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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: háborús helyzetben nyugalomra van szükség 
2022. február 28. – MTI, Mandiner, Origo.hu, Hír TV, Euronews, kormany.hu, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap, Index  

 "Háborús helyzetben vagyunk, ilyenkor nyugalomra van szükség" - mondta Orbán Viktor 

miniszterelnök hétfői, az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában. A kormányfő kifejtette: 

reggel is ülésezett a nemzetbiztonsági operatív törzs, áttekintették az orosz-ukrán háború 

legújabb fejleményeit. Hangsúlyozta: a magyar emberek érdeke, hogy Magyarország 

kimaradjon ebből a háborúból, ezért Magyarország nem küld sem fegyvert, sem katonákat a 

háborús övezetbe - jelentette ki. Orbán Viktor elmondta, arról is dönteniük kellett, hogy 

átengednek-e fegyverszállítmányokat a magyar-ukrán határon. "Úgy döntöttünk, hogy nem 

engedünk át ilyen szállítmányokat" - közölte, hozzátéve: azért, mert Kárpátalján magyarok 

élnek "és egyetlen olyan lépést sem támogathatunk, amely veszélyeztetheti az ő biztonságukat". 

 

Szijjártó: nem engedélyezzük halált okozó fegyverek átszállítását Magyarország 

területén 
2022. február 28. – MTI, ORIGO, Mandiner, MagyarNemzet, 24.hu 

Magyarország hozzájárult, hogy az Európai Unió fegyvereket szállíthasson Ukrajnába, de a 

kormány ebben kétoldalú alapon nem vesz részt, és nem engedélyezi halált okozó fegyverek 

átszállítását hazánk területén - jelentette be a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Pristinában. A tárcavezető a koszovói kollégájával, 

Donika Gervalla-Schwarzcal közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a kormány vasárnap 

hozzájárult az úgynevezett Európai Békekeret (EPF) aktiválásához, amelynek nyomán az EU 

fegyvereket szállíthat Ukrajnába, azonban világossá tette, hogy Magyarország nemzeti, 

kétoldalú alapon nem fog így tenni. 

 

Kormányszóvivő: 65 millió forintot ajánlottak fel a Híd Kárpátaljáért 
segélyprogramon keresztül 
2022. február 28. – MTI, hirado.hu, Origo.hu, Magyar Hírlap  

Elérte a 65 millió forintot a kormány által indított Híd Kárpátaljáért segélyprogramon 

keresztül felajánlott adományok összege - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a 

Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) ülése után tartott sajtótájékoztatón, 

hétfőn Budapesten. Szentkirályi Alexandra elmondta: az eddig összegyűlt pénzből 10-10 millió 

forintot közvetlenül a határátkelőhelyek közelében kialakított segítségpontokra juttatnak el, 

ahol a segélyszervezetek jelenleg a legaktívabb munkát végzik. A segítségpontok helyszínei: 

Záhony, Lónya, Barabás, Beregsurány és Tiszabecs. Ezeken a helyeken a határról érkezők 

információt, ételt-italt, lelki gondozói és akut orvosi segítséget kaphatnak - mondta a 
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https://mandiner.hu/cikk/20220228_orban_viktor_%20haborus_helyzet_nyugalom_%20karpatalja_belfold
https://www.origo.hu/itthon/20220228-szijjarto-peter-koszovoban-video.html
https://www.origo.hu/itthon/20220228-szijjarto-peter-koszovoban-video.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/28/kormanyszovivo-65-millio-forintot-ajanlottak-fel-a-hid-karpataljaert-segelyprogramon-keresztul
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/28/kormanyszovivo-65-millio-forintot-ajanlottak-fel-a-hid-karpataljaert-segelyprogramon-keresztul
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kormányszóvivő. A 1357-es telefonszámon hívásonként, illetve sms-enként 500 forintot lehet 

felajánlani, emellett a 11711711-22222222-es számlaszámon is várják a pénzadományokat. 

Továbbá a karitatív szervezetek saját adományvonalain is lehet adakozni. 

 

MÁV: hétfő délutántól ingyen utazhatnak az ukrán állampolgárok a belföldi 

járatokon 
2022. február 28. – MTI,  Hirado.hu, MagyarNemzet, Kiszo.net, 24.hu 

Hétfő délutántól ingyen utazhatnak a MÁV-Start belföldi járatain az ukrán állampolgárok - 

közölte a vasúttársaság hétfőn az MTI-vel, jelezve, hogy kibővítették a szombat éjféltől 

bevezetett szolidaritási jegyet. Azt írták: a díjmentes szolidaritási jeggyel az érintettek az 

utazást bármely vasútállomáson megkezdhetik, a jegyváltáskor az úticélt kell megadni és 

személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni kell az ukrán állampolgárságot. Felhívták a 

figyelmet arra, hogy a szolidaritási jeggyel utazók kizárólag a másodosztályú kocsikat vehetik 

igénybe, a feláras vonatokon a gyorsvonati pótjegyet nem kell megvásárolniuk. 

 

Zelenszkij Ukrajna azonnali felvételére szólította fel az EU-t 
2022. február 28. – MTI, Origo.hu, Maszol.ro, Kiszo  

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői videóüzenetében felszólította az Európai Uniót, hogy 

gyorsított eljárásban vegye fel Ukrajnát a tagjai közé. "Az európaiak tisztában vannak azzal, 

hogy katonáink államunkért, ezzel egy időben egész Európáért harcolnak. Minden EU-

tagország békéjéért, a gyermekek életéért, az egyenlőségért, a demokráciáért. Ez minden joggal 

felruház bennünket arra, hogy az Európai Unióhoz forduljunk: új, különleges eljárás 

formájában tegye lehetővé Ukrajna azonnali csatlakozását" - hangoztatta az elnök. Zelenszkij 

kiemelte, hogy Ukrajna hálás partnereinek, de "a célunk az, hogy mi mind egyenlők legyünk". 

Szerinte az ukránok megérdemlik ezt. "Biztos vagyok abban, hogy ez igazságos, hogy 

megérdemeljük, és hogy mindez lehetséges" - szögezte le az államfő. 

 

Zelenszkij aláírta Ukrajna európai uniós csatlakozási kérelmét 
2022. február 28. – MTI, Mandiner, hirado.hu   

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta hétfőn Ukrajna európai uniós csatlakozási kérelmét. 

Ezt maga az államfő jelentette be, hozzátéve, hogy országa felvételét "reálisnak" tartja. Andrij 

Szibiha, az elnöki iroda helyettes vezetője elmondta, hogy ezenfelül az elnök, valamint Denisz 

Smihal miniszterelnök és Ruszlan Sztefancsuk házelnök közös nyilatkozatot is aláírtak. "A 

dokumentumok már úton vannak Brüsszelbe" - tette hozzá Szibiha. Az Ukrajinszka Pravda 

hírportál szerint Zelenszkij számára azért lehet fontos Ukrajna kérelmének elbírálási eljárása, 

hogy ez a kérdés potenciálisan felhasználható legyen az Oroszországgal folytatott 

tárgyalásokon, mivel az Európai Unió egy olyan intézmény, amely a békén és a konfliktusok 

párbeszéd útján történő rendezésén alapul. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/28/mav-hetfo-delutantol-ingyen-utazhatnak-az-ukran-allampolgarok-a-belfoldi-jaratokon
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/28/mav-hetfo-delutantol-ingyen-utazhatnak-az-ukran-allampolgarok-a-belfoldi-jaratokon
https://www.origo.hu/nagyvilag/20220228-zelenszkij-ukrajna-oroszorszag-europai-unio.html
https://mandiner.hu/cikk/20220228_ukrajna_volodimir_zelenszkij_europai_unio_kulfold
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Vállald, aki vagy! – elkészült a romániai népszámlálás magyar himnusza 
2022. február 28. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Újszerű módon, népszerű előadóművészekkel szólítja meg a közelgő romániai népszámlálás 

magyar kampánya az erdélyi magyarokat. A frissen bemutatott népszámlálási himnuszban 

olyan neves énekesek és zenekarok jelennek meg, mint Bagossy Norbert, Keresztes Ildikó vagy 

a Tokos Zenekar, de a videóklip is rendkívül látványos – olyan életképek tűnnek fel benne, 

amelyek rólunk, erdélyi magyarokról szólnak. „A népszámlálási himnusszal két célunk volt. 

Egyrészt újabb premiernek szántuk, ha már lesz magyar nyelvű kérdőív, ha most először lesz 

online önkitöltési lehetőség, akkor legyen egy himnusz, egy induló is. Másrészt a magyar 

kampány fő üzenetét is hangsúlyozni akartuk a dallal, vagyis, hogy mindenki, aki magyarnak 

érzi magát, bátran és büszkén vállalja identitását a népszámláláson” – mondta el a himnusz 

céljával kapcsolatban Barna Gergő, a kampány koordinátora. 

 

Készülnek az ukrajnai menekültek elszállásolására a Kolozs megyei magyar 

önkormányzatok 

2022. február 28. – Krónika 

Több Kolozs megyei önkormányzat is kész fogadni az ukrajnai menekülteket, helyenként 

kultúrotthonokba, iskoláknál vagy magánszemélyeknél alakítanak ki szálláshelyet a 

rászorulóknak. Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének tájékoztatása szerint az 

önkormányzatok már elkezdték az előkészületeket a szálláshelyek kialakítására. Asztalos 

István, a Kolozsvártól 20 kilométerre fekvő Tordaszentlászló község RMDSZ-es polgármestere 

elmomdta, hogy a községközpont régi kultúrotthonában 40 személyt tudnak majd fogadni, 

jelenleg matracok és ágyneműk beszerzésével foglalkoznak. Zsúk községben három művelődési 

házban alakítanak ki alvóhelyet: Nemeszsúkon és Kötelenden 20-20 személy, Felsőzsúkon 10 

személy elszállásolását vállalta a polgármesteri hivatal. 

 

Technikai tudnivalók: így zajlik majd a népszámlálás önkitöltéses szakasza 

2022. február 28. – maszol.ro 

Háromszéken 197 000 személy adatait gyűjtik be és 98 000 lakást mérnek fel az idei 

népszámlálás alkalmából, tájékoztatott Illyés Andrea. A Kovászna Megyei Statisztikai Hivatal 

igazgatója elmondta: az önkormányzatok összesen 375 személyt alkalmaztak a március 14-én 

kezdődő népszámlálás lebonyolítására. Az idei népszámlálás újdonsága, hogy első alkalommal 

kizárólag online zajlik, papír helyett informatikai eszközöket használnak az adatgyűjtés során 

és első alkalommal adnak lehetőséget a lakosságnak, hogy saját kezűleg, az interneten töltsék 

ki a kérdőívüket, ezért cserébe egy fizetett szabadnapot kapnak. 
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https://kronikaonline.ro/szines/vallald-aki-vagy-n-elkeszult-a-romaniai-nepszamlalas-magyar-himnusza
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/keszulnek-az-ukrajnai-menekultek-elszallasolasara-a-kolozs-megyei-magyar-onkormanyzatok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/keszulnek-az-ukrajnai-menekultek-elszallasolasara-a-kolozs-megyei-magyar-onkormanyzatok
https://maszol.ro/belfold/Technikai-tudnivalok-igy-zajlik-majd-a-nepszamlalas-onkitolteses-szakasza
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Felújítják a szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskolát a fejlesztési minisztérium 

támogatásával 
2022. február 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ-es Cseke Attila vezette fejlesztési minisztérium 9,086 millió lejből felújítja és 

modernizálja a szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskolát. A Cseke Attila tárcavezető által 

aláírt projektről Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes elmondta: a kormányzati munkának 

számos eredménye van az elmúlt másfél évből, mégis az oktatási intézmények megújulása – 

minden új iskola, szakiskola, szórványkollégium létrejötte vagy modernizálása – jelenti a 

legnagyobb örömöt. Az elfogadott projekt értelmében hőszigetelik az öt ingatlanból álló iskolát, 

kicserélik a tetőszerkezetet, villámhárítókat szerelnek fel, valamint a mozgáskorlátozottak 

számára is könnyen megközelíthetővé teszik. A beruházásban az önkormányzat önrésze 520 

ezer lej – tudatta közleményében az RMDSZ. 

 

Tűz ütött ki a gyulafehérvári római katolikus teológia melléképületében 

2022. február 28. – MTI, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Tűz ütött ki hétfő délután a gyulafehérvári római katolikus papnevelő intézet egyik 

melléképületében. A Fehér megyei tűzoltóság szóvivője, Radu Botezan az Agerpresnek 

elmondta: a lángok a papnevelő intézet hőközpontjában csaptak fel, és nem áll fenn annak a 

veszélye, hogy átterjedjenek a szomszédos Batthyáneum könyvtár épületére. A szóvivő 

hozzátette: a tüzet sikerült lokalizálni. A szóvivő arra is kitért, hogy a tűzoltóságot a 

Batthyáneum könyvtárhoz riasztották, mert a bejelentést tevők azt hitték, hogy a könyvtár 

melléképülete gyúlt ki. A könyvtárnak az egykori trinitárius templom ad otthont, a papnevelde 

viszont a templom melletti egykori rendházban működik. 

 

Jegyzékbe veszik a menekültszállásokat Háromszéken 

2022. február 28. – maszol.ro 

Ráduly István Kovászna megyei prefektus hétfőn azt kérte a háromszéki városok 

polgármestereitől, hogy készítsék el a jegyzékét az összes olyan szálláshelynek, ahol Ukrajnából 

menekülteket lehetne elhelyezni és étkeztetni. A kormánybiztos szerint eddig 

Sepsiszentgyörgy, Bodzaforduló és Zágonbárkány településekről érkeztek szállásajánlatok. A 

prefektus közölte, hogy vasárnap este egy 12 fős csoport érkezett Sepsiszentgyörgyre 

Ukrajnából, megszálltak a város egyik szállodájában, majd tovább is utaztak egy nemzetközi 

repülőtérre. „Fel akarunk készülni arra az esetre, amikor a háború elől menekültek érkeznek, 

hogy szállást és étkezést biztosítsunk számukra”, mondta. 

 

Környezetbarát és energiahatékony uszodát építenek Szászrégenben 

2022. február 28. – maszol.ro 

A fejlesztési minisztérium biztosítja a Szászrégenben épülő új uszoda megvalósításához 

szükséges, közel 30 millió lejes finanszírozást – jelentette be Cseke Attila szaktárcavezető. „A 

szászrégeni közösség fejlődést akar, a helyi vezetők pedig tudják, hogyan kell elérni ezt a célt. 
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https://maszol.ro/belfold/Felujitjak-a-szentegyhazi-Gabor-Aron-Szakkozepiskolat-a-fejlesztesi-miniszterium-tamogatasaval
https://maszol.ro/belfold/Felujitjak-a-szentegyhazi-Gabor-Aron-Szakkozepiskolat-a-fejlesztesi-miniszterium-tamogatasaval
https://maszol.ro/belfold/Tuz-utott-ki-a-gyulafehervari-romai-katolikus-teologia-mellekepuleteben
https://maszol.ro/belfold/Jegyzekbe-veszik-a-menekultszallasokat-Haromszeken
https://maszol.ro/belfold/Kornyezetbarat-es-energiahatekony-uszodat-epitenek-Szaszregenben
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A minisztérium az uszoda felépítéséhez szükséges támogatást biztosítani fogja” – nyilatkozta 

Cseke Attila. Az RMDSZ-es fejlesztési miniszter elmondta: a korszerű, új uszodában egy 

standardoknak megfelelő, 25x15,4 méteres medence lesz, amelyben 6 úszósávot alakíthatnak 

ki egyszerre. A medencét az úszni tanuló gyermekek és a helyi közösség minden tagja 

használhat, mondta el a fejlesztési miniszter, majd hozzátette: a földszinten öltözők, edzőterem 

és sportterem lesz, az emeleten pedig a közönség számára rendeznek be egy 124 férőhelyes 

lelátót. 

  
Kéménden egy nap alatt összegyűlt több teherautónyi adomány a kárpátaljai 

Nagylucska részére 

2022. február 28. – ma7.sk  

Tegnap este fél 10-kor kezdték autóra pakolni az összegyűlt humanitárius adomány egy részét. 

Az átvételre Bogovich Marina, Nagylucska polgármesterének felesége érkezett a segítőkkel. Ma 

reggel nyolckor még mindig Záhonynál várakoztak az Ukrajnába való belépésre. Grman József 

polgármester elmondta, február 26-a délutánján telefonon érkezett a kérés a nagylucskai 

polgármestertől, hogy sürgősen tartós élelmiszerekre, higiéniai szerekre, matracokra és meleg 

takarókra van szükségük. Azon nyomban összehívta a képviselőket, hogy megvitassák a segítés 

módját. Székely Andrea alpolgármester és Neznánsky Tamás önkormányzati képviselő 

felügyelték a gyűjtést. Még aznap kihirdették a adománygyűjtést a hangszóróban és közzétették 

a közösségi oldalon. Ez példa nélküli adakozási lavinát indított el. „Bármilyen világot élünk, az 

emberiesség, a segítőkészség nem halt ki az emberekből. Vasárnap délelőtt mise után sorban 

álltak az emberek a helyi Jednotában, hogy megvegyék az adománynak szánt élelmiszert. Még 

olyan is ajándékozott, akiről köztudott, hogy nagyon szerényen él."  

 

Tudhattak a Híd képviselői az utókonfiskációkról? 

2022. február 28. – Somogyi Szilárd – ma7.sk  

Három évvel azután, hogy a szlovákiai magyar sajtóban megjelentek az első írások, köztük 

elsőként a Magyar7 beszámolója a Beneš-dekrétumok alapján történő úgynevezett 

utókonfiskációkról, vagyis a földek utólagos elkobzásáról, idén februárban a magyar párt is 

tartott ez ügyben a sajtótájékoztatót. A Szövetség párt pozsonyi eseményén csak az MKP-, és 

az Összefogás-platform vett részt, a Most–Híd párt platformja azonban nem, ezzel is 

érzékeltetve talán, hogy a párt Bugár Béla jelezte időszakának eme problémája rájuk is vetülhet.  

Hihető az az állítás, hogy a Most–Híd párt Bugár Béla alatti időszakának vezetői nem tudtak 

az utókonfiskációk beindításáról? Ez az állítás kizárható, sőt szinte teljes biztonsággal állítható, 

hogy a Bugár vezette Híd konkrétan tudott a Beneš-dekrétumok újbóli aktiválásáról. Ezt arra 

az egyszerű, bár a szélesebb nyilvánosság előtt eddig kevésbé ismert tényre alapozom, hogy a 

párt jelöltjei a Földalap legfelsőbb stratégiai és operatív vezetésben is ott voltak. 
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https://ma7.sk/tajaink/kemenden-egy-nap-alatt-osszegyult-tobb-teherautonyi-adomany-a-karpataljai-nagylucska
https://ma7.sk/tajaink/kemenden-egy-nap-alatt-osszegyult-tobb-teherautonyi-adomany-a-karpataljai-nagylucska
https://ma7.sk/aktualis/tudhattak-a-hid-kepviseloi-az-utokonfiskaciokrol
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A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége is segítséget nyújt a kárpátaljai 

magyaroknak 

2022. február 28. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma 

Mi, mint a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége megdöbbenéssel figyeljük a szomszédos 

országban, Ukrajnában történő háborús eseményeket. A kárpátaljai magyarság ezidáig is 

számos nehézséget volt kénytelen elviselni a magyar nemzetiségükből fakadóan. A jelenlegi 

humanitárius helyzetben kérjük a szlovákiai magyar vállalkozókat, a vállalkozói szövetséghez 

hasonlóan, a maguk erejéhez mérten és módon támogassák és segítsék a kárpátaljai 

magyarságot, menekülteket. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége ezúton csatlakozik a 

magyar kormány által meghirdetett „Híd Kárpátaljáért” kezdeményezéshez. Mindannyiunk 

nemzeti összefogása nem elhanyagolható módon segíthet a most leginkább rászorultakon. 

 

Összehangolt segítségnyújtás Kárpátaljának - felvidéki szervezetekkel 

egyeztetett a Szövetség 
2022. február 28. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

A Szövetség meghívására a háború által sújtott kárpátaljai magyar közösség megsegítéséről 

egyeztettek felvidéki magyar civil szervezetek hétfőn Dunaszerdahelyen. Forró Krisztián az 

egyeztetést követő sajtótájékoztatón elmondta, kritikus és kaotikus a helyzet Ukrajnában. A 

Szövetség keresi a megoldásokat, hogyan lehet segíteni a háború által sújtott embereknek, és a 

Kelet-Szlovákiába érkezett menekülteknek. Ezért kezdeményezett egyeztetést a felvidéki 

társadalmi szervezetekkel és a történelmi egyházak képviselőivel, hogy összehangolják a 

segítségnyújtás formáit. Forró elmondta, a tájékoztató előtt egyeztettek a kárpátaljai magyar 

közösség képviselőivel is, hogy felmérjék, mivel segíthetik leginkább Felvidékről az ottani 

rászorulókat. Az egyeztetésbe bekapcsolódott Brenzovics László, a KMKSZ elnöke is, aki arról 

tájékoztatott, jelenleg „akut probléma" Kárpátalján nincs, de a helyzet gyorsan változhat. 

 

Toporcon emlékezett a Csemadok Irányi Dániel születésének 200. évfordulója 

alkalmából 
2022. február 28. – felvidek.ma  

Irányi Dániel születésének 200. évfordulója alkalmából a Csemadok Szepsi Alapszervezete 

szülőfalujában, Toporcon tisztelgett emléke és munkássága előtt. 1822. február 24-én 

Toporcon, ebben a kis szepességi német–szláv falucskában látta meg a napvilágot a helyi 

evangélikus lelkész kisfia, Irányi Dániel. Az evangélikus templomban Ľudmila Sobanská 

lelkésznő fogadta a Csemadok küldöttségét. Bemutatta a templomot, hol Irányi Dánielt, de a 

történelmi Görgey család több tagját, például Görgey Artúrt is megkeresztelték. Közösen 

megemlékeztek a község kiemelkedő szülötteiről, akik idézve a lelkésznő szavait, „önzetlenül 

cselekedtek hazájuk javára”. A Csemadok nevében fogalmazódott a kérés, hogy a járvány 

elmúltával, emléktáblát helyeznének Irányi Dániel emlékére a templom falára. A templomban 

elhelyezett virágcsokor emlékezés volt a szabadságharcban aktívan résztvevő toporciakra. 
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https://ma7.sk/aktualis/a-szlovakiai-magyar-vallalkozok-szovetsege-segitseget-nyujt-a-karpataljai-magyaroknak
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Gúta a kárpátaljai Nagydobronyba küldi az adományokat 

2022. február 28. – Új Szó  

Március elsejétől a gútai Szövetkezet nagytermében nyitják meg a központi gyűjtőhelyet, amely 

8.00-tól 16.00 óráig lesz nyitva – közölte a város honlapján Horváth Árpád polgármester. Gúta 

egyenesen a kárpátaljai Nagydobrony városába küldi a segélyt. Jelenleg a háború elől 

menekülők százai haladnak át a településen. A nagydobronyi polgármester kérése alapján most 

a legfontosabb a tartós élelmiszer (konzervek, pástétomok, cukor, tészta, levesek, 

gyermekeknek szárazsütemény, csokoládé), ill. a tisztálkodási szerek (sampon, szappan, 

toalettpapír, pelenka, nedves kéztörlő, fertőtlenítő szerek) gyűjtése. 

  
Szerbia számára is fontos a magyarországi választás végkifejlete 
2022. március 1. – Magyar Szó 

Tragikus események tanújaként éli meg az ukrajnai helyzetet, nyilatkozta Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi képviselőház elnöke, valamint a parlamenti 

választásokon induló jelöltlista névadója az Euronews esti műsorának vendégeként. Mint 

mondta, ez az ország is jól emlékszik hasonlóan tragikus eseményekre, és osztja egész Európa 

megrökönyödését, hogy hasonló helyzet újból előállhatott a kontinensen. 

 

Még át lehet adni a jelöltlistát 
2022. március 1. – Magyar szó 

A köztársasági elnök két héttel ezelőtt április 3-ára írta ki az előrehozott parlamenti 

választásokat. Az azóta eltelt időszakban a Köztársasági Választási Bizottság (RIK) 11 választási 

jelöltlistát hirdetett ki, ezek a kihirdetés sorrendje szerint a következők: 1. Aleksandar Vučić – 

Együtt mindent elérhetünk; 2. Ivica Dačić – Szerbia kormányfője; 3. Vajdasági Magyar 

Szövetség – Pásztor István; 4. Dr. Vojislav Šešelj – Szerb Radikális Párt; 5. Marinika Tepić – 

Együtt Szerbia Győzelméért; 6. Dr. Miloš Jovanović – Remény Szerbia számára – NADA szerb 

koalíció; 7. Milica Đurđević Stamenkovski – Eskütevők Szerb Pártja; 8. Mufti hagyatéka – 

Igazságosság és Megbékélés Pártja – Usame Zukorlić; 9. Moramo- Akció – Környezetvédelmi 

Felkelés – Ne davimo Beograd – Nebojša Zelenović; 10. Szuverenisták – Saša Radulović, Milan 

Stamatović, dr. Jovana Stojković; 11. Boško Obradović – Dveri Szerb Mozgalom – POKS – 

Miloš Parandilović – Patrióta blokk a Szerb Királyság megújhodásáért. Másfél évvel ezelőtt a 

parlamenti választásokon 21 jelöltlista közül válogathattak a szavazópolgárok. 

 

A falugazdászok várják a termelők igényeit 
2022. március 1.  – Magyarszo.rs 

Nem megy meglepetésszámba, hogy Magyarkanizsán, főleg a városházán sok előadást 

szerveznek a mezőgazdasági termelőknek. A földműveseket leginkább foglalkoztató témákat 

igyekeznek körüljárni ismeretterjesztő, szakemberek által tartott bemutatókkal. A 

közelmúltban a gyümölcstermelőket mozgatták meg, aztán a repcetermelőket, és a 
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https://ujszo.com/regio/guta-a-karpataljai-nagydobronyba-kuldi-az-adomanyokat
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továbbiakban is lesznek előadások. Skutera Éva, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének 

magyarkanizsai falugazdásza hangsúlyozta, hogy várják a termelők igényeit is, hogy az őket 

leginkább foglalkoztató kérdéseket járhassák körbe. 

 

A vajdaságiak is segíthetnek az ukrajnai menekülteknek 
2022. március 1. – PannonRTV 

Hogy pontosan miket is gyűjtenek vasárnap estig, illetve hogyan lehet adakozni, azt Borbély 

Izabella, az akció egyik szervezője mondta el a Közügyekben. A vajdaságiak is tisztában vannak 

azzal, hogy mivel jár a háború. Ezért itt is adományokat gyűjtenek az ukrajnai menekülteknek. 

Az akció szervezői úgy döntöttek, hogy nem akarják tovább ölbe tett kézzel nézni az 

eseményeket és legkésőbb jövő hétfőn felutaznak Szamosszegre, az ukrán határ közelébe 

segíteni, amiben csak tudnak. Ezért addig is, vagyis egészen vasárnap estig Óbecsén és Zentán 

is várják az adományokat, melyeket magukkal visznek a rászorulók számára. 

 
 

Ukrajnai háború - Légvédelmi riasztási gyakorlatot tartottak Ungváron és 

Munkácson 
2022. február 28. – MTI, Index, Hirado.hu, Ripost.hu, MagyarHirlap 

Előzetesen bejelentett légvédelmi riasztási gyakorlatot tartottak Kárpátalja két legnagyobb 

városában, Ungváron és Munkácson hétfőn délután. Kijevi idő szerint 18 órakor megszólaltak 

a légiveszélyt jelző szirénák a két városban. A gyakorlat megtartását Viktor Mikita, a Kárpátaljai 

Megyei Katonai Közigazgatás elnöke rendelte el, és hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján jelentette 

be. "Figyeljük a sziréna hangját és a rádiót. A szirénát meghallva, a pánikot elkerülve vonuljunk 

biztonságos fedezékbe, az épületek pincéjébe, a legközelebbi óvóhelyekre. Azért van szükség a 

gyakorlatra, hogy egy esetleges éles helyzetben határozottan cselekedjünk" - hangsúlyozta 

Mikita. Bejelentették azt is, hogy a megyei védelmi tanács március elsejétől Kárpátalja teljes 

területén betiltotta a szeszes italok árusítását. 

 
Fidesz-KDNP: több tonna adomány gyűlt már össze 
2022. február 28. – MTI, Magyar Hírlap, M1, Origo  

A Fidesz és a KDNP országos akciója nyomán már több tonna adomány gyűlt össze a kárpátaljai 

magyarság és az Ukrajnából menekülők számára - közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési 

képviselője hétfőn. A kereszténydemokrata politikus Csöbör Katalin fideszes országgyűlési 

képviselővel közös videónyilatkozatában megerősítette a kormánypártok azon álláspontját, 

hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, és ezért minden erőfeszítést meg kell 

tenni. Ugyanakkor - folytatta Nacsa Lőrinc - segítenek a kárpátaljai magyarságnak és az 

Ukrajnából menekülőknek, ezért három napja a Fidesz és a KDNP országos adománygyűjtést 

hirdetett, amelynek során a kormánypártok helyi irodáiba várják a felajánlásokat. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagiak-segithetnek-az-ukrajnai-menekulteknek
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Kovács Zoltán: Márki-Zay Péter megint hazudott, magyar katonai repülő nem 
szállít fegyvereket Ukrajnába 
2022. február 28. – MTI, hirado.hu, Mandiner   

Márki-Zay Péter, az áprilisi választáson szövetségben induló ellenzéki pártok miniszterelnök-

jelöltje "megint hazudott" - írta hétfőn a Facebook-oldalán a nemzetközi kommunikációért és 

kapcsolatokért felelős államtitkár, kiemelve: "fake news", hogy magyar katonai repülő 

szállítana fegyvereket Ukrajnába. Kovács Zoltán leszögezte: magyar személyzettel, magyar 

területről, magyar területen keresztül, magyar repülőgép nem szállított fegyvereket Ukrajnába. 

Egy, a NATO keretei között, többnemzeti együttműködésben működő nehéz légi szállító 

képesség keretében három magyar felségjelű gép lát el ezzel kapcsolatos feladatokat. Az 

együttműködés célja, hogy nemzetközi legénységgel katonai stratégiai légi szállítási képességet 

biztosítson a programban részt vevő országoknak.  

 

Kormányszóvivő: mintegy 90 ezren lépték át a határt Ukrajna felől 
2022. február 28. – MTI, Portfolio  

Mintegy 90 ezren lépték át csütörtök óta a magyar határt Ukrajna felől - nyilatkozta telefonon 

hétfőn az MTI-nek a kormányszóvivő, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is "tárt 

karokkal, segítséggel és segítő szándékkal" várja az ukrajnai háború elől menekülőket. 

Szentkirályi Alexandra közölte, hogy a magyar kormány mindenben segíti a háború elől 

Magyarországra menekülő embereket és minden támogatást megad nekik. Kiemelte, minden 

ukrajnai menekültnek belépést és segítséget biztosít Magyarország, ennek megkönnyítése 

érdekében a határátkelők 24 órában működnek. Tájékoztatása szerint február 24-től hétfőn 

késő délutánig 89 ezer 561-en lépték át a magyar határt Ukrajna felől. A kormányszóvivő 

hozzátette, hogy a kormány koordinálja a menekültek elszállásolását is, eddig 139 erre igényt 

tartó menekült elszállásolását segítették, a szállásokat a további felmerülő igények esetén is 

tudják biztosítani. 

 

Márki-Zay Péter most már a kárpátaljai magyarokat kritizálja 
2022. február 28. – Magyar Nemzet 

Megint a Gyurcsány-kottát játssza Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje: 

vasárnap közzétett videójában azt mondta, a kárpátaljai magyarok oroszbarátok, akiknek pedig 

át kellett jönniük a határon, úgyis a Fidesz szavazói. Márki-Zay is úgy fogalmazott: „Az is tény, 

hogy míg korábban át kellett jönniük a határon, aznap (a választás napján – a szerk. ) és a 

lakhatatlan ingatlanba bejelentkezett 200 egyikeként leadták a szavazatukat a Fideszre. Most 

nem kell átjönni, mert már itt vannak. Tehát hogy azok, akik átjöttek 60 ezren, azok jelentős 

része szerintem magyar szavazópolgár, tehát ők valamivel könnyebben fognak tudni szavazni”. 

Vagyis szerinte azoknak, akik a háború miatt kénytelen voltak elhagyni az otthonukat, most 

legalább könnyebb lesz szavazniuk. Ezzel kapcsolatban azt is mondta: „a Fidesznek azért lesz 

támogatottsága közöttük” 
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Dömötör Csaba: emberségre és józan észre lenne szükség a baloldalon 
2022. február 28. – MTI, hirado.hu, Tények 

Emberséget és józan észt kért a baloldaltól a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti 

államtitkára hétfőn. Dömötör Csaba a Facebook-oldalára feltöltött videóban arra reagált, hogy 

szerinte Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt vasárnap Orbán Viktor 

miniszterelnököt tette hibássá az ukrajnai háborúért és azért, mert emberek halnak meg. 

"Tehát nem Putyin, nem mások, hanem a magyar miniszterelnök, ráadásul egy személyben" - 

tette hozzá az államtitkár. Kijelentette, az ellenzék nem lehet annyira kampányüzemmódban, 

hogy "ilyen sületlenséget" beszéljen.  

 

Jónak lenni jó! - Folyamatosan érkeznek a felajánlások a segélyszervezetekhez 
2022. február 28. – MTI, hirado.hu  

Folyamatosan érkeznek a felajánlások a 1357-es adományvonalra és a segélyszervezetekhez - 

hangzott el hétfőn a közmédia Jónak lenni jó! Magyarország összefog című tematikus 

műsorában. A Híd Kárpátaljáért segélyakcióhoz csatlakozva rendkívüli Jónak lenni jó! 

jótékonysági kampányműsort indított hétfőn a közmédia. A műsorban a nézők figyelmébe 

ajánlották a 1357-es adományvonalat, a nemzeti segélyvonal hívásával 500 forinttal lehet 

támogatni a Híd Kárpátaljáért összefogást. Az adományvonal tárcsázásával a legnagyobb 

segélyszervezethez jutnak el a felajánlások. Emellett a 11711711-22222222 számlaszámra is 

várják az adományokat. A közmédia létrehozta az uzenet@mtva.hu címet, amelyen a rokonok, 

családtagok üzenhetnek egymásnak. A szervezett és összehangolt segítségnyújtásban a 

Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, 

a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar 

Vöröskereszt is részt vesz. 

 

Magyarország segítséget nyújtott a harcokban elesett ungvári katona 

családjának 
2022. február 28. – Kiszo.net 

Magyarország kormánya és a magyar nép mély megrendüléssel értesült arról, hogy a 29 éves 

kárpátaljai Kis Sándor a február 24-én kirobbant orosz–ukrán háborúban, az Ocsakoviban 

zajló összecsapásokban életét vesztette. A magyar származású hősi halott családjának, két 

árván maradt kiskorú gyermekének Szijjártó Péter miniszter megbízásából Magyarország 

Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatást nyújtott. Az adományt az elhunyt édesanyja 

vette át Magyarország Ungvári Főkonzulátusán Kuti László konzultól. 

 

A kárpátaljai iskolások is segítik az ukrán hadsereget 
2022. február 28. – Kiszo.net 

A maguk eszközeivel a kárpátaljai oktatási intézmények, iskolások is csatlakoztak az orosz 

agresszor elleni harchoz. A megyei katonai közigazgatás vezetője, Viktor Mikita saját 

Facebook-oldalán fényképeket osztott meg arról, hogyan töltik a gyerekek a hétvégét. 
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2022/02/28/domotor-embersegre-es-jozan-eszre-lenne-szukseg-a-baloldalon
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/28/jonak-lenni-jo-folyamatosan-erkeznek-a-felajanlasok-a-segelyszervezetekhez
https://kiszo.net/2022/02/28/magyarorszag-segitseget-nyujtott-a-harcokban-elesett-ungvari-katona-csaladjanak/
https://kiszo.net/2022/02/28/magyarorszag-segitseget-nyujtott-a-harcokban-elesett-ungvari-katona-csaladjanak/
https://kiszo.net/2022/02/28/a-karpataljai-iskolasok-is-segitik-az-ukran-hadsereget/
https://kiszo.net/2022/02/28/a-karpataljai-iskolasok-is-segitik-az-ukran-hadsereget/
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Ökörmezőn például álcázóhálókat, speciális terepöltönyöket szőnek az ukrajnai felderítők, 

mesterlövészek számára.  
     

Megérkezett a Katolikus Karitász segélyszállítmánya Kárpátalja több településére 
2022. február 28. – Kárpátalja 

Tegnap kora délután érkezett meg Kárpátaljára a Katolikus Karitász küldöttsége, akik a Felső-

Tisza-vidék településeire látogattak el először. Február 28-án a küldöttség Visk, Huszt és 

Nagyszőlős településeinek adta át adományait. Viski tartózkodásuk során Kecskés László, a 

Katolikus Karitász programkoordinátora tudósítónknak elmondta: „Kárpátalján azokat a 

magyar településeket látogatjuk végig, ahová Ivano-Fraknviszk megye felől érkeznek a 

menekülők és ahol befogadják őket. Ezek a következő települések: Kőrösmező, Rahó, 

Aknaszlatina, Nagybocskó, Técső, Visk, Huszt, Nagyszőlős. Ezen helyszíneken 50–250 főig 

készültek fel emberek befogadására, Nagyszőlősön pedig 1000 főt várnak” – mondta a 

koordinátor. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 28. – Kossuth Rádió 

Magyarország szerepet vállal az Ukrajnában kialakult humanitárius katasztrófa enyhítésében 

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

határátkelőhely ukrán oldalán, Viktor Mikitával, Kárpátalja kormányzójával közösen tartott 

sajtótájékoztatóján.  

 

Székelyföld is támogatja a háborús helyzetbe sodródott Kárpátalját. Több város felajánlotta a 

menekültek fogadását, a Hargita Megyei Önkormányzat pedig gyűjtést indított.  

 

Az Erdélyi Magyar Néppárt, az Erdélyi Magyar Szövetség az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal 

együtt adománygyűjtést indított a háborús körülmények miatt nélkülözni kényszerülő 

kárpátaljai magyarok megsegítésére. 

Közös felhívásuk az erdélyi magyar közösség minden tagjához szól - nyilatkozta Brassai Hunor, 

az EMNP országos alelnöke. 
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https://karpataljalap.net/2022/02/28/megerkezett-katolikus-karitasz-segelyszallitmanya-karpatalja-tobb-telepulesere
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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Mivel a Szövetség pártnak, illetve a Csemadoknak szervezetei, illetve a  magyar többségű 

településeken polgármesterei, képviselői vannak a szlovák-ukrán határtérségben, a magyar 

szervezetek összehangolják az ukrajnai háború elől elmenekülő emberek megsegítését – 

jelentette ki Forró Krisztián pártelnök a dunaszerdahelyi városházán tartott sajtóértekezleten, 

amelyen a felvidéki magyar civil szervezetek és az egyházak képviselői is jelen voltak.  

 

Püspöki szentmisével kezdődött a magyar kormány támogatásával felújított komáromi 

Marianum Egyházi Iskolaközpont átadási ünnepsége és a megszépült főépület felszentelésével 

ért véget. A több mint egy évtizede tartó több lépcsős felújítás ezzel az ünnepséggel pénteken 

befejeződött. Az ország első iskolaközpontjába több mint 450 diák jár.  

Egy nem működő szervezetnek kerültem az élére – nyilatkozta rádiónknak Antal Lóránt, a 

székelyudvarhelyi RMDSZ frissen megválasztott elnöke. Antal, aki az RMDSZ egyik szenátora 

is egyben, első lépésként embereket toboroz, hogy megvalósíthassa a kampányban tett 

ígéreteit. A tét az, hogy sikerül-e az új elnöknek Székelyudvarhelyt felzárkóztatni a többi 

székelyföldi város mellé – véli Hajdó Csaba, a politológus végzettségű Civilek Közéletért 

Mozgalom alapító tagja.  

 

Abban a pillanatban, amikor az épített örökséget megfelelően bemutatjuk, máris 

munkahelyeket teremt - ezt Hegedüs Csilla mondta a 12 turisztikai-kulturális útvonal 

kialakítására most meghirdetett pályázatok kapcsán. A romániai Európai Beruházások és 

Projektek Minisztériumának államtitkárától, a program koordinátorától azt is megtudtuk, 

hogy kik pályázhatnak.  

 

A kommunizmus áldozataira emlékeztek február 25-én Nagyváradon is. A Partiumi Keresztény 

Egyetem udvarán lévő emléktábla megkoszorúzása után fórumot tartottak az egyetem 

dísztermében, amelyen előadott Tőkés László, az EMNT elnöke is. 

Az eseményen jelen volt Révész Máriusz parlamenti képviselő. 

A fórumot követően pedig levetítették A hazugság ára című tavaly bemutatott magyar politikai 

krimit.   

 

 

 


