgatója elmondta, 

a különféle előadások és fellépések szervezésében az idén 50 éves táncházmozgalom jelentette 

a vezérfonalat. Ebből adódóan a népművészet különböző válfajai adják meg az idei 

rendezvények alaphangját. Az év egyik fénypontja a május 7-én és 8-án tartandó Szlovákiai 

Magyar Táncháztalálkozó lesz, amelyet 6-án a táncházmozgalom 50. jubileumára szervezett 

nap fog megelőzni. Gálik Gábor, a Táncfórum elnöke, ill. a Komárom Táncműhely és a 

Komárom Táncegyüttes vezetője elmondta, 17-18 szlovákiai magyar együttes, valamint 7-800 

táncos fellépésére lehet számítani e két napon. A gálaműsor mellett sor kerül majd a Magyar 

Nemzeti Táncegyüttes előadására is, valamint a gyermekprogramok mellett nyolc oktató 

vezetésével lesznek különféle táncházak. 

 

A történelem különlegességeit őrző magángyűjteménynek ad otthont a Szőgyéni 

Művészeti Galéria 
2022. március 7. – felvidek.ma  

A szőgyéni Könyvtár és Galéria kiállítóterme harmadízben adott otthont Kvitek Marián 

magángyűjtő anyagának, aki az általa fenntartott Bényi Múzeum gazdag gyűjteményének egy 

szeletét hozta el. A régiségek gyűjtője az elmúlt időszakban már bemutatta a második 

világháborúhoz kapcsolódó és a hadisírokból előkerült gyűjteményét. Legutóbb a XIX. 

századvég polgárságának tárgyi emlékeit idéző kiállítását csodálhatta meg a közönség. Március 

első hétvégéjén újabb tárgyi remekeit hozta el a szőgyéni közönségnek, mégpedig a történelmi 

korok fizetőeszközeit. A XIX. és a XX. század fizetőeszközei című kiállítás megnyitóján Smidt 

Veronika könyvtáros, a kiállítás háziasszonya köszöntötte a közönséget, akik ezúttal is egy 

pozitív szabadidős tevékenység tárgyi remekeit csodálhatták meg. 

 

Várják a dolgozatokat a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciára 
2022. március 7. – felvidek.ma, ma7.sk  

A konferenciának november 24-én és 25-én a komáromi Selye János Egyetem ad otthont. A 

rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő támogatja. A konferencián versenyzőként nem magyarországi 

felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi származású hallgatói vehetnek részt, 

továbbá a szlovákiai, illetve csehországi egyetemek azon külföldi hallgatói, akik a konferencián 

magyar nyelvű előadással tudnak részt venni. A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van 

azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való 

nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, valamint a 

konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját. 
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https://ujszo.com/regio/kozpontban-a-nepmuveszet-az-egressy-beni-vmk-idei-naptaraban
https://felvidek.ma/2022/03/a-tortenelem-kulonlegessegeit-orzo-magangyujtemenynek-ad-otthont-a-szogyeni-muveszeti-galeria/
https://felvidek.ma/2022/03/a-tortenelem-kulonlegessegeit-orzo-magangyujtemenynek-ad-otthont-a-szogyeni-muveszeti-galeria/
https://felvidek.ma/2022/03/varjak-a-dolgozatokat-a-felvideki-tudomanyos-diakkori-konferenciara/
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Az orosz invázió lecsapódásai a szlovákiai magyar politikában 
2022. március 7. – Új Szó 

A Szövetség tagjai különbözőképpen kommunikálnak az Ukrajnát ért orosz invázióval 

kapcsolatban. Míg az MKP-platform kerüli, hogy állást kelljen foglalnia, a Híd vezetői kiállnak 

Kijev mellett, az Összefogás politikusa pedig elítéli az orosz agressziót. A párt közben 

segélyszállítmányokat indítana Kárpátaljára. A Szövetség a háború első napján egységesen 

lépett fel, egy elnökségi határozatban ítélték el az Ukrajnát ért orosz agressziót. „Oroszország 

megtámadott egy szuverén államot, Ukrajnát” – írják, és mindezért Vlagyimir Putyin orosz 

elnököt teszik felelőssé. A határozatban kijelentik, készek segíteni Ukrajna lakosságát és külön 

említik a kárpátaljai magyaroknak nyújtandó támogatást. A párt a múlt héten hétfőn 

bejelentette, gyűjtést indítanak a háború sújtotta ország lakosságának megsegítésére. A 

felajánlott élelmiszerek, tisztálkodási szerek raktározását és Kelet-Szlovákiába, valamint 

Kárpátaljára szállítását is szervezik. 

  
Topolyán is gyűjtenek a kárpátaljai menekültek megsegítésére 
2022. március 7.  Vajma.info 

Topolyán is gyűjtést szerveznek a kárpátaljai menekültek megsegítésére. Két helyszínen lehet 

átadni az adományokat. Konzervekre, tartós élelmiszerre és tisztálkodási szerekre van 

leginkább szükség. Topolyán is gyűjtőpontokat létesítettek, a kárpátaljai háborús menekültek 

megsegítésére. Holló Dániel, a topolyai helyi közösség tanácselnöke elmondta, hogy ezen a 

héten, március 7-e és 13-a között Vajdasági összefogás Kárpátaljáért mottóval, adományok 

gyűjtését szervezik meg Topolyán. Az adományok két gyűjtőponton adhatóak le. 

 

Erő, kiállás, szívósság 
2022. március 7. – Magyarszo.rs 

Vasárnap emlékeztek meg az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc legjelentősebb 

Szabadka környéki eseményéről, a kaponyai csatáról, amelynek során a magyar honvédek 

legyőzték a túlerőben lévő szerb felkelőket. Az 1849. március 5-én lezajlott csatáról az annak 

helyszínén felállított emlékoszlopnál emlékeztek meg. A rendezvény a Himnusszal vette 

kezdetét, majd dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke tartott ünnepi 

beszédet. 

 

Történelmi pillanatnak leszünk tanúi 
2022. március 7. – Magyarszo.rs 

– Mint azt tudják, a Vajdasági Magyar Szövetség az előrehozott parlamenti választásokon 

önállóan és teljes listával vesz részt. Ezen a listán a 250 főből 15-en vagyunk Óbecse község 

területéről – mondta Kiss Igor, a VMSZ óbecsei helyi szervezetének és a községi képviselő-

testületnek az elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyet hétfőn tartottak meg Óbecsén a VMSZ 

irodájában. 
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https://ujszo.com/kozelet/az-orosz-invazio-lecsapodasaia-szlovakiai-magyar-politikaban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27425/Topolyan-is-gyujtenek-a-karpataljai-menekultek-megsegitesere.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4869/kozelet_valasztasok/260787/Er%C5%91-ki%C3%A1ll%C3%A1s-sz%C3%ADv%C3%B3ss%C3%A1g-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-184849-es-forradalom-%C3%A9s-szabads%C3%A1gharc.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4869/kozelet_valasztasok/260824/T%C3%B6rt%C3%A9nelmi-pillanatnak-lesz%C3%BCnk-tan%C3%BAi-%C3%B3becse-sajt%C3%B3t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.htm
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Lezárult az ukrán-orosz tárgyalások harmadik fordulója: van bizonyos pozitívum, 

de nincs lényeges eredmény 
2022. március 7. – Kárpátalja 

Bizonyos pozitívummal, de lényeges eredmény nélkül zárult le hétfőn Fehéroroszországban az 

ukrán-orosz tűzszüneti tárgyalások harmadik fordulója – adta hírül az Ukrajinszka Pravda 

hírportál Mihajlo Podoljak elnöki hivatalvezetői tanácsadó Twitter-üzenetére hivatkozva.A 

jelentés szerint Podoljak bejegyzésében azt mondta, hogy a tárgyalások harmadik fordulóján 

„néhány pozitív eredmény” született a humanitárius folyosókkal kapcsolatban, de nincs olyan 

eredmény, amely jelentősen javítaná a helyzetet az ukrajnai orosz agressziót illetően. „A 

tárgyalások harmadik fordulója véget ért. A humanitárius folyosók logisztikáját illetően pozitív 

eredményeket kaptunk. Ezekben módosítások lesznek. Hatékonyabb segítséget fogunk kapni 

azon emberek számára, akik jelenleg orosz agressziótól szenvednek” – állította. 

 

Az Európa Tanács a szabadságjogok biztosítására szólította fel az orosz 

hatóságokat 
2022. március 7. – MTI, HVG, hirado.hu  

Az orosz hatóságoknak véget kell vetniük a szabadságjogok, köztük a véleménynyilvánítás és a 

gyülekezés szabadsága példátlan elnyomásának Oroszországban - jelentette ki Dunja 

Mijatovic, a 47 tagot számláló Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa hétfőn. Közleményében 

Mijatovic emlékeztetett arra, hogy a 12 napja tartó háború kezdete óta több mint 13 ezer embert 

állítottak elő több tucat orosz városban, mert gyakorolták törvényes jogukat a békés 

tiltakozáshoz. Emellett több mint ötezer további személyt, köztük újságírókat és emberijog-

védőket vettek őrizetbe, amiért nemtetszésüket fejezték ki a háborúval kapcsolatban. Tucatnyi 

független és külföldi médiumot pedig cenzúráztak, betiltottak, letiltottak, vagy arra 

kényszerítettek, hogy töröljenek minden olyan információt, mely nem a hivatalos forrásokból 

származik. 

 

Humanitárius folyosók megnyitását ígérte az orosz hadsereg 
2022. március 8. – MTI, hirado.hu  

Fegyvernyugvás életbe léptetését és humanitárius folyosók megnyitását ígérte a polgári 

lakosság és a külföldi állampolgárok távozásához közép-európai idő szerint kedd reggel 8 órától 

öt ostromlott ukrán városnál - Kijevnél, Csernihivnál, Harkivnál, Szuminál és Mariupolnál - az 

orosz védelmi minisztérium. Kijevből és Csernhivből egy-egy folyosó vezet Fehéroroszország, 

illetve Oroszország felé, Harkivból, Mariupolból és Szumiból két-két út nyílik meg ukrán, 

illetve orosz területre. Az orosz fél a humanitárius folyosók megnyitásának szándékáról az 

ukrán kormány mellett előre értesítette az ENSZ, az Európai Biztonsági és Együttműködési 
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https://karpataljalap.net/2022/03/07/lezarult-az-ukran-orosz-targyalasok-harmadik-forduloja-van-bizonyos-pozitivum-de-nincs
https://karpataljalap.net/2022/03/07/lezarult-az-ukran-orosz-targyalasok-harmadik-forduloja-van-bizonyos-pozitivum-de-nincs
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/07/az-europa-tanacs-a-szabadsagjogok-biztositasara-szolitotta-fel-az-orosz-hatosagokat
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/07/az-europa-tanacs-a-szabadsagjogok-biztositasara-szolitotta-fel-az-orosz-hatosagokat
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/08/humanitarius-folyosok-megnyitasat-igerte-az-orosz-hadsereg
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Szervezet (EBESZ) és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának illetékes szerveit, valamint 

több nagykövetséget és más nemzetközi szervezeteket is tájékoztatott. 

 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány segít a sürgős egészségügyi problémák 

megoldásában 
2022. március 7. – Kárpátalja 

Tekintettel a háborús helyzetre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szeretne 

segítséget nyújtani azon honfitársainknak, akik helyben nem orvosolható súlyos egészségügyi 

problémákkal küzdenek. A magyarországi egészségügyi intézmények lehetőségeit helyi 

koordinálással igénybe véve segítenénk betegeink gyógyulását. 

 

A beregszászi főiskola is segít a menekülteken 
2022. március 7. – karpat.in.ua 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a település vezetőségének rendelkezésére 

bocsátotta a tulajdonában lévő épületeket, ezeket alakították menekült szállóvá. Ennek 

köszönhetően kényelmes körülmények fogadják az ide érkezőket. Jelenleg Nagydobronyban 

három olyan, a főiskola tulajdonában lévő  épület fogadja a háború elől menekülőket, ahol 

konyha és tisztálkodásra alkalmas helyiség is van. 

 

Viktor Mikita: Kárpátalja naponta közel 600 köbméter humanitárius segélyt 

szállít a háborús övezetbe 
2022. március 7. – karpat.in.ua 

A rendfenntartó erők fokozott biztonsági intézkedéseinek köszönhetően Kárpátalján a helyzet 

továbbra is stabil és nyugodt, közölte Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai 

dminisztráció vezetője hétfői sajtótájékoztatóján. 

 

Több mint 230 ezren hagyták el Ukrajnát a kárpátaljai határátkelőkön keresztül 

az orosz támadás kezdete óta 
2022. március 7. – Kárpátalja 

Több mint 230 ezren hagyták el Ukrajnát a kárpátaljai ellenőrző pontokon keresztül 

Oroszország teljes körű hadi támadásának kezdete óta. Erről március 5-én tájékoztatták a 

közvéleményt a Csapi és a Munkácsi Határőrség szóvivői. A háború kezdete óta több mint 41 

ezren érkeztek itt Ukrajnába. 

 

Fidesz-KDNP: nem engedjük, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot a 

háborúba 
2022. március 7. – MTI, hirado.hu, Origo 

 Nem engedjük, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot az ukrajnai a háborúba - 

jelentette ki a kormánypártok nevében Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője hétfőn 
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https://karpataljalap.net/2022/03/07/kmksz-jotekonysagi-alapitvany-segit-surgos-egeszsegugyi-problemak-megoldasaban
https://karpataljalap.net/2022/03/07/kmksz-jotekonysagi-alapitvany-segit-surgos-egeszsegugyi-problemak-megoldasaban
https://life.karpat.in.ua/?p=93381&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=93354&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=93354&lang=hu
https://karpataljalap.net/2022/03/07/tobb-mint-230-ezren-hagytak-el-ukrajnat-karpataljai-hataratkelokon-keresztul-az-orosz
https://karpataljalap.net/2022/03/07/tobb-mint-230-ezren-hagytak-el-ukrajnat-karpataljai-hataratkelokon-keresztul-az-orosz
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2022/03/07/fidesz-kdnp-nem-engedjuk-hogy-a-baloldal-belerangassa-magyarorszagot-a-haboruba
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2022/03/07/fidesz-kdnp-nem-engedjuk-hogy-a-baloldal-belerangassa-magyarorszagot-a-haboruba
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az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában. A politikus leszögezte azt is: a magyarok békéje 

és biztonsága érdekében nem engedik, hogy Magyarországon keresztül bárki is fegyvert 

szállítson Ukrajnába. Nacsa Lőrinc kijelentette: nem telik el úgy nap, hogy a baloldal ne öntene 

olajat a tűzre a felelőtlen mondataival. Hozzátette: Márki-Zay Péter szerint hazugság azt 

állítani, hogy egy Magyarországon keresztül Ukrajnába küldött fegyverszállítmány 

veszélyeztetné Magyarországot és a kárpátaljai magyarokat. 

 

Az Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el a kormány segélyszállítmányát 

Ukrajnába 
2022. március 7. – MTI, hirado.hu  

Az Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el a magyar kormány humanitárius 

segélyszállítmányát Ukrajnába - közölte a karitatív szervezet hétfőn az MTI-vel. Azt írták, hogy 

a Budapestről induló kamionok közül héttel tartós élelmiszert és higiéniás cikkeket, míg 

további három kamionnal a kormányzat által a szomszédos országnak felajánlott lélegeztető 

gépeket szállítanak. Jelezték, hogy a segélyszállítmány elindításánál jelen volt Lévai Anikó, az 

Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete és Lehel László, az Ökumenikus 

Segélyszervezet elnök-igazgatója. Lehel László a közlemény szerint azt mondta, hogy a mostani 

tíz kamionnyi adomány a Waberers szállítmányozó vállalat logisztikai támogatásával jut el a 

határ ukrán oldalára. 

 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége is csatlakozott a 

segítségnyújtáshoz 
2022. március 7. – MTI, Kárpátinfo  

Gyűjtésekkel és pénzadományokkal támogatja az ukrajnai menekülteket segítő szervezeteket a 

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ). A több mint 90 civil szervezetet 

tömörítő szövetség az MTI-vel hétfőn azt közölte: a menekülteket segítő állami és egyházi 

intézményeket, valamint a humanitárius civil szervezetek munkáját támogatják. Kiemelték, az 

ukrajnai háború megfosztja a biztonságérzettől és a stabilitástól a szövetséghez tartozó 

szervezeteket és az azok által képviselt családokat. 

 

Adományokat juttat el Kárpátaljára a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja 
2022. március 7. – MTI, hirado.hu, M1, Hír TV  

 Tartós élelmiszert, gyógyszereket, tisztálkodási és babaápolási szereket tartalmazó 

adománycsomagokat juttat el Kárpátaljára a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja, a 

kezdeményezésről hétfőn tartottak sajtótájékoztatót a kisebbik kormánypárt képviselői 

Kisvárdán. Simicskó István KDNP-frakcióvezető, Újbuda országgyűlési képviselője, Budapest 

2-es választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje az eseményen elmondta, az elmúlt 

napokban komolyan megmozdult az ország, a háború kezdete óta nagyon sok felajánlás 

érkezett a helyi gyűjtőpontra, a Kárpátalja Házba, ezzel párhuzamosan a KDNP frakciója is 

gyűjtést indított. Elsősorban tartós élelmiszereket, gyógyszereket és állateledelt hoztak a 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/07/az-okumenikus-segelyszervezet-juttatja-el-a-kormany-segelyszallitmanyat-ukrajnaba
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/07/az-okumenikus-segelyszervezet-juttatja-el-a-kormany-segelyszallitmanyat-ukrajnaba
https://www.karpatinfo.net/2022/3/7/karpat-medencei-csaladszervezetek-szovetsege-csatlakozott-segitsegnyujtashoz-200056410
https://www.karpatinfo.net/2022/3/7/karpat-medencei-csaladszervezetek-szovetsege-csatlakozott-segitsegnyujtashoz-200056410
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/07/adomanyokat-juttat-el-karpataljara-a-kdnp-orszaggyulesi-kepviselocsoportja
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felajánlók, ezzel segítve az Ukrajnából Magyarországra menekülők helyzetét - fogalmazott a 

frakcióvezető. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 7. – Kossuth Rádió 

Az orosz–ukrán háborús konfliktusban Kárpátalja rendkívül súlyos problémákkal, 

kihívásokkal szembesült. Bár a harci cselekmények – jelen állás szerint – közvetlenül nem 

érintik, a kárpátaljai embereknek példátlan gazdasági és szociális nehézségekkel kell 

megbirkózniuk. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet jótékonysági gyűjtést szervezett,  12 millió 

forintot meghaladó értékben 1000 – 1000 adag tartós élelmiszereket és higiéniai eszközöket 

tartalmazó csomagokat juttattak el Kárpátaljára. Az adományokat a Kárpátaljai Református 

Egyházkerület és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség kéréseit figyelembe véve 

állították össze, és adták át szombaton Beregdarócon.  

 

A székelyföldi városok továbbra is egymás között és a kárpátaljai testvértelepülésekkel 

egyeztetve állítják össze segélyszállítmányaikat.  Csíkszereda Beregszász testvérvárosa, a hét 

végén nagy értékű technikai eszközöket indított útnak Kárpátaljára. 

 

Ukrajnai anyákat és gyerekeket fogadott be a dunatőkési Czajlik Rancs. A panzió teljes 

kapacitását felajánlották a menekülteknek. Munkatársunk a családi vállalkozás egyik 

képviselőjével beszélgetett. 

 

Szívesen segítünk bárkinek az önkitöltésben - ezt Sándor Krisztina mondta az egy hét múlva 

kezdődő romániai népszámlálás kapcsán. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke 

sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az általuk működtetett Demokrácia Központokba bárki 

betérhet, aki úgy érzi, hogy segítségre szorul az online világban. A sajtótájékoztatón Tőkés 

László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke az ukrajnai háborúról is beszélt. 

 

Bár a beiratkozás pontos időszaka még nem ismert, a temesvári Bartók Béla líceum – két év 

után ismét személyes találkozással – nyílt napot tartott a leendő előkészítő osztályos 

gyermekek szüleinek. Az iskolakezdők az óvoda épületében fognak tanulni, amely teljes 

 

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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egészében megújult és kibővült az elmúlt tanévben, idén januárban pedig beindult az iskola 

saját konyhája is. Az összeállításból az is kiderül, hogy nagyon különböző családokból érkeznek 

a gyermekek a temesvári iskolába. 

 

Megjelent Szaszák György kassai publicista, Akiket Kassa megérintett című könyve. A szerző 

50 éves újságírói munkásságát összegző kiadvány a kassai polgárok és a városban élő és alkotó 

személyiségek történeteit tárja az olvasó elé, azokat az őszinte vallomásokat és emberi 

kitárulkozásokat, amelyeket beszélgetőtársaiból Kassa váltott ki.  

 

 

 

 


