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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség 
2022. február 27. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, hirado.hu, Index, Telex, Mandiner, 

Hír TV, M1, Euronews, Origo, PestiSrácok 

Háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség - jelentette ki a miniszterelnök 

vasárnap, az M1 aktuális csatornának adott rendkívüli interjújában, ahol azt a meggyőződését 

is megerősítette, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból. A kormányfő az 1999-

es délszláv háborúra és a 2014-es krími konfliktusra emlékeztetve hangsúlyozta: most és a 

korábbi helyzetekben is az volt a magyar álláspont, hogy Magyarországnak ebből a háborúból, 

ebből a fegyveres konfliktusból ki kell maradnia és erre kell összpontosítani az erőfeszítéseket. 

Úgy értékelt: amikor háború van, akkor zűrzavar lesz, és ideges, kapkodó, gyors lépéseket 

sürgető helyzet alakul ki. "Nagyon fontos, hogy egy olyan ország, amely a háborús térséghez 

közel van - Magyarország, az szomszédos ország - ott ne következzen be. Ezt úgy hívjuk, hogy 

stratégiai nyugalom. Most arra van szükség" - fogalmazott Orbán Viktor. 

 

Orbán: az Ukrajnából érkezők baráti helyre jönnek 
2022. február 26. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar  Hírlap, RTL Klub, Tények, Origo, 

Mandiner, kormany.hu, M1, hirado.hu, Pannon RTV  

Az Ukrajnából érkezők baráti helyre jönnek, Magyarországon barátok várják őket - jelentette 

ki Orbán Viktor miniszterelnök, amikor határszemlét tartott szombaton a magyar-ukrán 

határon Beregsurányban. A kormányfő a rögtönzött sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy 

egyelőre a frontvonalak Magyarországtól távol húzódnak, ám fel kell készülni arra, hogy 

Kárpátalján is lesznek katonai cselekmények. "Tehát, ahogy közeledik Magyarországhoz az 

összecsapások vonala, úgy kell egyre fegyelmezettebbnek lennie a katonáknak, a 

polgármestereknek"- mondta. Úgy vélekedett, hogy a következő héten lesz inkább szükség 

erősebb lélekjelenlétre, mert nem akarunk belekeveredni ebbe a fegyveres konfliktusba - 

fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor kérdésre válaszolva rémhírnek és 

dezinformációnak nevezte, hogy Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely ellenzi az 

orosz bankok pénzügyi elszigetelését. 

 

Szijjártó: Magyarország szerepet vállal a humanitárius katasztrófa enyhítésében 
2022. február 27. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Index, Magyar Hírlap, hirado.hu, M1, 

Kossuth Rádió, Mandiner, Körkép 

Magyarország szerepet vállal az Ukrajnában kialakult humanitárius katasztrófa enyhítésében 

- mondta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a záhonyi magyar-ukrán 

határátkelőhelyen, Viktor Mikitával, Kárpátalja kormányzójával közösen tartott 

sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország befogadja a bajba jutottakat és 

Kárpátaljára is küld segítséget. A tárcavezető kiemelte, Kárpátalja kormányzójának kérésére 
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vasárnap 100 ezer liter üzemanyagot hoztak a térség üzemanyag-ellátási krízisének 

enyhítésére. A magyar kormány emellett az Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködve 

élelmiszert, higiéniai és gyermekápolási termékeket juttat a bajba jutottaknak, az első 

szállítmány 28 tonna élelmiszerrel már meg is érkezett - közölte Szijjártó Péter, hozzátéve: 

minisztériuma hétfő reggel újabb egymillió eurót bocsát a segélyszervezet rendelkezésére a 

következő segélyszállítmány összeállításához. A miniszter úgy fogalmazott, a háború a 

legrosszabb forgatókönyv, a háború elfogadhatatlan, nem jelent megoldást semmire sem, ezért 

véget kell vetni annak. 

 

Szijjártó: Oroszországgal szembeni újabb szankciókat fogalmazott meg az EU 
2022. február 27. – MTI, Hír TV, Mandiner, Origo, Portfolio, Telex  

Az Európai Unióban megfogalmazódott egy közös döntés egy újabb, Oroszországgal szembeni 

szankciós csomag elfogadásáról - mondta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán 

vasárnap este. Szijjártó Péter az uniós külügyminiszterek rendkívüli online értekezletét 

követően a közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte: a szomszédban egyre súlyosabb 

háború zajlik, ami rossz hír Magyarország számára. Mi békét akarunk, és azt, hogy a háború 

minél hamarabb véget érjen - hangsúlyozta. Hozzátette: Magyarországnak az uniós egység 

fenntartása mellett az is fontos, hogy az ország energiaellátásának biztonsága garantált legyen. 

A tárcavezető a szankciók között említette, hogy az EU lezárja a légterét az orosz repülőgépek 

előtt, korlátozásokat vezetnek be Oroszország központi bankjával szemben, és az EU aktiválja 

az úgynevezett európai békekeretet. 

 

KMKSZ: a pártok ne kezeljék kampánytémaként a kárpátaljai magyarságot! 
2022. február 27. – MTI, hirado.hu, maszol.ro, Kárpátinfo  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) arra kérte a magyarországi pártokat és 

politikusokat, hogy ne kezeljék kampánytémaként a kárpátaljai magyarságot, legyenek 

tekintettel az ott élők nehéz helyzetére - közölte a szervezet vasárnap az MTI-vel. A KMKSZ 

közleményében köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak mindazokért az erőfeszítésekért, 

amelyeket az ukrajnai háborús helyzetben a béke helyreállítása és a humanitárius helyzet 

enyhítése érdekében tesz. "Nagyra értékeljük a menekültek megsegítése céljából hozott 

intézkedéseket, illetve a kárpátaljai lakosok és az ide érkezők megsegítését célzó felajánlásokat 

is" - fogalmaztak. A szervezet kiemelte, a kárpátaljai magyarok Ukrajna törvénytisztelő 

polgárai, akik a háború mihamarabbi befejezésében és a béke megteremtésében érdekeltek. 

"Ezért felhívjuk valamennyi honfitársunkat, hogy megnyilvánulásaik során ezt figyelembe 

véve, felelősségteljesen nyilatkozzanak meg" - közölte a KMKSZ. 

 

Ismét összeült a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs 
2022. február 28. – MTI, HVG, Origo, hirado.hu, 24.hu, Magyar Nemzet  

 Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével hétfő reggel 8 órakor ismét összeült a 

Nemzetbiztonsági Operatív Törzs a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi 

Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az operatív törzs hétfői ülésén áttekintik az elmúlt 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/szijjarto-oroszorszaggal-szembeni-ujabb-szankciokat-fogalmazott-meg-az-eu-2537946
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/02/27/kmksz-a-partok-ne-kezeljek-kampanytemakent-a-karpataljai-magyarsagot
https://www.origo.hu/itthon/20220228-osszeult-a-nemzetbiztonsagi-operativ-torzs.html
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napok történéseit, és meghozzák a Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében 

szükséges további döntéseket - mondta Havasi Bertalan. A Nemzetbiztonsági Operatív Törzs a 

kormányzati döntéshozatal úgynevezett különös hatáskörű szakmai döntés-előkészítő fóruma, 

feladata az ukrán háborús helyzet fokozott figyelemmel kísérése, és a rendelkezésre álló 

információk elemzése. A kormány álláspontja szerint Magyarország biztonsága az első, és 

hazánknak az orosz-ukrán háborús konfliktusból ki kell maradnia. Magyarország az EU és a 

NATO tagjaként a béke helyreállítására irányuló közös uniós erőfeszítéseket támogatja, 

emellett a kormány a határvédelmi és humanitárius feladatokra is felkészül. Az operatív törzset 

e célok szolgálatában hozta létre és vezeti Orbán Viktor - közölte a sajtófőnök. 

 

Ma már nem reális opció a román állam számára az ingatlanrestitúció, téves a 
jogértelmezés is 
2022. február 25. – Krónika, maszol.ro 

Meglehetősen borúlátóan vázolták a romániai vagyonrestitúció kilátásait jogászok, egyházfők, 

politikusok Markó Attilának az egyházi ingatlan-visszaszolgáltatás gyakorlatáról szóló kötete 

Kolozsvárt rendezett bemutatóján. A Sapientia-egyetem rektori hivatalának otthont adó 

Bocskai-házban pénteken rendezett eseményen a korábban kisebbségügyi államtitkárként 

tevékenykedő szerző nem lehetett jelen személyesen, hiszen ügyében még zajlanak a bukaresti 

restitúciós bizottság egykori tagjaként ellene indított büntetőperek. A kötetbemutatóba online 

bekapcsolódó Markó Attila a Krónika kérdésére úgy válaszolt, nem igaz, hogy a román 

hatóságok már nem körözik, szerinte valamennyi bűnvádi eljárás során letartóztatási 

parancsot is kibocsátottak a nevére, holott nem született ellene jogerős ítélet, amely ezt 

alátámasztaná. A lap azért is firtatta, hogy van-e még akadálya az Erdélybe való hazatérésének, 

mivel már sem a román rendőrség, sem az Interpol körözési listáján nem szerepel a neve. 

 

Műanyag sípályát terveznek Nagyváradon – Magyarországi vállalkozó építheti az új 

sportlétesítmény 

2022. február 25. – Krónika 

Mesterséges, műanyag borítású sípályát, illetve négy focipályát, akár meccsnéző és 

táborozóhelyet is magában foglaló sportkomplexumot hozhat létre egy magyarországi 

vállalkozó Nagyváradon, a váradvelencei református egyházközség területén. Az önkormányzat 

illetékes bizottsága már láttamozta az ötletet, amelyről Farkas Antal lelkészt és Kárász András 

magyarországi vállalkozót faggatták. 

 

Botrányba fulladt a költségvetési prezentáció Gyergyószentmiklóson 
2022. február 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Feszült hangulatban, botrányos körülmények között ért véget az a csütörtöki találkozó, 

amelyen Csergő Tibor András, Gyergyószentmiklós polgármestere ismertette volna a város 

2022-es költségvetés-tervezetét a helyi képviselőtestület tagjainak és a sajtó munkatársainak. 

A városvezetőbe gyakorlatilag belefojtották a szót, a képviselők azt sérelmezték, hogy Csergő 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ma-mar-nem-realis-opcio-a-roman-allam-szamara-az-ingatlanrestitucio-teves-a-jogertelmezes-is
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ma-mar-nem-realis-opcio-a-roman-allam-szamara-az-ingatlanrestitucio-teves-a-jogertelmezes-is
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyarorszagi-vallalkozo-epithet-uj-sportletesitmenyt-nagyvaradon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyarorszagi-vallalkozo-epithet-uj-sportletesitmenyt-nagyvaradon
https://maszol.ro/belfold/Botranyos-koltsegvetesi-prezentacio-Gyergyoszentmikloson
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Tibor nem adott alkalmat a büdzsé érdemi megvitatására és nem ismerik a pontos 

sarokszámokat. A péntekre összehívott rendkívüli tanácsülésen nem fogadták el a város 

költségvetését. 

 

Így látja a gyergyószentmiklósi EMSZ az önkormányzati nézeteltéréseket  
2022. február 25. – szekelyhon.ro 

Nem engedhető meg egy város életében, hogy politikai csatározásoknak a közösség lássa a kárát 

– jelentették ki a gyergyószentmiklósi képviselő-testület EMSZ-frakciójának tagjai. A 

költségvetés késlekedésének okát abban látják, hogy nincs megfelelő kommunikáció a 

polgármester és a testület között. 

 

Még várják a népszámlálók jelentkezését Hargita megyében 
2022. február 25. – maszol.ro 

Fontos, hogy Hargita megyében is a lehető legtöbben töltsék ki a népszámlálási kérdőíveket, 

illetve senki ne maradjon ki az összeírásból. Azok adatait, akik nem vesznek részt a 

népszámláláson, az adminisztratív jegyzékből fogják kiegészíteni, ám esetükben nem jegyeznek 

anyanyelvet, etnikumot és vallást. Lakosságarányosan Hargita megye minden településén 

kialakítanak legalább egy olyan összeíró pontot, ahol segíteni fognak a népszámlálás önkitöltő 

szakaszában a kérdőívekkel nem boldogulók számára – közölte a Maszol érdeklődésére 

Lakatos Emőke, Hargita megye csíki régiójának népszámlálási felelőse. 

 

Kicserélik a megrongált névtáblát a Szent László hídon 
2022. február 25. – Bihari Napló 

Mint azt a nagyváradiak tapasztalhatták, a Szent László híd egyik háromnyelvű névtábláját 

mára virradóra ismeretlenek megrongálták. Egyelőre nem lehet tudni, sajnálatos 

vandalizmusról van-e szó csupán, vagy a magyar felirat zavarta valakinek a szemét. A táblát az 

esetet konstatáló Zatykó Gyula polgármesteri tanácsadó kezdeményezésére hamarosan 

kicserélik, és a tartóoszlopon magasabban rögzítik, hogy ne legyen ismét romboló ösztönű 

egyének céltáblája. 

 

Öltözőkkel bővült a székelyudvarhelyi műjégpálya 
2022. február 25. – szekelyhon.ro 

Öltözőkkel, vizesblokkokkal felszerelt konténereket helyeztek el a székelyudvarhelyi műjégpája 

mellett, komfortosabbá téve ezáltal a létesítményt. A fejlesztést a Székelyföldi Jégkorong 

Akadémia (SZJA) támogatta a magyar kormány hozzájárulásával.  

 

Rendszerszintű jelenség a magyarellenesség Romániában – Hiánypótló és úttörő 
kötetet mutattak be Kolozsváron 
2022. február 26. – Krónika 

Pénteken mutatták be Kolozsváron a Székelyföldi Közpolitikai Intézet és a Bálványos Intézet 

gondozásában megjelent, Magyarellenesség Romániában. Kérdőíves vizsgálat, a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/igy-latja-a-gyergyoszentmiklosi-emsz-az-onkormanyzati-nezeteltereseket
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https://szekelyhon.ro/aktualis/oltozokkel-bovult-a-szekelyudvarhelyi-mujegpalya
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rendszerszintu-jelenseg-a-magyarellenesseg-romaniaban-n-hianypotlo-es-uttoro-kotetet-mutattak-be-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rendszerszintu-jelenseg-a-magyarellenesseg-romaniaban-n-hianypotlo-es-uttoro-kotetet-mutattak-be-kolozsvaron
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közoktatásban használt tankönyvek és a román közösségi média tartalomelemzése című 

kötetet. A könyvbemutatón a szerzők szakértőkkel beszélgettek a kiadvány hátterében álló 

kutatás célkitűzéseiről, a magyarellenes attitűdöket újratermelő intézményes 

mechanizmusokról, a „magyarok intézményes gettójáról”. 

 

Kovács István unitárius püspök a háború szörnyűségéről, a kárpátaljai magyarok 
megsegítéséről 
2022. február 26. – Krónika 

Kovács István unitárius püspök szerint az ukrajnai háború közepette imádkozni és tenni kell a 

kárpátaljai magyarokért, ezért a magyar egyházak együttműködnek a harcok által fenyegetett 

közösség megsegítéséért. A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvárt január végén felszentelt 

püspöke a Krónikának nyilatkozva hihetetlennek nevezte, hogy újból aktuális lett, amiről azt 

hittük, hogy a történelemkönyvek világához tartozik, és csak az idős nemzedék beszél róla: a 

háborúk korszaka. „Hihetetlen, hogy a délszláv háború után újból a szomszédban dörögnek a 

fegyverek, mélységeiben rendíti meg az ember biztonság- és igazságérzetét. Majd miután a 

megrendülésen túljut az ember, nyilván felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk ebben a 

helyzetben” – kommentálta az egyházfő az Oroszország által Ukrajna ellen kirobbantott 

háborút. 

 

Lakást és munkalehetőséget ajánlanak a háború elől menekülő magyar 
kárpátaljaiaknak Maros megyében 
2022. február 26. – szekelyhon.ro 

Maros megyében civilek, vállalkozók ajánlkoztak, hogy amennyiben szükséges, lakhatási 

lehetőséget, ágyat, ételt, illetve munkalehetőséget biztosítanak azoknak a magyar kárpátaljai 

családoknak, akik a háború elől menekülve hagyták el otthonaikat. Nagyon sok ember került 

olyan helyzetbe, hogy nem lesz hol laknia, a háború elől menekül, elhagyja otthonát. Ilyen 

családoknak nyújtana segítséget Nagy Kemény Géza Maros megyében, Galonyán, a Kemény 

család egykori vadászkastélyában. 

 

Segítségnyújtás a kárpátaljaiaknak: az RMDSZ folyamatosan egyeztet a KMKSZ-
szel 
2022. február 27. – maszol.ro 

Az RMDSZ a tőle telhető minden segítséget megad a háború elől menekülőknek: a határ menti 

önkormányzatok civil szervezetekkel közösen már elkezdték a humanitárius munkát, helyi, 

megyei szervezeteink gyűjtéseket szerveztek és gyűjtésekbe kapcsolódtak be – írta Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke vasárnapi Facebook-bejegyzésében. „Ma reggel telefonon beszéltem 

dr. Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével. Legmélyebb 

szolidaritásomat fejeztem ki a magyar közösséggel és az Ukrajnában élőkkel, akiknek egyik 

napról a másikra háborús körülmények között, bizonytalanságban kell élniük” – olvasható a 

szövetségi elnök közleményében. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kovacs-istvan-unitarius-puspok-a-haboru-szornyusegerol-a-karpataljai-magyarok-megsegiteserol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kovacs-istvan-unitarius-puspok-a-haboru-szornyusegerol-a-karpataljai-magyarok-megsegiteserol
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https://maszol.ro/belfold/Segitsegnyujtas-a-karpataljaiaknak-az-RMDSZ-folyamatosan-egyeztet-a-KMKSZ-szel
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Először szerveztek gazdanapot Székelykocsárdon 
2022. február 27. – maszol.ro 

Igazi közösségi eseménnyé sikeredett a pénteken megtartott gazdanap a Fehér megyei 

Székelykocsárdon, amely a település mezőgazdasági potenciálját hivatott elemezni, 

népszerűsíteni. A rendezvény helyszíne a Gróf Gálffy János Magyar Közösségi Ház és 

Szórványbentlakás épületei és udvara volt. Dr. Torda Márta, a magyarországi 

Agrárminisztérium Kárpát-medencei Együttműködések Főosztályának vezetője meleg 

szavakkal és meghatódva köszönte meg a fogadtatást és azt az összefogást, amelyről a 

székelykocsárdi önkéntesek tettek tanúbizonyságot a rendezvény sikere érdekében. 

 

Egy emberként mozdultak a szatmáriak, hogy segítsenek az ukrajnai 
menekülteken 
2022. február 27. – maszol.ro 

Egymásnak adták a kilincset a Szatmárnémeti RMDSZ-székházban azok, akik az ukrajnai 

háborúban szenvedőknek szeretnének segíteni. Sorban érkeztek az adományozók, gyorsan meg 

is teltek az irodák: félliteres ásványvizes palackokkal, konzervekkel, édességgel, pelenkával és 

egyéb, tartós élelmiszerekkel. Szép számban jelentkeztek önkéntesek is, akik vasárnapi ott 

jártunkkor épp a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetének kisbuszát pakolták meg 

adományokkal, hogy azokat a székhelyen raklapokra téve, csomagolva indíthassák el az 

ukrajnai, beregszászi úti cél felé. 

 

Él-e még háromezer magyar Pécskán? 
2022. február 27. – Nyugati Jelen 

Kocsik Imre tanárral, az RMDSZ Pécskai Szervezetének elnökével a közelgő népszámlálás 

várható eredményeinek a fényében arra kérdésre próbálunk választ keresni, hogy él-e még 

háromezer magyar Pécskán. Amint az elnök előrebocsátotta, e kérdésre nehéz válaszolni, mert 

nem lehet tudni, hogy a legutóbbi népszámlálási eredményekhez viszonyítva milyen mértékben 

csökkent a pécskai magyarság, amely 1992-ben 4560 fő volt (az összlakosság 39,7%-a) 2002-

ben már csak 4242 fő (32,57%), legutóbb, 2011-ben már csak 3316 fő, ami 25,98%-ot tett ki. 

20 év alatt Pécska város lakossága növekedett 1290, miközben a helybeli magyarság csökkent 

1244 személlyel. 

 

Antal Lóránt ünnepel 
2022. február 27. – szekelyhon.ro 

A voksolók döntése alapján Antal Lóránt foglalhatja el az RMDSZ székelyudvarhelyi 

szervezetének elnöki tisztségét. Ígéri, hétfőtől a munkára fog koncentrálni, szemléletváltásra 

törekszik és arra, hogy nyitottá tegye a szervezetet mindenki számára. Külön örült annak, hogy 

1809-en vettek részt a voksoláson, hiszen ez azt jelenti, hogy sikerült felkelteni az érdeklődést 

a közügyek iránt. Hozzátette, a kampány során ugyan érték sérelmek a versenytársa csapatának 

részéről, de ezt elsősorban a kampány dinamikájának tudja be. A cél az, hogy a későbbiekben 

együtt dolgozhasson azokkal is, akik az elmúlt időszakban nem őt támogatták. Most kezdődik 
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az igazi munka, újjá kell építeni a klinikai halál állapotában lévő helyi szervezetet – 

fogalmazott. 

 

„Szűz Mária virágoskertjének talán egyik virágszála lett az iskolánk...“ - átadták a 
komáromi Marianum felújított főépületét 
2022. február 25. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Ahogy azt már a képriportunkban jeleztük: a kommunizmus áldozatainak emléknapján, 

február 25-én került sor a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont felújított, kápolnával 

kibővített főépületének ünnepélyes átadására és megáldására. Az esemény, amelyen többek 

között Szilágyi Péter miniszteri biztos is részt vett, a Szent András Bazilikában Mons. Orosch 

János nagyszombati érsek által celebrált ünnepi hálaadó szentmisével kezdődött, majd az 

iskolaépület előtti szalagátvágással folytatódott. A bazilikában Mons. Orosch János 

nagyszombati érsek isteni áldást kért a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága által 

nyújtott 2,17 millió eurós és a Nagyszombati Katolikus Főegyházmegye által adott 320 ezer 

eurós támogatásból teljeskörűen felújított-kibővített épületre. Hálás köszönetét fejezte ki a 

hajdani iskolaalapítóknak és mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a jelenlegi 

korszerűsítés megvalósulásához. Egyúttal hangsúlyozta: „Szeressük Istenünket, a hazánkat s a 

szeretetből eredő kötelességeinket maradéktalanul teljesítsük, miközben az emberi 

bölcsességet egyeztessük össze az evangéliumi igazsággal!“. 

 

Rendhagyó történelemórával, szentmisével és gyertyagyújtással emlékeztek a 
kommunizmus áldozataira Dunaszerdahelyen  
2022. február 25. – Ma7 

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, amely egyben Dunaszerdahely városának 

emléknapja is, rendhagyó történelemórát tartott a Pázmaneum Polgári Társulás a Neratovicei 

téri Magán Szakközépiskolában, illetve az esti szentmisén. A Diktatúrák áldozatainak 

emlékhelyénél megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért 

felelős miniszteri biztos, a Nemzetpolitikai Államtitkárság képviseletében osztotta meg 

gondolatait a jelenlévőkkel a szentmise után. Fontosnak tartotta, hogy megemlékezzen 

Esterházy Jánosról, a legnagyobb felvidéki mártírról. Elmondása szerint Esterházy János a 

huszadik század egyik legbátrabb alakja volt, aki a sziklaszilárd erkölcsi értékeire támaszkodva 

mindig a küldetésére összpontosított. 

 

Elhunyt M. Nagy László, a legendás fotóriporter 
2022. február 25. – ma7.sk  

Szerkesztőségünk mély fájdalommal értesült róla, hogy 2022. február 24-én, csütörtökön 

elhunyt M. Nagy László, a felvidéki magyar közösség legendás fotóriportere. Úgy értesültünk, 

a Helembán élő M. Nagy szívinfarktussal került kórházba néhány nappal ezelőtt.  Osztozva a 

család és a barátok fájdalmában, emlékét megőrizzük! M. Nagy László néhány nappal ezelőtt, 
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https://ma7.sk/tajaink/szuz-maria-viragoskertjenek-talan-egyik-viragszala-lett-az-iskolank-atadtak-a-komaromi
https://ma7.sk/tajaink/szuz-maria-viragoskertjenek-talan-egyik-viragszala-lett-az-iskolank-atadtak-a-komaromi
https://ma7.sk/aktualis/rendhagyo-tortenelemoraval-szentmisevel-es-gyertyagyujtassal-emlekeztek-a-kommunizmus?fbclid=IwAR10EBLm4dqHf9fW_hjeZZJRBjCRMrcxrjmWnCmecP2hAZ81J-u1t3PnTHg
https://ma7.sk/aktualis/rendhagyo-tortenelemoraval-szentmisevel-es-gyertyagyujtassal-emlekeztek-a-kommunizmus?fbclid=IwAR10EBLm4dqHf9fW_hjeZZJRBjCRMrcxrjmWnCmecP2hAZ81J-u1t3PnTHg
https://ma7.sk/aktualis/elhunyt-m-nagy-laszlo-legendas-fotoriporter


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. február 28. 

. 

 

február 20-án ünnepelhette 79. születésnapját. A szerkesztőségünk által nagyra tartott 

művészre egy 2020-ban portálunknak adott interjúval emlékezünk. 

 

Nemzetközi elismerés Peternai Zsuzsannának 
2022. február 26. – ma7.sk  

Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium igazgatója a napokban kapta kézhez a Global 

Education Award rangos nemzetközi elismerést. Ezt a díjat azok a vezető tanárok kapják a világ 

minden országából, akik kiemelkedőek hivatásukban, a tanulókat belekapcsolják a globális 

oktatásba és a közösséget szolgálják tevékenységükkel. Peternai Zsuzsanna portálunknak 

elmondta, az Erasmus programnak köszönhetően rengeteg külföldi iskolával és ezáltal tanárral 

működnek együtt. Egyik lengyel pedagógustársa javasolta a díjra, akivel figyelemmel kísérik 

egymás tevékenységét. „Az indoklásban fel kellett mutatni az elmúlt évek munkájának pozitív 

hozadékát az iskola számára - fejlesztések, tehetséggondozás és projektek terén. További 

három igazgató kolléga (ebből 2 külföldi) megerősítésére is szükség volt. Igazat megvallva, nem 

sok reményt fűztem a dologhoz, ezért volt nagy a meglepetés amikor elküldték az értesítést. 

Örülök, hogy vannak szervezetek, amelyek megbecsülik úgy a pedagógus, mind a vezető 

munkáját” – fejtette ki. 

 

Forró Krisztián: A Kárpátaljának való segítségnyújtást össze kell hangolni 
2022. február 26. – ma7.sk  

Az ukrán-orosz háború kitörésével és a menekültek megindulásával párhuzamosan beindultak 

a segélygyűjtési akciók. Kérdés azonban, hol és kinek adományozzunk, nyújtsunk segítséget 

úgy, hogy az célzatos legyen. A Szövetség hétfőre hívta össze a felvidéki szervezeteket a 

segítségnyújtás összehangolásának céljából.  Forró Krisztián elmondta, folyamatosan 

kapcsolatban állnak a kárpátalji kollégával, a cél az, hogy koordinált legyen a segítségnyújtás, 

hogy aki segíteni akar, az tudjon hova fordulni és célzatosan, jókor, jó időben tegye azt meg, 

akkor, amikor szükség van rá. A találkozó után sajtótájékoztató keretében adják majd meg az 

információkat a nyilvánosság felé. „Felemelő érzés ez az összetartozás nemzettársaink iránt” – 

nyilatkozta a Szövetség elnöke. 

 

Rigó: A parlamentben csak a fasiszták és Gyimesi nem szavazta meg az orosz 
agresszió elítélését 
2022. február 26. – bumm.sk  

Rigó Konrád, a Híd- platform vezetője volt a Pátria Rádió szombat délelőtti 

beszélgetőműsorának vendége. A műsor legnagyobb részében az elmúlt két évvel foglalkoztak, 

aminek az volt az apropója, hogy két éve voltak a választások. Rigó a műsor elején 

pozitívumként kiemelte, hogy a kormány egységesen és határozottan kiállt az orosz agresszió 

ellen. Emlékeztetett rá, hogy a parlamenti határozatot szinte a teljes politikai spektrum 

elfogadta, leszámítva a fasisztákat és ami szerinte szomorú, hogy velük együtt távol maradt a 

szavazástól az önmagát a magyarok képviselőinek kikiáltó Gyimesi is. Szerinte mindenkinek, 

akit nem itatott át az orosz propaganda, ki kell állnia Ukrajna mellett. Nem tartja helyesnek, 
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hogy bárkit azért ostorozzanak, mert nem hitte el az orosz invázióról szóló találgatásokat, 

hiszen nevesebb szakértők is tévedtek, de hiba nem belátni a hibát és továbbra támogatni az 

agressziót.  
 

Sólymos: Ukrajna segítséget, Putyin elszigetelést érdemel 
2022. február 27. - bumm.sk  

Oroszország és Putyin nemzetközi izolációt, Ukrajna segítséget és támogatást érdemel – 

hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Sólymos László. „Diplomáciai információk szerint a 

fehérorosz különleges erők repülőgépei elindultak. Lukasenka nyíltan beszáll a háborúba. Az 

ukránok önrendelkezési jogát megkérdőjelező hangok ennek ellenére továbbra sem csitulnak. 

A Kreml-propaganda működik. Igen, Ukrajna több dolog miatt is hibáztatható. A korrupció 

vagy a kisebbségpolitika miatt is, de majd csak akkor, ha ismét béke lesz. Putyin háborús 

őrülete semmivel sem magyarázható. Megtámadta Ukrajnát, mert évekkel ezelőtt szabadon 

akart dönteni a jövőjéről. Pontosan úgy, ahogy mi is tettük 1993-ban és 2004-ben. Mindent 

meg kell tennünk annak érdekében, hogy Ukrajnának erre mihamarabb lehetősége legyen" – 

jegyezte meg Sólymos.  

 

Királyhelmec segítségét is kérik a beregszásziak 
2022. február 27. – Új Szó  

A hadiállapotra való tekintettel levélben kérte fel testvérvárosait a beregszászi önkormányzat, 

hogy lehetőségeik szerint támogassák őket a térségük stratégiai intézményeinek 

működtetésében. Királyhelmec városa a holnapi (hétfő) nap során egy 10 000 eurós csomag 

jóváhagyásáról hoz döntést, az összeget a beregszásziak által megszabott lista legalapvetőbb 

dolgainak a bebiztosítására költenék. „Mi azért csak most kapcsolódunk be a kárpátaljaiak 

támogatásának, megsegítésének a történetébe, mert konkrét felkérést kaptunk 

testvértelepülésünktől Beregszásztól. Semmiképp sem akartuk összevonni a civil szervezetek 

gyűjtéseit, de mivel egy 100 ezer eurós tételt is meghaladó segélykérelemről van szó, 

önkormányzatként ilyen módon tudunk a legeffektívebben beavatkozni. A segélynyújtás – 

melynek keretében egyébként Somogyi László vezetésével a Vágsellyei járás aktivistái is 

gyűjtést szerveznek – teljes lebonyolításának a szervezésén már jelen pillanatban is dolgozunk, 

a hétfői nap folyamán pedig annak a megközelítőleg 10 000 eurós csomagnak a jóváhagyásáról 

fognak szavazni a királyhelmeci önkormányzat képviselői, melyet a beregszászi önkormányzat 

által megszabott dolgokra fogunk használni. A holnapi nap folyamán fog tehát kiderülni, hogy 

milyen. adományokra lesz szükségünk és hogy egyáltalán hova kellesz azokat hozni” – közölte 

lapunkkal Pataky Károly, Királhelyhelmec első embere. 

 

Nagykapos kész segítséget nyújtani az ukrajnai menekülteknek 
2022. február 27. – Új Szó  

Nagykapos (Nagymihályi járás) felkészült arra, hogy segítse az Ukrajnából érkező 

menekülteket, az alapiskolák tornatermeiben és más városi épületekben szállásolja el őket – 

mondta Petrikán Péter polgármester. Csütörtökön összeült a város válságstábja. 
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„Tájékoztattam a város alapiskoláinak igazgatóit, számoljanak azzal, hogy a tornatermekben 

fogjuk elhelyezni a háború elől menekülő embereket” – mondta Petrikán és hozzátette, hogy a 

helyzetről a városi közterület-fenntartó vállalattal is egyeztettek. „A városi rendőrség 

alkalmazottait megkértük, hogy az elkövetkező időszakban ne menjenek szabadságra, álljanak 

rendelkezésre, ha menekültek érkeznek” – fűzte hozzá a polgármester. A város folyamatos 

összeköttetésben van a határrendészeti szervekkel. 

 

Segítség háború idején 
2022. február 27. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház több szinten is reagált a keleti szomszédunkban 

zajló eseményekre. Központi gyűjtést szervez Kárpátalja megsegítésére, emellett egyes 

egyházközségek is adománygyűjtésbe kezdtek. Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc 

főgondnok körlevélben fordult az egyházközségekhez. Mint írják: „Mindannyian 

szembesültünk a szomorú ténnyel, az Ukrajna és Oroszország közötti háborús helyzet 

kialakulásával. Krisztus tanítása alapján elengedhetetlen, hogy ebben a kritikus állapotban 

tevékenyen is kifejezzük az ottani hittestvéreinkkel való együttérzésünket. Ezért e nehéz 

időkben arra kérjük egyházunk közösségét, hogy aki teheti, legyen szíves pénzadományával 

hozzájárulni a kárpátaljai háborúságot szenvedő hittestvéreink megsegítéséhez.” 

 

A kisebbségi jogok kérdése mindig aktuális 
2022. február 25. – Magyar Szó 

A közelgő szerbiai rendkívüli parlamenti választásról és a magyarországi országgyűlési 

választásokról, a két ország kapcsolatairól, továbbá bel- és külpolitikai aktualitásokról 

nyilatkozott a Vajdasági Rádió és Televízió Pravi ugao című műsorában dr.Pásztor Bálint, a 

Vajdasági Magyar Szövetség listavezetője az előrehozott köztársasági parlamenti 

választásokon. Értékelése szerint mindkét választás egyaránt fontos, továbbá az is fontos lenne, 

hogy a szerbiai és a magyarországi választást követően mindkét országban ugyanazok a 

politikai tömörülések kormányozhassanak, mint eddig. Hozzátette, a VMSZ azt üzeni a szerbiai 

magyar kettős állampolgároknak, éljenek szavazati jogukkal és a Fideszre voksoljanak. Szerbia 

vonatkozásában a VMSZ érdeke az, hogy a rendkívüli parlamenti választáson minél jobb 

eredményt érjen el, hogy folytathassa az évekkel ezelőtt megkezdett tevékenységet. 

 

Terítéken volt az MNT elmúlt éve is 
2022. február 25. – Pannon RTV 

A Pannónia Alapítvány sikeresen teljesítette a kitűzött célokat - az MNT jóváhagyta az 

intézmény 2021-es munka- és pénzügyi beszámolóját. Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács. 

Más fontos témák is szerepeltek a napirenden. Elfogadták az Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi 

munkabeszámolóját a testület mai ülésén, de döntöttek személyi kérdésekről is, valamint több, 

az MNT által alapított intézmény munka- és pénzügyi tervét is megvitatták. Szóba került a többi 

között a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény, a Vajdasági 
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Birkózóakadémia Alapítvány és a Pannónia Alapítvány is. Emellett általános- és középiskolák 

igazgatóiról is döntöttek a tagok. 

 

Tanárok számára szervezett képzést a VMPE 
2022. február 26. – Pannon RTV  

A logikus gondolkodás és a problémamegoldó készségek fejlesztése - ez volt a téma a Vajdasági 

Magyar Pedagógusok Egyesületének képzésén. Varga László, a Soproni Egyetem dékánja, 

valamint Varga Lívia, Monić Lídia, Mezei Belovai Irén és Vencel Valentina tartottak előadást a 

témában. A képzésnek interaktív jellege is volt az ÁBRAkadÁBRA könyv bemutatása 

alkalmával a tanárok festettek, rajzoltak, hajtogattak. 

 

Lakossági fórumot tartott a VMSZ Bácsföldváron 
2022. február 26. – Pannon RTV 

Az eseményen bemutatkoztak a párt köztársasági képviselőjelöltjei. Mindössze pár óra 

leforgása alatt száz támogatói aláírást tudtak összegyűjteni a bácsföldváriak – a VMSZ péntek 

esti lakossági fórumán ezt a teljesítményt nagyra értékelték a politikusok. Elhangzott, remélik, 

hogy minél többen élnek majd választójogukkal április harmadikán. 

 

Egyre több vajdasági magyar fiatalt foglalkoztat az aktuálpolitika 
2022. február 26. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Kétnapos ifjúságpolitikai konferenciát tartanak Adán. Az eseményen a résztvevők a fiatalok 

politika iránti érdeklődését, részvételi arányát is elemezték. A konferencián az is elhangzott, 

hogy az idősebb nemzedék gondolkodása támpontot nyújt a vajdasági közéletben aktívan részt 

vevő fiataloknak. Az ifjúságpolitikai konferencia első napján elhangzott, egyre több vajdasági 

magyar fiatalt foglalkoztat az aktuálpolitika és felismerték az itthon maradás fontosságát. A 

kétnapos konferencián többek mellett előadást tartott Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke és dr. Pásztor Bálint, a VMSZ alelnöke és a párt választási listavezetője is. 

 

A közös gondolkodás előrevisz 
2022. február 26. – Magyar Szó 

Az előrehozott parlamenti választások jegyében szervezte meg Pacséron első lakossági fórumát 

a Vajdasági Magyar Szövetség, aminek a helybeli Faluház adott otthont csütörtökön este. 

Szabolcski Szabolcs, a település tanácselnöke köszöntötte a megjelenteket, dr. Pásztor Bálint 

listavezetőt, parlamenti képviselőt, a VMSZ alelnökét, Kovács Elvirát, a VMSZ alelnökét, 

parlamenti képviselőt, képviselőjelöltet, Újvári Zsombor képviselőjelöltet, a magyarkanizsai 

községi képviselő-testület tagját, Ökrész Rozália képviselőjelöltet, majd Szatmári Adriánt, 

Topolya község polgármesterét és munkatársait, a VMSZ községi tisztségviselőit, valamint 

házigazdaként Fremond Árpád köztársasági képviselőt, képviselőjelöltet, illetve Nagy Ottót, a 

Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság igazgatóhelyettesét. 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanarok-szamara-szervezett-kepzest-vmpe
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/lakossagi-forumot-tartott-vmsz-bacsfoldvaron
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/egyre-tobb-vajdasagi-magyar-fiatalt-foglalkoztat-az-aktualpolitika
https://www.magyarszo.rs/hu/4862/kozelet_valasztasok/260290/A-k%C3%B6z%C3%B6s-gondolkod%C3%A1s-el%C5%91revisz-pacs%C3%A9r-VMSZ.htm


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. február 28. 

. 

 

Pásztor István: Senkinek sem kell bizonygatnia, hogy hol vagyunk 
2022. február 26. – Magyar Szó 

– Én is elég sokat utazok Vajdaság-szerte, Szerbia-szerte. Nem láttam várost, ahol ennyi 

mindenre használják a nemzeti szimbólumokat, a nemzeti színeket – nyilatkozta Pásztor 

István a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi 

Képviselőház elnöke a „szabadkai zászlótengerről és a sötétben világító, nemzeti színű 

táblákról őszintén, egyenesen, magyar szemszögből” beszélt. 

 

Első alkalommal tartott Plakett-díjkiosztót a VMCSSZ 
2022. február 27. – Vajdasag.ma 

Megtartotta tisztújító közgyűlését a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség, újraválasztották az 

elnököt, Gabona Ferenc személyében, illetve a mozgalmi vezető is maradt Magyar Dániel, míg 

az alelnök Szabó Dóra lett. A VMCSSZ első ízben osztott plaketteket az arra érdemes 

egyéneknek. Teleki Pál Plakett díjban részesült Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság főosztályvezetője és Hajnal Jenő, az MNT elnöke, továbbá Buzetzky Ferenc 

Plakett díjban részesült Szabó Hunor, Farkas Miklós, Oláh István és Popov Tihomir. Králik 

László Plakett díjban részesült Kantardžić Emil, Árvai Erzsébet, Kókai Magdolna és Sárkány 

Szintia, ugyanakkor Sík Sándor Plakett díjban részesítették Fujkin Gábort, Szakács Gusztávot 

és Szórád Gábort. 

 

Szijjártó: Budapesten találkozhatnának az orosz és az ukrán tárgyalódelegációk 
2022. február 25. – MTI, Magyar Nemzet, Index, Origo, M1, Magyar Hírlap  

Az orosz és az ukrán fél számára is felajánlotta a béketárgyalások helyszínéül Budapestet 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek este. Szijjártó Péter közösségi oldalán a 

brüsszeli repülőtérről élőben bejelentkezve azt mondta: az elmúlt hetekben sokan, köztük a 

világ legnagyobb országai is szinte mindent megpróbáltak, amit a diplomácia eszköztára 

felkínált annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a háború Magyarország szomszédságában, 

Ukrajnában. A háború a lehető legrosszabb forgatókönyv, emberéleteket követel - emelte ki 

hozzátéve, hogy Magyarország azt szeretné, ha szomszédságában béke lenne, véget érne a 

háború. Megjegyezte: nyilvánvalóan a tárgyalások jelentik azok alapfeltételét annak, hogy 

létrejöhet a béke. Mivel azok lehetséges helyszínében - Minszkben, Varsóban - vita alakult ki, 

ezért Szijjártó Péter Budapestet ajánlotta Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek és Andrij 

Jermaknak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalvezetőjének, amelytől a 

telefonbeszélgetéseken egyik fél sem zárkózott el. 

 

Kovács Zoltán: dezinformációk jelentek meg a kárpátaljai magyarokról 
2022. február 25. – MTI, Mandiner, 168óra, Kárpátinfo, VG, Origo  

Minden alapot nélkülöző hazugságok, dezinformációk jelentek meg pénteken a kárpátaljai 

magyarokról - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és 
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kapcsolatokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Kovács Zoltán a bejegyzésben úgy 

fogalmazott: egyes orosz nyelvű orgánumok arról tudósítottak ukrán forrásokra hivatkozva, 

hogy a Kárpátalján élő nemzetiségek azt tervezik, népszavazást tartanak az Ukrajnából történő 

kilépésről. A hamis hírek szerint a kárpátaljai magyarok azzal a kéréssel fordultak Orbán Viktor 

miniszterelnökhöz, hogy védje meg őket a népirtástól. Ezeket a hazugságokat maguk az 

illetékes ukrán hatóságok cáfolták - tette hozzá Kovács Zoltán. 

 

Szijjártó: Magyarország nem blokkolja az Oroszország elleni szankciókat 
2022. február 26. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Magyar Hírlap, Index  

Magyarország soha, egyetlen szankciós előterjesztéssel szemben sem szólalt fel, nem blokkolt 

és nem is blokkol semmit - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon 

az Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, 

Magyarország békét szeretne. "Ezért dolgozunk, ezért tárgyalok az orosz és az ukrán 

kormányok képviselőivel arról, hogy kezdjenek közvetlen megbeszéléseket Budapesten" - 

fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, ebben fogja kérni az ENSZ vezetőinek segítségét 

szombaton New Yorkban is. Szijjártó Péter aláhúzta, "sajnálattal és megütközéssel látom 

közben, hogy a nemzetközi politika és a nemzetközi sajtó egyes képviselői nem átallanak 

álhíreket gyártani és hazudozni". "Nem fér a fejembe, hogy hogyan lehet, hogy miközben 

háború van, emberek halnak meg, egyesek fake news gyárakat üzemeltetnek" - közölte. 

 

Szijjártó: már biztonságban vannak az evakuációs akcióban kimenekített 
személyek 
2022. február 27. – MTI, ATV, hirafo.hu, Ripost, Magyar Nemzet, Origo, 168óra  

Már biztonságban van az a 35 személy, akiket a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 

szervezésében evakuációs akció keretében menekítenek ki Ukrajnából - mondta el Szijjártó 

Péter miniszter szombaton este Facebook-videójában. A tárcavezető New Yorkban tárgyalt az 

ENSZ vezetővel, ezt követően videóban számolt be tárgyalásairól, valamint az evakuációs akció 

sikeréről.  Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy Kijevben sok magyar diplomata, 

családtagjaik, valamint civilek tartózkodtak nehéz körülmények között. Pénteken született meg 

a döntés, hogy a KKM szervezésében nemzetközi evakuációs konvojt indítanak magyar 

vezetéssel. A miniszter szombaton már arról tudott beszámolni, hogy 35 személy evakuációját 

sikeresen végrehajtották, a konvoj  biztonságban megérkezett az ungvári főkonzulátusra. 

Elmondása szerint a 35 személyből 24-en a nagykövetség dolgozói, diplomaták és 

családtagjaik, köztük gyerekek, ketten az MTVA újságírói, ketten pedig civil magyar 

állampolgárok. A konvoj elhozta az EBESZ és az Európa Tanács kijevi irodájának hét 

alkalmazottját is, mivel a nemzetközi stábok segítséget kértek Magyarországtól az 

evakuációhoz. 
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KMKSZ-alelnök: Magyarország baráti gesztusai javítják a kárpátaljai magyarság 
helyzetét 
2022. február 27. – MTI, hirafo.hu, Webrádió, Kárpátinfo, karpat.in.ua  

Az Ökumenikus Segélyszervezet ma átadott segélyszállítmánya nem csak a humanitárius 

katasztrófa elkerülésében játszik rendkívül fontos szerepet, hanem javítja a kárpátaljai 

magyarság helyzetét is - jelentette ki Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) alelnöke az MTI-nek vasárnap. A KMKSZ alelnöke elmondta, hogy személyesen is 

megköszönte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek a magyar kormány politikai 

és humanitárius támogatását, azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az egyre súlyosabbá váló 

humanitárius helyzet enyhítésére tesz.     Barta József az MTI tudósítójának hangsúlyozta: 

egyrészt fontosak az élelmiszer- és üzemanyag-szállítmányok, amelyek komoly segítséget 

jelentenek a lakosság, a megyében elhelyezett huszonötezer menekült ellátásában, illetve a 

mentőszolgálat, rendvédelmi szervek működése szempontjából. Másrészt pedig az ukránok is 

megtapasztalják, hogy "Magyarország, a magyar nép nem ellenség, hanem barát, jó szomszéd" 

- fogalmazott Barta József. 

 

Soltész: már több mint 30 millió forint érkezett a Híd Kárpátaljáért 
segélyprogramba 
2022. február 27. – MTI, hirado.hu, Index  

Eddig több mint 30 millió forint támogatás érkezett a kormány által indított Híd Kárpátaljáért 

elnevezésű segélyprogramba - jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Záhonyban. Soltész Miklós a záhonyi 

határállomáson tartott rögtönzött sajtótájékoztatón felidézte: első lépésként létrehozták a 

1357-es segélyvonalat, illetve az ahhoz kapcsolódó számlaszámot, amelyre már több mint 30 

millió forint támogatás érkezett. A felajánlásokat a karitatív szervezetekhez juttatják el. A 

pénzadományok mellett elsősorban olyan szálláshelyek felajánlását várják, ahol ellátást is 

tudnak biztosítani családok és kisebb közösségek számára - tette hozzá. 

 

Kormányszóvivő: folyamatosan nyitva vannak a magyar-ukrán határátkelőhelyek 
2022. február 27. – MTI, hirado.hu, Origo  

Folyamatosan nyitva vannak a magyar-ukrán határátkelőhelyek, az átengedés folyamatos, 

rövidesen külön úgynevezett Segítségpontok is nyílnak, ahol a háború elől Magyarországra 

menekülők további segítséget kaphatnak - közölte a kormányszóvivő vasárnap. Szentkirályi 

Alexandra a közösségi oldalán azt írta, Magyarország nem akar belekeveredni ebbe a háborús 

konfliktusba, de minden segítséget megad az arra rászorulóknak, "hiszen mindenki a hazáját, 

az otthonát hagyja maga mögött ezekben a nehéz napokban". Közölte: a gyorsabb átjutás 

érdekében már mind az öt magyar-ukrán határátkelőhely szünet nélkül működik. "Miközben 

az Ukrajnával közös lengyel, szlovák és román határszakaszokon a belépésre akár 20-24 órát 

is várni kell, addig a magyar határátkelőhelyeken a reggeli adatok szerint maximum egy óra a 

várakozási idő" - jegyezte meg. 
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Az ukrán elnöki iroda megerősítette, hogy ukrán küldöttség készül tárgyalni az 
orosz féllel 
2022. február 27. – MTI, Hír TV, hirado.hu  

Az ukrán elnöki iroda megerősítette vasárnap, hogy ukrán tárgyalóküldöttség fog találkozni az 

orosz féllel, a megbeszélést a fehérorosz határnál, Pripjaty folyó térségében tartják. Az elnöki 

iroda a Telegram üzenetküldő portálon közölte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és 

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő vasárnapi telefonos megbeszélése során állapodtak 

meg ebben. "A politikusok megegyeztek abban, hogy az ukrán delegáció előfeltételek nélkül 

találkozik az orosz küldöttséggel az ukrán-fehérorosz határon, Pripjaty folyó térségében" - 

tájékoztatott Zelenszkij hivatala. Hozzátette: Lukasenka vállalta a felelősséget azért, hogy az 

ukrán delegáció útja, tárgyalásai és visszatérése során a fehérorosz területen állomásozó összes 

repülőgép, helikopter és rakéta a földön marad. Az elnöki iroda további részleteket nem közölt, 

azt sem árulta el, hogy kik az ukrán delegáció tagjai. 

 

Özönlenek az adományok a magyar-ukrán határ melletti Tiszabecsre 
2022. február 27. – MTI,  hirado.hu, M1, Origo 

Megállás nélkül érkeznek az adományokkal megrakott járművek a magyar-ukrán határ melletti 

Tiszabecs általános iskolájába, a határállomás magyar oldalán számos civil önkéntes és 

szervezet segít az Ukrajnából érkező menekültek ellátásában és utaztatásában - tapasztalta az 

MTI tudósítója vasárnap a helyszínen. Ukrajna felé alig van forgalom, onnan viszont 

folyamatosan érkeznek gyalog vagy autóval a kárpátaljaiak a magyar-ukrán határ legdélebbi 

átkelőjére, amelynek magyar oldalát elhagyva rögtön meleg ételt és élelmiszercsomagot 

kapnak a menekülők. Többségük nő és gyerek, sokan családjukkal együtt érkeznek 

Magyarországra, majd a határállomás közelében várják meg rokonaikat, hogy értük jöjjenek. 

 

Putyin különleges szolgálati módba léptette az orosz elrettentő erőket 
2022. február 27. – MTI, hirado.hu, Hír TV, Telex, HVG, Demokrata, Ma7  

Különleges szolgálati mód bevezetését rendelte el az orosz hadsereg elrettentő erőinél 

Vlagyimir Putyin orosz elnök, a Nyugat részéről elhangzott agresszív kijelentésekre hivatkozva.  

"A vezető NATO-országok vezető tisztségviselői a hazánknak címzett agresszív kijelentéseket 

is megengednek maguknak az országunkkal szemben, ezért megparancsolom a védelmi 

miniszternek és a vezérkar főnöknek, hogy az orosz hadsereg elrettentő erőit helyezzék át 

különleges szolgálati módba" - mondta az orosz elnök a Kremlben a Szergej Sojgu védelmi 

miniszterrel és Valerij Geraszimovval, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökével folytatott 

megbeszélésén. Putyin "barátságtalan lépésnek" nevezte, hogy nyugati országok gazdasági 

téren is "barátságtalan lépéseket" tesznek Oroszországgal szemben és "illegitimnek" nevezte a 

szankciókat. 
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https://hirtv.hu/hirtvkulfold/az-ukran-elnoki-iroda-megerositette-hogy-ukran-kuldottseg-keszul-targyalni-az-orosz-fellel-2537931
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/az-ukran-elnoki-iroda-megerositette-hogy-ukran-kuldottseg-keszul-targyalni-az-orosz-fellel-2537931
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/27/ozonlenek-az-adomanyok-a-magyar-ukran-hatar-melletti-tiszabecsre
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/putyin-kulonleges-szolgalati-modba-leptette-az-orosz-elrettento-eroket-2537932
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Zelenszkij nem hisz az ukrán és az orosz küldöttség tárgyalásának sikerében 
2022. február 27. – MTI, hirado.hu, Ma7   

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette vasárnap, hogy nem igazán hisz az ukrán és az 

orosz küldöttségek fehérorosz határnál tartandó tárgyalásának sikerében, de legalább 

megpróbálják, így később senki sem mondhatja, hogy  a kijevi vezetés nem akarta megállítani 

a háborút. "Őszinte leszek, mint mindig: nem igazán hiszek ennek a találkozónak az 

eredményességében, de hadd próbálkozzanak. Később így Ukrajna egyetlen állampolgárának 

sem lesz kétsége afelől, hogy én elnökként nem próbáltam megállítani a háborút, amikor volt 

rá esély, még ha csekély is" - fogalmazott Zelenszkij az egyik vasárnapi videóüzenetében. Az 

ukrán elnök kiemelte: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt kérte tőle, hogy az ukrán és 

az orosz delegáció "minden előfeltétel nélkül" találkozzon a Pripjaty folyónál, a fehérorosz-

ukrán határon. A videóüzenetben Zelenszkij közölte: amíg "a mieink" tárgyalnak, addig ő 

maga, az elnöki iroda vezetője, a miniszterelnök, a fegyveres erők főparancsnoka és a hadsereg 

Ukrajnában marad, és védi az államot, mert a cél Ukrajna területi integritásának megőrzése. 

 

Segítőpontot hozott létre a beregsurányi határátkelő ukrán oldalán az 
Ökumenikus Segélyszervezet 
2022. február 28. – MTI, Ma7, Origo, Magyar Nemzet   

Éjjel-nappal működő segítőponttal támogatják az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai és 

önkéntesei a beregsurányi határátkelő ukrajnai oldalán kilométeres sorokban várakozókat - 

jelezte a szervezet hétfőn az MTI-nek. Közleményük szerint a határátkelő közelében, Asztélynál 

létrehozott segítőpontot egy használaton kívüli fűtött pavilonban rendezték be, melyet további 

sátrakkal, illetve a következő napokban mobil mellékhelyiségekkel is kiegészítenek. A ponton 

meleg teával, szendviccsel, frissítőkkel, takarókkal és alapvető higiéniás cikkekkel segítik a 

menekülteket, akik sok esetben idősekkel, kisgyerekekkel várakoznak hosszú órákon át a 

határátlépésre - tették hozzá. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 25. – Kossuth Rádió 

 

"A Szovjetunió létrejöttével megtestesülni látszott az álomkép, s az emberiség jelentős részére 

hatott a varázslat, ahogyan különböző intenzitással, de hat még ma is. Felismerni és kimondani 

az igazságot: hogy a rendszer, amely ma már a világ területének egyharmada fölött uralkodik, 

a történelem legigazságtalanabb és legembertelenebb társadalmát hozta létre; ez a legnagyobb 

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/02/27/zelenszkij-nem-hisz-az-ukran-es-az-orosz-kuldottseg-targyalasanak-sikereben
https://hirado.hu/cikk/2022/02/28/segitopontot-hozott-letre-a-beregsuranyi-hataratkelo-ukran-oldalan-az-okumenikus-segelyszervezet
https://hirado.hu/cikk/2022/02/28/segitopontot-hozott-letre-a-beregsuranyi-hataratkelo-ukran-oldalan-az-okumenikus-segelyszervezet
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kihívás, amivel az emberiség szembekerült, és szembenézni vele a legtöbbünknek ugyanolyan 

nehéz, mint a gótika emberének elfogadni, hogy nincs mennyország." olvashatjuk A láthatatlan 

írásban - Arthut Koestler önéletrajzában, amely 1954-ben jelent meg angolul. Magyarul 1997-

ben. Koestler egyike azoknak, akik nagyon korán és határozottan megfogalmazták 

véleményüket a kommunizmusról, a szocialista gyakorlatról és a sztálinizmusról. A 

kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján műsorunkban Kárpát-medencei 

történetekről, sorsokról,  kutatásokról hallunk beszámolót, amelyek a korszak rémtetteit tárják 

fel. 

   

A II. vh. után a szovjet megtorlások a kárpátaljai magyarságot sem kímélték. Mivel az egyház 

volt a kárpátaljai magyarság egyik megtartó ereje, ezért a szovjet hatóságok legelőszőr ezeket a 

közösségeket semmisítették meg.  A papokat zárt tárgyalásokon, koholt vádak alapján ítélték 

el és száműzték őket Szibériába. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Szkoropádszki Péter 

görög katolikus papot hallják, aki mélyrehatóan tanulmányozta Romzsa Tódor boldoggá 

avatott, munkácsi, görög katolikus püspök tragikus történetét. Tódor püspököt 1947-ben 

mérgezte meg egy injekcióval egy ügynök.  

 

Az 1944 és 1955 között internált, deportált, koholt vádak alapján elítélt, vagy  rejtélyes 

körülmények között eltűnt kárpátaljai magyar áldozatok felkutatása több évtizedig tartott. Így 

van ez Délvidéken is, ahol a történészek feltételezése szerint még mindig vannak jeltelen sírok, 

névtelen áldozatok. Hogy milyen pusztítást végzett a kommunizmus az egykori 

Jugoszláviában, azon belül a Vajdaságban, erről szól Ternovácz István riportja. 

 

Az kollektivizálás Csehszlovákiában 1949 és 1989 között több szakaszban zajlott. 70 évvel 

ezelőtt 1952-ben indult Csehszlovákiában az erőszakos szövetkezetesítés. Magát a szovjet 

mintára történő kollektivizálást 1949-ben hirdette meg Csehszlovákia Kommunista Pártja, de 

mivel a 9. pártkongresszus erre vonatkozó határozatai csak nem akartak teljesülni, más, tőlük 

keletebbre már bevált módszereket kellett alkalmazni. A mezőgazdaság szocialista 

átszervezéséről Bartók Csaba összeállítása következik. 

 

Sokan nehéz börtönéveket szenvedtek azért, mert bátran vállalták véleményüket, 

gondolataikat vagy éppen meg merték fogalmazni a kritikát a totalitárius rendszerrel szemben. 

A börtön, a munkatábor vagy meghurcolás egy életen át kísérte ezeket az embereket. Oláh-Gál 

Elvira Nagy Benedek csíkszeredai történésszel, erdélyi 56-ossal, volt parlamenti képviselővel 

beszélgetett. 
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Határok nélkül 

2022. február 26. – Kossuth Rádió 

 

Befejezték a partiumi Magyarremete református templomában a falképek restaurálását. A 

középkori műemlék belső helyreállítását a magyar kormány támogatta. A XIII. században épült 

és a XIV. században átalakított templom az egyik legjelentősebb partiumi középkori műemlék.  

A szentély falképeinek egy részét 1927-ben már feltárták, azonban többségüket visszavakolták. 

Újabb falkutatást 2003-ban végeztek, amikor további falképekre bukkantak. A részleges 

konzerválás után a munkálatok 2020-ban folytatódtak. A belső tér teljes restaurálása nemrég 

készült el. 

 

Műemlékek felújítását támogatják a Maros megyei RMDSZ-es önkormányzatok az általuk 

létrehozott Szolidaritási Alapból. 

Az egyedi kezdeményezés 2018-ban indult, célja az épített örökség megmentése közösségi 

összefogás révén. 

Idén 740 ezer lej/mintegy 150 ezer euró gyűlt össze az alapba, ebből három település 

műemlékvédelmi terveit támogatják - mondta Kovács Mihály Levente, a Maros megyei Tanács 

alelnöke. 

 

Pontosan száz éve született meg az első kezdeményezés egy magyar kulturális központ 

létrehozására Temesváron. A város magyarságának a lehető legszélesebb összefogásával 1930-

ban sikerült felavatni a Magyar Házat, amely kevesebb, mint egy évtizedig töltötte be hivatását 

többé-kevésbé zavartalanul. Azután a különböző diktatúrák, a második világháború 

korlátozásait élte át, egészen az állam általi kisajátításig. 1990 után, több évtizedes pereskedés 

révén sem sikerült visszaszerezni az ingatlan tulajdonjogát, csak a megyei magyar lap kiadója 

maradhatott meg az épület első emeletén. A héten a Várbástya Egyesület magyar 

kormánytámogatással vásárolta vissza az épületet a város magyarsága számára. A Magyar Ház 

viszontagságos történetéről Szekernyés János helytörténészt kérdeztük. 

 

Suhantékos vagy suttyintós leves, cicvara, barátfüle, gudus kalács, darázsfészek, angyalszelet, 

összecsapós, spojhejtos keksz -  

címek a Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat keretében bemutatott Torda - 

Nagyanyáink ételei című könyvből. A szerkesztőnek, Mezei Zsuzsannának régi álma vált valóra 

ezzel a kiadvánnyal, végre csokorba szedhette a régi recepteket, hogy ne vesszenek feledésbe. 

Riportunk a könyvbemutatón készült. 
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És még egy könyv szintén a Délvidékről: 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gondozásában megjelent Gallusz László újságírónak a 

Hej, élet, juhászélet… című riportkönyve, amely a délvidéki tiszamenti juhászok múltjáról, 

jelenéről, jövőjéről szól. Az oromhegyesi Faluházban megtartott könyvbemutatón kollégánk is 

ott volt. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2022. február 27. – M1 

Kárpátaljai kisebbségi árnyékjelentés  

Ukrajnában az elmúlt években számos olyan kisebbségellenes törvényt hoztak, melyek 

szemben állnak az európai értékekkel. Ilyen volt a 2017-es ukrán tanügyi jogszabály is, mely az 

ötödik osztály után kötelezővé teszi az államnyelvre való folyamatos áttérést a nemzetségi 

iskolákban. A törvény hatalmas felháborodást váltott ki Kárpátalján és az anyaországban 

egyaránt, hiszen mintegy száz magyar iskola léte került veszélybe, mert 2023-tól kötelezően 

végre kell azt hajtani. 

 

Újvidék Európa Kulturális Fővárosa    

Egy luxemburgi és litvániai város mellett a délvidéki Újvidék lett 2022-ben Európa egyik 

kulturális fővárosa. A címet 1985 óta viselhetik Európa különböző városai. A tematikus év 

során több mint 1500 programot szerveznek, amelynek egyik leghangsúlyosabb pontja Újvidék 

multikulturális múltjának és jelenének bemutatása. 

 

Konzul kupa síverseny Hargitafürdőn    

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa kilencedik alkalommal szervezte meg a Konzul 

Kupát Hargitafürdőn. A vendéglátók részéről Tóth László főkonzul köszöntötte a több száz 

résztvevőt. 

 

Újabb kormánytámogatás a Tamási Áron Gimnáziumnak 

2012-ben még ez a felirat intette óvatosságra a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium 

diákjait. A római katolikus egyház tulajdonában lévő épület akkor katasztrofális állapotban 

volt. Sem a gyulafehérvári érsekségnek, sem a városnak nem volt lehetősége felújítani. Az iskola 

igazgatója akkor így nyilatkozott: 


