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A pedagógusoknak a nemzetpolitikában betöltött szerepét méltatta Szilágyi 

Péter a Szabadkai Nyári Akadémián 
2022. augusztus 8. – MTI, hirado.hu, 3szek.ro, Atv.hu, Hét Nap, Pannon RTV 

A pedagógusoknak a nemzetpolitikában betöltött szerepét méltatta és a jövőbe vetett hit 

optimizmusára biztatott hétfőn reggel Szabadkán Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a 26. Szabadkai Nyári Akadémia megnyitóján 

elmondott beszédében. Szilágyi Péter kiemelte, a szabadkai pedagógus-továbbképzés jól 

példázza azt az együttműködést, amelyet a magyar kormány a nemzetpolitika világában 

elgondolt, azt az üzenetet közvetíti, hogy az országokat a határok ugyan elválaszthatják, de a 

nemzet egysége képes az így keletkező távolságokon is felülemelkedni. Hangsúlyozta, hogy a 

magyar kormány nemzetpolitikájában arra törekszik, hogy áthidalják a nehézségeket és 

cselekvően összefogjanak, hogy megőrizzék kultúránkat, nyelvünket és közösségeinket. 

Ezekben a törekvésekben a pedagógusok is kiveszik a részüket, hiszen kultúrát, nyelvet és 

közösséget őriznek, sőt építenek - mutatott rá a helyettes államtitkár. Szilágyi Péter az 1930-as 

és 1940-es évek híres pedagógusának, Karácsony Sándornak a szavait idézve azt mondta: "a 

pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen 

karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa". 

 

Megismertetni a románokkal a magyar kultúrát – Kósa András László a 30 éves 

bukaresti magyar intézet küldetéséről 
2022. augusztus 8. – Krónika, Szekelyhon.ro 

Nemcsak a magyarországi kultúrát, de a teljes Kárpát-medence magyar kultúráját igyekszik 

bemutatni a román közönségnek a harminc éve létrejött bukaresti magyar intézet – mondta el 

a Krónikának Kósa András László igazgató. – Megalakulásának harmincadik évfordulóját 

ünnepelte júniusban a bukaresti Magyar Kulturális Intézet (jelenlegi neve: Liszt Intézet 

Bukarest), amelynek Ön sorrendben az ötödik igazgatója. Több mint tíz éve vezeti az intézetet, 

tehát bőven van rálátása: hogyan lehetne összegezni ezt a három évtizedet? – 1992-ben nyílt 

meg államközi megállapodás eredményeként a bukaresti magyar kulturális központ, ezzel 

párhuzamosan Budapesten megnyílt a Román Kulturális Intézet. Azóta folyamatosan jelen van 

Bukarestben a magyar kulturális központ, amely előbb a Batistei utcában volt egy villában, 

most pedig a Victoriei tér közelében, a Gina Patrichi utcában működik 2009 óta. A román 

fővárosban régóta jelen van a magyarság: a 19. század közepétől működik a Petőfi Ház 

kulturális egyesületként, ezenkívül jelen vannak a magyar egyházak – két református, egy 

katolikus, evangélikus, unitárius gyülekezet, és persze van magyar iskola. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/08/08/a-pedagogusoknak-a-nemzetpolitikaban-betoltott-szerepet-meltatta-szilagyi-peter-a-szabadkai-nyari-akademian
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/08/08/a-pedagogusoknak-a-nemzetpolitikaban-betoltott-szerepet-meltatta-szilagyi-peter-a-szabadkai-nyari-akademian
https://kronikaonline.ro/kultura/megismertetni-a-romanokkal-a-magyar-kulturat
https://kronikaonline.ro/kultura/megismertetni-a-romanokkal-a-magyar-kulturat
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Kezdetét vette a Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia 
2022. augusztus 08. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) ismét megszervezte a Nyári Kölcsey 

Pedagógusakadémiát, amelynek helyszíne ezúttal is a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola. A 30 órás továbbképzés augusztus 8–12. között valósul meg. Az akadémia 2022-ben 

az „Egy lépéssel közelebb Európához” címet kapta. A résztvevőket Orosz Ildikó, a KMPSZ és a 

Rákóczi-főiskola elnöke köszöntötte, aki előadását a tanterv fogalma köré szervezte. A 

gyakorlati megközelítéssel és példákkal tarkított előadásban a hangsúly a tanterv műfajának 

fogalmára, felépítésére, szerkezetére, a tanítás-tanulás rendszerelméletű modelljeire, az 

oktatási-nevelési folyamatokra, kompetenciafejlesztésre esett. Orosz Ildikó emellett kiemelte a 

KMPSZ lényeges szerepét az anyanyelvi oktatás folyamatának fejlesztésében és vívmányait a 

magyar iskolák anyanyelvi oktatásának biztosítására. 

     
„Szolgálatot végzünk Kolozsváron” – Grezsa Csaba új főkonzul tervekről, 

Erdélyről és a magyar–román viszonyról 
2022. augusztus 8. – Krónika 

A 20. századi történelmünk következménye, hogy a kolozsvári főkonzulátus nemcsak konzuli 

ügyeket végez, hanem a Kárpát-medencei adottságok miatt számos nemzetpolitikai és 

kulturális ügyben is közreműködik – mondta a Krónikának adott interjújában Grezsa Csaba új 

kolozsvári magyar főkonzul, aki az utóbbi években is szerepet vállalt az intézmény 

munkájában. Eddigi kolozsvári tapasztalatairól azt mondta, azok nagyon pozitívak, kiváló a 

kapcsolat a román hatóságokkal, a városi és a megyei vezetéssel. – Négy szép év elején – ezt 

írta minapi Facebook-bejegyzésében. Ezek szerint optimista. Milyen tervekkel indul neki a 

főkonzuli feladatnak? – Nem most érkeztem Kolozsvárra, konzulként, majd első beosztottként 

négy évet már itt töltöttem. Így azt mondanám, hogy újabb négy szép év elé nézek, mert az 

előző négy is szép volt Kolozsváron. Ez a munka sok örömöt ad, és abban bízom, hogy a 

következő négy esztendőben is meg tudjuk találni, el tudjuk végezni azokat a feladatokat, 

amelyek révén azt érezhetjük: valójában szolgálat az, amit itt, Kolozsváron végzünk. 

 

A borkultúra ünnepét tartották Nagykárolyban 
2022. augusztus 8. – maszol.ro 

A nagykárolyi Károlyi-kastély festői környezete, a gazdag felhozatal és a borudvarban uralkodó 

nagyszerű hangulat, a színes programok, de a látogatók száma alapján is sikeresen debütált a 

Partiumi Falugazdász Hálózat első ízben szervezett Partiumi Kincses Pince című rendezvénye. 

A kétnapos hétvégi bormustrán az érmelléki és a szatmári borvidékek jeles pincészetei mellett 

a Kárpát-medence történelmi térségeiből érkezett magyar borászatok termékeit is 

megízlelhették a látogatók. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kezdetet-vette-a-nyari-kolcsey-pedagogusakademia/
https://kronikaonline.ro/interju/szolgalatvegzes-kolozsvaron-grezsa-csaba-uj-fokonzul-tervekrol-erdelyrol-es-a-magyarnroman-viszonyrol
https://kronikaonline.ro/interju/szolgalatvegzes-kolozsvaron-grezsa-csaba-uj-fokonzul-tervekrol-erdelyrol-es-a-magyarnroman-viszonyrol
https://maszol.ro/belfold/A-borkultura-unnepet-tartottak-Nagykarolyban
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Látványos és érdekes programokban bővelkedett az Egyfeszt  
2022. augusztus 8. – szekelyhon.ro 

Négy nap alatt 800 rendezvény zajlott Gyergyószentmiklóson és Gyergyószék településein. 

Természetesen lehetetlen lett volna bárkinek sorban mindenhová eljutnia, de a szám azt is 

mutatja, hogy csak az nem talált magának megfelelő előadást, koncertet vagy más programot, 

aki nem akart.  Négy nap alatt 800 rendezvény zajlott Gyergyószentmiklóson és Gyergyószék 

településein. Természetesen lehetetlen lett volna bárkinek sorban mindenhová eljutnia, de a 

szám azt is mutatja, hogy csak az nem talált magának megfelelő előadást, koncertet vagy más 

programot, aki nem akart. A négy nap alatt számos olyan vendéggel beszélgettünk, akik az 

Egyfeszt kedvéért érkeztek Gyergyóba. Többnyire azonos volt a visszajelzés: ahogy az egyikük 

fogalmazott „el voltak ájulva” mindattól, amiben itt részük lehetett. 

 

Közel hétmillió lej a háromszéki versenysportnak  
2022. augusztus 8. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A 2022–2023-as versenyszezonban 6,8 millió lejjel támogatja Kovászna Megye Tanácsa az 

utánpótlás-nevelést. A sporttörvény alapján a kosárlabda, jégkorong, valamint az OSK 

labdarúgóklub utánpótlásnevelés-programjaiban részt vevő csapatok bajnokságokon való 

szereplésére biztosít támogatást az önkormányzat. A pályázati kiírásra beérkezett igényléseket 

a múlt héten bírálták el, a támogatásra vonatkozó tanácshatározatokat hétfőn fogadta el a 

megyei képviselő-testület, a héten a szerződések megkötésére is sor kerül. Öt év alatt a 

sporttörvény alapján a versenysportokra szánt pályázati keretet 1,5 millió lejről 6,8 millió lejre 

növeltük. Idén is támogatjuk a Kézdivásárhelyi KSE Sportklub Egyesület kosárlabda-

szakosztályát, a Sepsi OSK Sportegyesületet, a Hockey Club Fenestela 68 Sportklub 

Egyesületet és a Sepsi-SIC Sportklubot” – hangsúlyozta a tanácsülésen Tamás Sándor, 

Kovászna Megye Tanácsának elnöke.  

 

Idén is készít közös kocsit Debrecen és Nagyvárad a virágkarneválra 
2022. augusztus 8. – MTI, Krónika 

Már készülnek a karneváli virágkocsik Debrecenben: faragják a figurákat, némelyikre pedig 

már a száraz virágokat is feltűzték – közölték a szervezők a munkálatok helyszínén hétfőn 

sajtótájékoztatón. Puskás István (Fidesz-KDNP), Debrecen kulturális alpolgármestere azt 

mondta, a város iránti elköteleződést is tanúsítják azok a cégek, intézmények, amelyek 

virágkompozíciót készítenek az augusztus 20-ai karneválra. Emlékeztetett rá, hogy jövőre 

Magyarország ad otthont a színházi olimpiának, ebből az alkalomból mutatkozik be majd a 

karneválon a Nemzeti Színház „Színház az egész világ...” elnevezésű virágkocsija. A határon túli 

kultúra iránti elkötelezettség jegyében Debrecen ezúttal is Nagyváraddal közösen készít 

virágkocsit a karneválra, amelyen az idén „a zöld város, a fenntarthatóság üzenete erőteljesen 

jelenik meg” – – hangoztatta Puskás István.  
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Rómer Flóris szobra - Pozsony 
2022. augusztus 8. – ma7.sk  

Rómer Flóris a magyar régészet és műemlékvédelem kezdeményezője, a 19. századi 

történetírás meghatározó alakja Pozsonyban született 1815-ben, a Lakatos utcában, ahol 

szülőháza ma is áll. A bencéseknél tanult Pannonhalmán, majd 1830-ban belépett a rendbe. 

Tanított Győrben majd Pozsonyban, elsősorban természetrajzot. 1848-ban Római Ferenc 

néven honvédnek állt. A szabadságharc bukása után 8 évi börtönre ítélték, de 1854-ben 

kiszabadult. Egy ideig nevelősködött, majd Pestre költözött, ahol az egyetemen archeológiát 

tanított. 1864-ben a MTA tagja lett, 1877-ben pedig nagyváradi kanonokká nevezték ki. 

Könyvei és tanulmányai jelentek meg a régészet, a művészettörténet, az iparművészet 

területéről, de foglalkozott a káptalanok, apátságok, kolostorok városi és falusi templomok 

történetének megírásával. Egyik legismertebb munkája a Pozsony régészeti műemlékei, 1856-

ban jelent meg. 

 

Palóc Napok és Füleki Városnapok ismét korlátozások nélkül 
2022. augusztus 8. – ma7.sk  

Elindult a 31. Palóc Napok és Füleki Városnapok programsorozata. Idén a rendezvény két 

részből áll. Az idei Palóc Napok első rendezvénye a XXVI. Nógrádi Nemzetközi Folklór 

Fesztivál volt, amely július 29-én került megrendezésre a várudvarban. A Palóc Napok és 

Városnapok hagyományos háromnapos ünnepsége augusztus 12-én délután kezdődik és 

augusztus 14-ig, vasárnapig tart. Augusztus 12-én a fesztivál Léda Adela Vašová munkáiból 

rendezett kiállítás megnyitójával kezdődik a Városi Honismereti Múzeumban. Délután a 

színházrajongók a GUnaGU Színház közreműködésében a Riaditeľky zemegule című előadást 

tekinthetik meg.  Délután a Tűzfészek Társulat csoportja gólyalábas felvonulás keretében vezeti 

el a látogatókat az VMK épületétől a várudvarig. A fesztivál hivatalos megnyitójára a 

várudvaron kerül sor. A nap zárásaként Rúzsa Magdolna, magyar énekesnő lép színpadra. 

 

A Szent Korona Ünnepen zárult a VII. Palóc Világtalálkozó 
2022. augusztus 8. – felvidek.ma  

„Felnőttkorba lépett a Szent Korona Ünnep Ipolybalogon” – ezekkel a szavakkal kezdte 

köszöntő beszédjét Bálint Péter, a község polgármestere. Az augusztus 7-én tizennyolcadik 

alkalommal megtartott ünnepség egyben a VII. Palóc Világtalálkozó zárónapja is volt. 

Vasárnap délelőtt a Szent Korona hitelesített másolatának jelenlétében leplezték le a Szent 

Erzsébet parkban Esterházy János mellszobrát. Az emlékjel átadását követően a díszlovasok 

által vezetett menet a Szent Korona hitelesített másolatával egyetemben a áthaladt a falu elején 

lévő Kápolna-dombra. A Kápolna-dombon tartott ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter 

bíboros, budapest-esztergomi érsek volt. Mint az ünnepség elején jelezte, örül, hogy idén végre 
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eleget tehetett a felkérésnek. A Szent Korona másolata jelenlétében tartott ünnepi alkalommal 

kapcsolatban kifejtette: Szent István király tisztelete összeforrasztja a magyarságot. 

 

Esterházy János mellszobra irányt mutat Ipolybalogon 
2022. augusztus 8. – felvidek.ma  

Az ipolybalogi Szent Erzsébet téren augusztus 6-án a Szent Korona Ünnep részeként leplezték 

le a Szent Erzsébet parkban Esterházy János mellszobrát. 

Mint az ünnepélyes alkalmon Bálint Péter, Ipolybalog polgármestere megjegyezte: a tavalyi 

Esterházy-emlékév keretében az Ipoly mentén több településen állítottak emlékjelet a felvidéki 

magyar mártírpolitikusnak. Ezen megemlékezések sorához csatlakozik most Ipolybalog 

község, amely a mai napon szoboravatással tiszteli meg Esterházy Jánost – hangzott el a 

megemlékezésen. „Esterházy életútján keresztül a huszadik század minden eseménye teljes 

egészében elbeszélhető. A közösségért élt s végül a vérét is adta érte” – szögezte le a község első 

embere. Hozzátette: Esterházy János szavai és üzenete legyen mindennapi életünk kenyere és 

imája. A gondviselő hivatás példája a közösségünknek – jelezte. 

 

Augusztus 10-ig várja a jelentkezőket a Pozsonyi Magyar Szakkollégium 
2022. augusztus 8. – bumm.sk  

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium pótfelvételi eljárást hirdetett alapképzésben részt vevő 

pozsonyi egyetemi hallgatók és olyan középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok 

részére, akik hallgatóként fővárosi egyetemen kezdik meg tanulmányaikat. A jelentkezés 

meghosszabbítása elsősorban azoknak kíván lehetőséget nyújtani, akik tavasszal még nem 

tudták, melyik egyetemi városban folytatják tanulmányaikat, vagy időben nem értesültek a 

felvételi időpontjáról. 

                
Szakmai megújulás a pedagógusoknak 
2022. augusztus 8. – Magyarszo.rs 

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének 26. Szabadkai Nyári Akadémiája nyílt 

meg tegnap a Városházán. Az idei akadémia címe Lehetőségek és módszerek az oktatásban. A 

határokon átívelő szakmai találkozás fő céljai közt szerepel a magyar nyelvű oktatás 

minőségének a növelése, valamint a kapcsolatok és együttműködések kialakítása, elmélyítése.  

Az egybegyűlteket pedagógusokkal dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára, Iszák Tibor, a magyarországi Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke, 

Góli Csilla, a szabadkai városi tanács tagja és De Negri Ibolya, az ÉMPE elnöke köszöntötte. 

 

Újra lesz lóverseny Adán 
2022. augusztus 8. – Magyarszo.rs 

Az év elején újraalakult az adai Halász József Lovasklub. Az elnöki széket Cvitko Enikő vette 

át, aki régóta foglalkozik lovakkal és azok versenyeztetésével. A klubot 1977-ben alapították 
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https://felvidek.ma/2022/08/esterhazy-janos-mellszobra-iranyt-mutat-ipolybalogon/
https://www.bumm.sk/regio/2022/08/08/augusztus-10-ig-varja-a-jelentkezoket-a-pozsonyi-magyar-szakkollegium
https://www.magyarszo.rs/hu/5000/kozelet_oktatas/269859/Szakmai-meg%C3%BAjul%C3%A1s-a-pedag%C3%B3gusoknak-Szabadkai-Ny%C3%A1ri-Akad%C3%A9mia-%C3%89MPE-Szil%C3%A1gyi-P%C3%A9ter.htm
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Adán, és azóta működött kisebb-nagyobb megszakításokkal. Bognár Nándor, a klub 

tiszteletbeli tagja elmondta, hogy az elmúlt három évben nem üzemeltek, sajnos nem tudták a 

lóversenyt megszervezni, és ehhez nagyban hozzájárult a Covid-világjárvány is, valamint 

változások mentek végbe a klub vezetőségében. Az elnök hozzátette, hogy Adán tradíciónak 

számít a lóverseny, egészen a 80-as évek óta minden augusztusban megszervezték. – 

Szeretnénk ezt a hagyomány továbbvinni a jövő generációjának, ezért újraalapítottuk a klubot. 

Kár lenne egy A kategóriás pályát hagyni elveszni, amikor csak öt darab van belőle az 

országban. A régi Jugoszláviában a legkiemelkedőbb versenypályák között tartották számon az 

adait. Sajnos rossz állapotban van a miénk, nagyjából tíz éve semmit sem fejlesztettek rajta. 

 

Művész, aki lát és láttat 
2022. augusztus 8. – Magyarszo.ro 

Dömötör Mihály hódmezővásárhelyi fotóművész Metamorfózis című kiállításának csütörtök 

esti megnyitójával ért véget az idei, 70. Zentai Művésztelep. A kiállításon Pejin Attila, a Zentai 

Városi Múzeum vezetője, Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és Juhász Attila, 

Zenta község művelődéssel és oktatással megbízott tanácstagja üdvözölte a jelenlévőket, majd 

maga a fotóművész nyitotta meg a tárlatot. A kiállításon a művésznek 50 darab analóg és 

digitális technika ötvözetével angyalszobrokról készített fotója tekinthető meg. Dömötör 

Mihály kérdésünkre úgy fogalmazott, hogy ezek az angyalok nagyon különleges lények, mivel 

szellemünkben és lelkünkben vannak jelen, viszont nem valóságosak, és csak akkor láthatóak, 

ha festménnyé, illetve képpé válnak, így befogadhatóak a szemlélődő számára. Ezért 

beszélhetünk metamorfózisról, vagyis átváltozásról, mivel ezek a szellemi lények egyrészt 

átalakulnak szobrokká, amit ő fényképeken örökített meg, vagyis a háromdimenziós szobrok 

kétdimenziós képpé alakulnak. 

      
ORFK: 12 529-en érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. augusztus 9. kedd – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6676 ember lépett be hétfőn Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 5853-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden az MTI-t. A 

beléptetettek közül a rendőrség 257 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 276-an - köztük 86 gyermek - érkezett az ukrajnai 

háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Beregszászi katona vesztette életét a háborúban 
2022. augusztus 8. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Beregszászi katona a február 24-e óta dúló orosz–ukrán háború legújabb kárpátaljai áldozata. 

Életét vesztette Rosinec János beregszászi lakos – közölte Babják Zoltán polgármester 

augusztus 8-án. A rangidős katona 1975-ben született, és a fronton vesztette életét. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5000/vajdasag_zenta/269860/M%C5%B1v%C3%A9sz-aki-l%C3%A1t-%C3%A9s-l%C3%A1ttat-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.htm
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/kozel-tizenharomezer-ukran-utazott-magyarorszagra-hetfon/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/beregszaszi-katona-vesztette-eletet-a-haboruban/
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Nem szűnik a csempészet Kárpátalján 
2022. augusztus 08. – kiszo.net 

Napi szinten buknak le törvénysértők. Újabb csempészakciót hiúsítottak meg a munkácsi 

határőrszolgálat emberei a zöldhatár közelében, olvasható a szolgálat közösségi oldalán. A 

határőrök a Técsői járás ukrán–román határszakaszának közelében járőröztek, amikor 

ismeretlenekre lettek figyelmesek. A férfiak 400 méterre a határtól ládákat cipeltek a hátukon. 

Miután lebuktak, hátrahagyták a csomagjaikat, amely 3600 doboz cigarettát rejtett. A 12 ezer 

hrivnya értékű csempészcigarettát a határőrség elkobozta. 

 

A kárpátaljaiak több mint 300 millió hrivnya hadiadót fizettek be 
2022. augusztus 08. – karpataljalap.net 

Az Állami Adószolgálat Kárpátaljai Megyei Főosztályának szakemberei arról tájékoztatnak, 

hogy a kárpátaljaiak adóköteles jövedelméből 2022. január–júliusban 315,8 millió hrivnya 

hadiadót fizettek be. Emlékeztetőül: a hadiadót az ukrajnai forrásból származó jövedelem, 

valamint az Ukrajnában szerzett külföldi forrásból származó bevétel (nyereséget) után kell 

fizetni, amelyet végül az utalás (kifizetés) időpontjában adóztatnak meg. 

 

Kedvezményes hitel a menekülteket befogadó kárpátaljaiaknak 
2022. augusztus 08. – karpat.in.ua 

Kedvezményes kölcsönt igényelhetnek a fűtési szezonra való felkészülésre azok a kárpátaljaiak, 

akik háztartásaikban a háború elől menekülő családokat szállásolnak el. Az erre vonatkozó 

támogatási mechanizmust Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció 

vezetője utasítására dolgozták ki – jegyezte meg Petro Dobromilszkij, a megyei katonai 

adminisztráció vezetőhelyettese. Elmondása szerint a program megvalósítására idén 3 700 

000 hrivnyát különítettek el a megyei költségvetésből. Az igényelhető összeg a ház területétől 

és a polgárok fizetőképességétől függ. Az előzetes becslések szerint a kedvezményezettek 

mintegy 50 ezer hrivnyára számíthatnak, amit a fűtési rendszer korszerűsítésére, a házak 

szigetelésére használhatnak fel. 

 

Kárpátalján 4,5-szeresére nőtt a lakásbérlés iránti érdeklődés 
2022. augusztus 08. – kiszo.net 

Kárpátalján 455 százalékkal nőtt a lakásbérlés iránti érdeklődés 2021 őszéhez képest – számolt 

be a LUN ingatlanügynökség. „2021 őszéhez képest Kárpátalján észlelhető a legnagyobb ugrás, 

Ukrajna nyugati megyéjében 455 százalékos eredmény született. Második helyen 364 

százalékos érdeklődés-növekedéssel Poltava megye végzett, a képzeletbeli dobogó harmadik 

fokára 334 százalékkal Ternopil megye került” – derül ki a felmérésből. 
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https://kiszo.net/2022/08/08/nem-szunik-a-csempeszet-karpataljan/
https://karpataljalap.net/2022/08/08/karpataljaiak-tobb-mint-300-millio-hrivnya-hadiadot-fizettek-be
https://economic.karpat.in.ua/?p=27836&lang=hu
https://kiszo.net/2022/08/08/karpataljan-45-szeresere-nott-a-lakasberles-iranti-erdeklodes/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 8. – Kossuth Rádió 

Óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok ülhettek be a padba. 

Megnyílt a 26. Szabadkai Nyári Akadémia. A délvidéki magyar pedagógusok nyári 

továbbképzésére más külhoni területekről is érkeztek vendégek. A résztvevőket Szilágyi Péter, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte. De Negri 

Ibolyát, a szervező Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnökét kérdeztük 

elsőként a rendezvényről. 

 

A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program idei búzaösszeöntő ünnepségét augusztus 

5-én tartották a hajdúnánási Kendereskertben. Az ünnepségen a hazai és a határon túli gazdák 

képviselői nagyméretű dézsába öntötték a magukkal hozott búzát, majd a tetejére helyezték a 

kenyérkészítés elengedhetetlen adalékait: a Felvidékről érkezett kovászt, a Parajdról hozott sót, 

és a kárpátaljai vizet. Mindezt megáldották a történelmi egyházak képviselői.  

 

A Maros megyei Sáromberkén vasárnap gróf Teleki Sámuel halálának 200. évfordulójára 

emlékeztek. A könyvtáralapító Teleki Sámuel nevéhez fűződik például a sáromberki református 

templom építése, az egyházi iskola megalapítása is, de fia: Teleki Ferenc, és dédunokája Teleki 

Samu, a neves Afrika - kutató is a falu patrónusai közé tartozott. A Telekiek emlékét tisztelettel 

őrzi a helyi közösség, és felújították a Teleki kastélyt is. A műemléképület kulturális-

tudományos rendezvényközpontként  közösségi célokat is szolgál - mondta Benedek Imre 

orvos-professzor, aki a kastély új tulajdonosa 2019 óta.  

 

Torna vára további romlását próbálják megállítani a Castrum Thorna polgári társulás 

önkéntesei. A szlovák kulturális minisztérium idén is támogatta az állagmegóvást. A 

vármentéshez a turisták is hozzájárulhatnak azzal, ha felvisznek néhány kiló homokot vagy más 

építkezési anyagot. Erre azért van szükség, mert a 375 méter magas karsztos dombon fekvő 

várrom csak gyalogosan közelíthető meg.  

 

És még mindig felvidék, de már vagy 200 km-re dél-nyugatra Tornától. Következő helyszínünk 

Ipolyszécsényke. Első alkalommal tartottak a Felvidéken Palóc Világtalálkozót. A Csemadok 

Nagykürtösi Területi Választmánya és a Tar Lőrinc Baráti Kör a hagyományokhoz hűen az idei 

eseményre is színes és értékőrző programmal készült. Vasárnap Esterházy János 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 9. 

. 

 

mellszobrának felavatásával, a Szent Korona körmenettel, melyen Erdő Péter bíboros, érsek 

celebrál szentmisét zárult a találkozó.  

 

Miközben a mérai csűrfesztivál színpadán ghánai, török vagy éppen több nemzetiségű 

zenekarok produkáltak óriási bulit estéről estére, vasárnap délelőtt a hagyományos népzene 

került ismét a figyelem középpontjába. Az elhunyt mérai zenészek emlékére muzsikáltak helyi 

és vendégzenészek a temetőben. 


