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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor: Magyarország támogatja Ukrajna szuverenitását és területi 

épségét 
2022. február 22. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Origo, Mandiner, HírTV, 24, Portfolio, 

Figyelő, 888 

Orbán Viktor miniszterelnök kedden, telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán 

államfővel az orosz-ukrán konfliktusról - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar miniszterelnök a megbeszélésen kifejtette: 

Magyarország - szomszéd államként - aggodalommal figyeli az ukrajnai fejleményeket. Orbán 

Viktor tájékoztatta Zelenszkij elnököt arról, hogy Magyarország a koordinált európai 

válaszcselekvés részeseként támogatni fogja a helyzet rendezésére irányuló közös uniós 

erőfeszítéseket. Ennek keretében a kormány folyamatosan egyeztet nyugati szövetségeseivel - 

mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor a tárgyalás során biztosította Volodimir Zelenszkijt 

arról, hogy Magyarország, ahogyan eddig, ezután is támogatja Ukrajna szuverenitását és 

területi egységét. 

 

Román–magyar gazdasági csúcsot készítettek elő 
2022. február 22. – maszol.ro 

A megújuló energiaforrások terén való együttműködésről és az energiabiztonságért tett közös 

erőfeszítésekről egyeztetett kedden Vurgli Popescu energiaügyi miniszter a hivatalában 

Zákonyi Botonddal, Magyarország bukaresti nagykövetével. A megbeszélésről a román 

tárcavezető tett közzé rövid beszámolót a közösségi oldalán. Popescu szerint tájékoztatta a 

magyar külképviselet vezetőjét a kisméretű moduláris atomreaktorok tervezett romániai 

üzembe helyezésérő, valamint a Fekete-tengeri erőforrások közelgő kitermeléséről is 

tárgyaltak. Popescu terén a megbeszélés egyik napirendi pontja volt Palkovics László magyar 

innovációs és technológiai miniszter májusi bukaresti látogatásának az előkészítése is. 

 

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata 
2022. február 22. – Kárpátalja, KMKSZ.com.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) aggodalommal figyeli a háborús 

feszültség fokozódását. Meggyőződésünk, hogy az atomfegyverek korában fegyveres úton 

nem lehet rendezni a felgyülemlett konfliktusokat. Felhívjuk a nagyhatalmak vezetőinek és az 

ukrán kormányzat figyelmét, tegyenek meg mindent a háború elkerülése, a problémák békés 

úton történő rendezése érdekében.Ukrajna utóbbi években elfogadott törvényei nem teszik 

lehetővé a kisebbségvédelem terén országunk által kötött nemzetközi szerződések 

végrehajtását. Úgy véljük, hogy az ukrajnai kisebbségek nyelvi, oktatási jogainak 

visszaállítása jelentős mértékben hozzájárulhatna a béke és a stabilitás megőrzéséhez. 
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https://mandiner.hu/cikk/20220222_belfold_kulfold_orban_viktor_volodimir_zelenszkij_ukrajna_targyalas_tamogatas_epseg
https://mandiner.hu/cikk/20220222_belfold_kulfold_orban_viktor_volodimir_zelenszkij_ukrajna_targyalas_tamogatas_epseg
https://maszol.ro/belfold/Romanmagyar-gazdasagi-csucsot-keszitettek-elo
https://politic.karpat.in.ua/?p=41780&lang=hu
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A közelgő magyarországi országgyűlési választás fontos tudnivalóiról 

tájékoztattak 

2022. február 22. – szekelyhon.ro 

Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatót kedden a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője az 

áprilisi, magyar országgyűlési választás lebonyolításáról, valamint a levélszavazással 

kapcsolatos tudnivalókról. A csíkszeredai főkonzulátus Gál Sándor utcai épületében 

szervezett eseményen részt vett Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda vezetője, Sóskuti-

Varga Gergely általános elnökhelyettes, illetve Tóth László, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának vezetője is. A főkonzul tudatta, a csíkszeredai külképviselet már felkészült 

a szavazásra. Mint jelezte, március 19-től már hosszabbított nyitvatartással fog működni a 

csíkszeredai főkonzulátus. Ennek értelmében a hét összes napján reggel 6 órától este 10 óráig 

állnak az állampolgárok rendelkezésére. Akik a levélszavazatokat a konzulátusra igényeltek, 

szintén ettől az időponttól tudják majd átvenni azokat, újdonságként pedig a helyszínen is ki 

lehet tölteni és leadni azt.  

 

A magyar kormány támogatásával újult meg a hidasligeti katolikus templom 

tetőzete 
2022. február 22. – Krónika 

Felújították a Temes megyei Hidasliget római katolikus templomának tetőzetét, így a 

templomhajó további károsodását sikerült meggátolni – írta a temesvári püspökség 

sajtóirodáját idézve a Romkat.ro. A templom tetőzete az utóbbi években nagyon 

megrongálódott és az esőzések alkalmával beázott, ami nagy mértékben károsította az 

épületet. Máthé Lajos újszentesi plébános elmondta, tavaly ősszel elkezdődhetett a tetőzet 

teljes felújítása. „Az átfogó munkálathoz jelentős anyagi támogatásra volt szükség, amelyet 

szinte teljes egészében pályázati úton szereztünk meg. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

közreműködésével Magyarország kormánya sietett a segítségünkre, és folyósította a 

felújításhoz szükséges összeg nagy részét, amit ezúton is hálásan köszönünk. A plébánia 

mintegy 20 000 euróval járult hozzá a kiadásokhoz” – tájékoztatott Máthé Lajos plébános.  

 

Tanult a hibáiból a prefektus, megkövette az illyefalviakat 
2022. február 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ráduly István Kovászna megyei prefektus keddi sajtótájékoztatóján elnézést kért az illyefalvi 

lakosoktól amiért kioktató, támadó hangnemben szólalt fel a szombati falugyűlésen, amit a 

leendő autópálya nyomvonala ügyében hívtak össze. A falugyűlésen elhangzottak kapcsán a 

sajtóban és a közösségi oldalakon is több bírálat megfogalmazódott Ráduly Istvánnal 

szemben, aki a paprikás hangulatú gyűlést „olcsó választási akciónak” minősítette, ami heves 
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https://szekelyhon.ro/vilag/a-kozelgo-magyarorszagi-orszaggyulesi-valasztas-fontos-tudnivaloirol-tajekoztattak
https://szekelyhon.ro/vilag/a-kozelgo-magyarorszagi-orszaggyulesi-valasztas-fontos-tudnivaloirol-tajekoztattak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-kormany-tamogatasaval-ujult-meg-a-hidasligeti-katolikus-templom-tetozete
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-kormany-tamogatasaval-ujult-meg-a-hidasligeti-katolikus-templom-tetozete
https://maszol.ro/belfold/Tanult-a-hibaibol-a-prefektus-megkovette-az-illyefalviakat
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reakciókat váltott ki a jelenlévőkből, majd kifejtette, hogy „tevékenysége elismerésének 

tekinti az ellene szóló bekiabálásokat”. A Maszol kérdésére válaszolva Ráduly István 

elmondta: mondanivalóját fenntartja, ám beismeri, nem volt megfelelő a hangnem, és 

politikusként „van még tanulnivalója”. 

  
Megoldódik az egészségügyi középiskola épületgondja Érsekújvárban 
2022. február 22. – ma7.sk  

A jelenlegi járványhelyzet is bizonyítja, hogy milyen fontos az egészségügyi szakképzés! 

Érsekújvárban a kétnyelvű Egészségügyi Középiskola hosszú évek óta épületgondokkal 

küszködik, ugyanis az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának egykori 

kolostorában és iskolájában működik, ahol bérleti díjat kell fizetni. Most talán megoldás 

kínálkozik! Az iskola fenntartója, Nyitra megye önkormányzata ugyanis a 35. képviselő-

testületi ülésén határozatot fogadott el az iskola bérleményének kivásárlásáról az iglói Isteni 

Megváltó Apácarendtől. Meghatározta az erre fordítandó összeget is: az iskolát övező 

terjedelmes telekkel együtt 2.090.000 eurót szán a vásárlása. A belvárosában lévő értékes 

épületegyüttesben az Egészségügyi Középiskola 1959-től, immár 63 éve székel. 

 

Rigó Konrád: Ukrajna, veletek vagyunk 
2022. február 22. – bumm.sk  

„Generációnk eddigi legnagyobb katonai konfliktusának küszöbén állunk. Putyin mai 

bejelentése nem egy lépéssel hozta közelebb a háborút a szomszédunkban. Nemzetközi jogot 

sértve egyoldalúan elismerni egy szabad ország, Ukrajna, területén szakadárok által uralt 

területeket annyit jelent, hogy Ukrajna határait és így az egész ország létezését kérdőjelezi 

meg és veszi semmibe. Az elemzők a grúz modellről beszélnek. Én úgy gondolom, hogy elég 

ha arra gondolunk, hogy a háborúk célja, hogy egy országtól elvegyünk, amit tudunk, 

vagyont, jogot, területet. Erről szól a háború. Ma Oroszország elvett Ukrajnától nagyon sokat 

- Putyin felfogásában már a donyecki és a luganszki területeket is. Ez már mindennek néz ki, 

csak békének nem. Ukrajna, veletek vagyunk" – írta a Facebook-oldalára a volt kulturális 

államtitkár. 

 

Sólymos: Ki kell állnunk Ukrajna mellett! 

2022. február 22. – bumm.sk  

„Aki nem akar megegyezni, azzal nehéz tárgyalni. Vlagyimir Putyin nem tartja tiszteletben a 

nemzetközi közösség megállapodásait. Egy ilyen ember kezéből csak akkor tudjuk kivenni a 

fegyvert és csak akkor tudjuk visszakényszeríteni a tárgyalóasztalhoz, ha egységesek vagyunk. 

Egységesnek kell lennie Szlovákiának, Európának és az egész demokratikus világnak. Meg 

kell akadályoznunk, hogy Ukrajnában megismétlődjön a 2008-as grúz és a 2014-es krími 

forgatókönyv. Ki kell állnunk Ukrajna mellett és meg kell akadályoznunk a háborút" – áll a 
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https://ma7.sk/tajaink/megoldodik-az-egeszsegugyi-kozepiskola-epuletgondja-ersekujvarban
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2022/02/22/rigo-konrad-ukrajna-veletek-vagyunk
https://www.bumm.sk/belfold/2022/02/22/solymos-ki-kell-allnunk-ukrajna-mellett
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volt környezetvédelmi miniszter, és a Szövetségbe beolvadt Híd párt korábbi elnökének a 

keddi Facebook-bejegyzésében. 

A Szövetség támogatja Ukrajnát 
2022. február 22. – bumm.sk  

A Szövetség támogatja Ukrajnát, és felszólítja azokat, akik a kelet-ukrajnai konfliktust 

politikai harcra használták fel, hogy vessenek véget ennek a gyakorlatoknak. A párt e 

helyzetben egyformán veszélyesnek tartja Szlovákia szomszédos államokhoz fűződő viszonyát 

az ukrán-orosz háborús konfliktushoz hasonlítani. „Ezért felszólítjuk azokat, akik az ukrán-

orosz konfliktust politikai harcra és gyűlöletkeltésre használták fel, hogy vessenek véget 

ennek az aljas és veszélyes gyakorlatoknak. Egyben kijelentjük, hogy ebben a feszült 

helyzetben egyformán veszélyesnek tartjuk Szlovákia szomszédos államokhoz fűződő 

viszonyát az Ukrajna és Oroszország közötti háborús konfliktushoz hasonlítani" – zárul a párt 

bejegyzése. 

 
Pásztor: A VMSZ programja a politikai folytonosság programja 
2022. február 22.  Vajma.info 

Hármas sorszámmal szerepel majd a parlamenti választás szavazólapján a VMSZ. A párt 

programja a folytonosságot képviseli, de hangsúlyosabb szerepet kap benne a családpolitika, 

környezetvédelem, a mezőgazdaság és az egzisztenciális kérdések is. A Vajdasági Magyar 

Szövetségnek kisebbségi pártként rekordidő, gyakorlatilag egy nap alatt sikerült 

összegyűjtenie a listaindításhoz szükséges aláírásokat. Többek között erről is beszélt a 

Szabadkai Magyar Rádió vendégeként Pásztor István. A magyarországi választásokkal 

összefüggésben azt is elárulta, milyen új gazdaságfejlesztési pályázatok várhatóak a jelenlegi 

magyar kormány támogatásával. 

 

Székely Tibor-emlékest 
2022. február 22. – Magyarszo.rs 

Székely Tibor felfedező, eszperantista, újságíró, író és világutazó születésének 110. 

évfordulójáról emlékeztek meg szombaton a Zentai Városi Múzeumban. Az emlékest elején 

Székely munkásságát Pejin Attila, a múzeum vezetője méltatta. Elhangzott, hogy a mai 

Szlovákia területén, Szepesszombatban született 1912. február 14-én, a gimnáziumot 

Nagykikindán kezdte el, a jogi tanulmányait pedig Zágrábban fejezte be, emellett 

képzőművészetet is hallgatott, időközben pedig megismerkedett az eszperantó nyelvvel, 

amelynek a mozgalmi jellege megfogta őt. 

 

Télűző muri Bácskossuthfalván 
2022. február 21. – Magyarszo.rs 
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https://www.bumm.sk/belfold/2022/02/22/a-szovetseg-tamogatja-ukrajnat
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27405/Pasztor-A-VMSZ-programja-a-politikai-folytonossag-programja.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4858/vajdasag_zenta/260028/Sz%C3%A9kely-Tibor-eml%C3%A9kest-zenta.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4858/vajdasag_topolya/260012/T%C3%A9l%C5%B1z%C5%91-muri-B%C3%A1cskossuthfalv%C3%A1n-farsang.htm
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Hagyományos fánk illata lengte be Bácskossuthfalvát a hétvégén, hiszen farsangi murit 

szervezett vasárnap az Ady Endre Művelődési Központ Csoncsikó játszóháza gyermekek 

részére az Echo Gyermek- és Ifjúsági Rendezvényközpontban. A falubeli ovisokat és általános 

iskolásokat, illetve a szervezet tagságához tartozó jelmezeseket játékok, táncház, kézműves-

foglalkozások várták. A szervezet szimpatizánsai és a Rezeda asszonykórus tagjai 

szorgoskodtak a konyhában, és összesen több mint 300 lekváros fánk készült el a 

közreműködésüknek köszönhetően. 

 

Fokozottan őrzik Kárpátalján a magyar és szlovák konzulátusokat 
2022. február 22. – Kárpátalja 

Az esetleges orosz provokációk miatt Kárpátalján fokozottan őrzik a magyar és szlovák 

diplomáciai és kulturális hivatalokat. A hírt Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Állami 

Adminisztráció (ODA) vezetője közölte. „Figyelembe vesszük a kockázatokat, tartjuk a 

kapcsolatot konzulátusokkal és a nemzeti közösségek képviselőivel. A helyzet stabil” – 

mondta el. Az úgynevezett „magyarkérdés” ma már a destabilizálós forgatókönyvek egyik 

lehetősége, amellyel az ellenség eszkalálhatja a kárpátaljai helyzetet. 

 

A megyei hatóságok kizártnak tartják, hogy Kárpátalján harci cselekményekre 

kerülhet sor 
2022. február 22. – Karpat.in.ua 

Kárpátalján folytatódik a területvédelmi egységek felkészítése. Jelenleg a katonai alakulatok 

formálása zajlik, amelyre a kistérségek költségvetéséből 12 millió hrivnyát utaltak ki. A 

Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, aki egyben a területvédelmi egységekbe történő 

toborzásért is felelős, hangsúlyozta, hogy nem ezek az egységek azok, amelyek az esetleges 

harci helyzet esetén védeni fogják megyénket. 

 

Helyzetkép a fancsikai magyarságról 
2022. február 22. – Kárpátalja  

Már az 1990-es években is több cikkben foglalkoztam a kérdéssel: újraindul-e Fancsikán a 

magyar tannyelvű iskolai oktatás, mely nehéz ügynek bizonyult, mivel „eredményes” 

aknamunkát fejtett ki ellene a község ukrán középiskolájának akkori igazgatónője. Ám aztán 

megtört a jég, harmadik éve folyamatosan zajlik a magyar tannyelvű oktatás, ami hatalmas 

eredmény, ám még nem oszlottak el teljesen az asszimiláció fellegei. 

 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

 

https://karpataljalap.net/2022/02/22/fokozottan-orzik-karpataljan-magyar-es-szlovak-konzulatusokat
https://life.karpat.in.ua/?p=91092&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=91092&lang=hu
https://karpataljalap.net/2022/02/22/helyzetkep-fancsikai-magyarsagrol


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. február 23. 

. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 22. – Kossuth Rádió 

 

Szerbiában április 3-án tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Akkor lesz az 

elnökválasztás is, és több önkormányzatban, így Belgrádban is idő előtti választásra kerül sor. 

A Vajdasági Magyar Szövetség február 17-én átadta a köztársasági választási bizottságnak a 

párt képviselőjelöltjeinek a listáját. De van még két magyar párt, melyek indulni akar a 

parlamenti választáson.   

   

Jól kell dolgozni a népszámlálás adataival, hiszen csak abban az esetben nyújt a valóságnak 

megfelelő alapot a közösségnek a megmaradási stratégiák kidolgozásához. Ehhez nyújt 

segítséget a felvidéki magyar önkormányzatok kérdéseivel foglalkozó Pro Civis polgári 

társulás, amely összevetette a rendszerváltozás óta eltelt időszak népszámlálási adatait. Egyik 

fő tanulsága az elemzésnek, hogy szakadozik a Pozsonytól az ukrán határig húzódó magyarok 

lakta sáv. A társulás elnökét, Őry Pétert kérdeztük.  

 

A legfontosabb tanulság az elmúlt évek válsághelyzeteiből, hogy ne tegyenek minden tojást 

egy szakajtóba! – véli Diósi László, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke.  A budapesti 

születésű, ám Csíkszeredában élő szakember úgy látja, optimizmusra ad okot, hogy az elmúlt 

időszakban nagyon erős vállalkozói közösségek alakultak Székelyföldön. Fontos 

kezdeményezésnek tartja a Nemzetpolitikai Államtitkárság által indított vállalkozói 

mentorprogramot, aminek idén a második hulláma zajlik; a sikerét jelzi, hogy a jelentkezők 

száma tavaly óta megduplázódott. Diósi László pénzügyi szakember Székelyudvarhelyen, az 

inkubátorházban tartott előadást.  

 

Az évi nem egészen húszmilliárd lej értékű szociális juttatások csaknem háromnegyedét a 

gyermekes családok kapják Romániában, amely ezen a téren is a sereghajtók közé tartozik az 

unióban – derült ki az Erdélystat statisztikai portál friss elemzéséből. Az erdélyi háztartások 

bevételeiben az országos átlagnál kisebb arányt képviselnek a szociális juttatások a vizsgált 

2020-as évben. A jövedelemtől függő szociális juttatások mértéke ugyanakkor az egyes régiók 

gazdasági fejlettségére is utal – mondta el az elemzés készítője, Szabó Laura. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-22_18-01-00&enddate=2022-02-22_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-22_18-01-00&enddate=2022-02-22_18-40-00&ch=mr1
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A Katolikus Karitász évek óta próbálja könnyebbé tenni a nehéz életkörülmények között élő 

kárpátaljai családok életét. Egyre több a rászoruló, az egyedülálló idős, beteg ember. A 

beregszászi Szent Anna Karitász 2011-ben kezdte meg működését. Elsőként Harapkó 

Mariannát, a segélyszervezet vezetőjét hallják. 

 

Töpörtyű, tepertő, vagy töpörtő? Ez nem volt eldöntendő kérdés Muzslyán, a tizedik 

Töpörtőfesztiválon, amelynek egyik kísérő rendezvénye volt a jelmezes farsangi felvonulás. 

Idén 22 töpörtő-sütő csapat vett részt, és több mint hetven standon kínálták a hurkát, 

kolbászt, szalonnát, természetesen a töröptőn kívül. 

 

 

 


