
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 15. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
  

Kövér: a Kurultáj üzenet és példa minden nyugati és keleti népnek 

2022. augusztus 13. – MTI, Mandiner, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Ripost, 

korkep.sk  

Üzenetnek és példának nevezte minden nyugati és keleti népnek a Kurultájt az Országgyűlés 

elnöke szombaton Bugacon, a rendezvény megnyitóján. Kövér László emellett hevesen 

ostorozta a nyugati világ "szellemi bérgyilkosait", akik meg akarnak másokat fosztani 

hagyományaiktól és hitüktől. A Kurultáj hagyományőrző rendezvény nemcsak a hun, türk 

rokontudatú népek ünnepe, hanem egyben üzenet és példa is minden nyugati és keleti nép 

számára, amelyből mindenki bölcsességet és önbizalmat meríthet - közölte Kövér László. Volt 

amikor a Kelet, máskor a Nyugat "harapott belénk" az elmúlt ezer évben. Így neveltek életre 

bennünket, ezért vagyunk ma is erősek és életrevalók - fogalmazott. Kövér László arról is 

beszélt, hogy a magyarságot keletről és nyugatról is megpróbálták arra kényszeríteni, hogy 

feladja a másik égtájról származó kultúráját, tagadja meg gyökereit. A magyarok nem 

megtagadni, hanem mindig is összekötni akarták a Keletet és a Nyugatot - mondta a 

házelnök, arra utalva, hogy ezért kapta a kompország elnevezést Magyarország. A komp igazi 

rendeltetése: mozgásban lenni és összekötni a partokat, égtájakat, kultúrákat és érdekeket. Az 

önmagunkban bízó magyarok sorsa az "útközbeni boldogság"; örök mozgásban összekötni 

Keletet és Nyugatot - hangoztatta. 

 

Kolozsváron megáldották a felújított Szent Mihály-plébániatemplomot 
2022. augusztus 13. – MTI, hirado.hu, kronikaonline.ro 

Kolozsváron ünnepi szertartás keretében áldották meg szombat délelőtt az EU, a magyar és a 

román állam támogatásával felújított Szent Mihály-plébániatemplomot, mely Mátyás király 

mellette álló szoborcsoportjával együtt a város jelképének számít. A kívül-belül megújított 

templomot Kovács Gergely gyulafehérvári érsek áldotta meg, vörösmárványból épített új 

oltárát Miguel Maury Buendia pápai nuncius szentelte fel. A hálaadó szentmise végén a 

magyar kormány képviseletében szóló Csák János kulturális és innovációs miniszter 

feladatnak tekintette "az emberi jók gyarapítását". Úgy vélte: az emberi jók biztosításához a 

kultúrán keresztül vezet az út. "A kultúra nélkül széthullik a közösség mint a gyöngysor 

amelyikből kihúzzák a selyemszálat. A gyöngyök szétszóródnak és betemeti őket a por. 

Templomaink és az iskoláink az a selyemszál, amely nélkül a kultúránk darabjaira hullik" - 

fogalmazott a miniszter. Jó példának tartotta a templom felújítását, melyhez a román és a 

magyar állam is hozzájárult, arra, hogy a két országnak vannak közös érdekei és közös ügyei. 

Azt kívánta, hogy találjanak minél több, a két nemzetet kölcsönösen gyarapító projektet. "A 

szubszidiaritás ősi elvének jegyében bízzuk az iskolákat és templomokat azokra a 

közösségekre, amelyek benne élnek és dolgoznak. Ez a közös jövőnk záloga, így biztosíthatjuk 

minden a Kárpát-medencében élő közösség számára az emberi jogokat" - állapította meg. 
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„A Kolozsvári Magyar Napok ahhoz járul hozzá, hogy nemzeti összetartozás ne 

csak érzés, hanem élmény legyen” 
2022. augusztus 14. – MTI, magyarhirlap.hu, hirado.hu 

A Kolozsvári Magyar Napok híd szerepét méltatták a vasárnap esti nyitógála szónokai. Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai ügyekért felelős államtitkára 

köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a Kolozsvári Magyar Napok ahhoz járul hozzá, hogy 

nemzeti összetartozás ne csak érzés hanem élmény legyen. Úgy vélte: a rendezvénysorozat 

nemcsak a városnak, hanem Erdélynek és a magyar kultúrának is az egyik legnagyobb 

bemutatkozási lehetősége. Azt is a magyar napok eredményének tartotta azonban, hogy 

közelíti egymáshoz a Kolozsváron, Erdélyben élő népeket. „Kapnak egy kóstolót a magyar 

életből, kultúrából, életérzésből. És reméljük, jó hírünket viszik a világba” - fogalmazott. 

Gergely Balázs főszervező úgy vélte: a jövő hét végéig tartó magyar napok mintegy 450 

programpontja mind egy-egy híd, „melyen átkelve közelebb kerülhetünk egymáshoz, 

kultúránkhoz, s melyek átkelésre hívják azokat is, akik talán még nem ismernek bennünket”. 

 

„A küzdelem nem változott”  

2022. augusztus 12. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Nem látja az igazi feladatot az, aki az összefogásban etnikai problémát lát – jelentette ki 

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Sepsibükszádon, a 

magyar állami támogatással felújított Ábrahám Árpád Óvoda avatóünnepségén pénteken. 

Hozzátette, nem az a feladatunk, hogy egymás között vitát szítsunk, hanem az, hogy a 

közösségeinket megerősítsük. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program részeként 

újították fel a sepsibükszádi Ábrahám Árpád Óvoda épületét, amelynek ünnepélyes átadóján 

Soltész Miklós államtitkár, Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök és a település 

polgármestere, Bács Csaba vágták el a szalagot. Az eseményen még beszédet mondott Kiss 

Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő, illetve jelen volt Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának ügyvivője, Lukács Bence Ákos is. 

 

Szili: a nemzeti kisebbségek kérdésének megoldása a hosszú távú béke és 

stabilitás záloga 

2022. augusztus 14. – MTI, ma7.sk  

A nemzeti kisebbségek kérdésének megoldása a hosszú távú béke és stabilitás záloga - 

jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az MTI-nek nyilatkozva vasárnap, miután 

előadást tartott a felvidéki Fábry Zoltán Közéleti és Irodalmi Napok elnevezésű 

rendezvénysorozaton. A miniszterelnöki megbízott „A stószi remete és a nemzet" címmel 

tartott előadást a legnagyobb felvidéki magyar közéleti és kulturális szervezet, a Csemadok 

szervezte rendezvényen, a Fábry Zoltán közéleti és irodalmi napokon, amelyet a felvidéki 

magyar irodalom és közélet egyik legjelentősebb alakja születésének 125. évfordulója 

alkalmából tartottak meg. Szili Katalin előadásában a felvidéki magyar írónak a kisebbségi 

léttel kapcsolatos írásaiban tett megállapításai aktualitásáról beszélt. Kifejtette: Fábry az 

európai egységesülésben látta az egyenlőség és a szolidaritás teljes megvalósulását, ám az 
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elmúlt 18 esztendő bebizonyította, hogy Brüsszel az őshonos nemzeti kisebbségek kérdésével 

nem kíván foglalkozni. 

 

Hétfőtől az egyetemistáké a Rákóczi-tábor Sátoraljaújhelyen 
2022. augusztus 12. – MTI, hirado.hu, ma7.sk 

Hétfőn háromszáz magyar egyetemista érkezik a Kárpát-medencéből és a nagyvilág 

diaszpóraközösségeiből a Rákóczi Szövetség egyetemistatáborába, Sátoraljaújhelyre - közölte 

a szövetség pénteken az MTI-vel. A szervezet elnöke, Csáky Csongor által jegyzett 

közleményben felidézték: a tábor 1989 óta minden augusztus végén lehetőséget teremt arra, 

hogy a magyar egyetemisták közéleti, tudományos és gazdasági előadások révén együtt 

gondolkozzanak a magyarság és Közép-Európa helyzetéről, jövőjéről. Az összmagyar 

egyetemistatábor megnyitójára hétfőn ellátogat Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár. A hét programját nemzetpolitikai, gazdasági, tudományos előadások alkotják, és 

kirándulások, kulturális és szórakoztató programok színesítik. 

 

     
Asztalos Csaba: a diszkriminációellenes tanácsnak nincs joghatósága Orbán 

Viktor fölött, de várhatóan beidézi 
2022. augusztus 12. – Krónika, maszol.ro 

Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke fenntartja azon 

álláspontját, hogy a magyar kormányfő diplomáciai mentességet élvez, így a tanács nem 

indíthat eljárást tusványosi kijelentései miatt. Mindazonáltal a beérkezett panasz nyomán 

várhatóan idézést küldenek Orbán Viktornak. Az elnök annak kapcsán nyilatkozott a 

Krónikának, hogy Alexandru Muraru, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) parlamenti képviselője 

feljelentést tett Orbán Viktor magyar miniszterelnök állítólag rasszista elemeket tartalmazó 

tusványosi beszéde miatt. 

 

A kampány előszele: magyarellenességgel hangolnak a román pártok 
2022. augusztus 12. – maszol.ro 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) megkezdte a felkészülést a 2024-es helyhatósági és 

parlamenti választásokra, sőt van olyan hely, például Temes megyében, ahol már a lehetséges 

jelöltek rangsorolásánál tartanak. Bár még két csak a mandátum felénél járnak a legutóbb 

megválasztottak, a kampány máris elkezdődött, sőt van olyan, ahol véget sem ért: a pártok 

egymást túllicitálva próbálnak maguknak politikai tőkét kovácsolni, nem egyszer a magyar 

kártyát is kijátsszák, mint napokban történt Maros és Szatmár, vagy akár Kolozs megyében. 

Mindeközben a kormánykoalícióban a PNL és a PSD mellett az RMDSZ is alkotó tényező, a 

polkorrekt viselkedés azonban most csak a kormányra jellemző, megyei és helyi szinteken 

korántsem békések az állapotok.  
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Monospetriben öntik össze a búzaadományokat a Magyarok kenyeréhez 

2022. augusztus 12. – maszol.ro 

A Partiumi Falugazdász Hálózat idén is gyűjtést kezdeményezett: Partium szerte közel 80 

településen, ezek közül Bihar megyében 25 gyűjtőponton fogadják a Magyarok kenyere 

programhoz csatlakozó gazdák búzaadományait. A felajánlásokat augusztus végéig várják a 

gyűjtőpontokon. Az idei Bihar megyei búzaösszentő ünnepséget augusztus 18-án 

Monospetriben tartják meg. 

 

Felvidéki gazdaszervezet tagjai jártak szakmai tapasztalatcserén Biharban 

2022. augusztus 12. – Bihari Napló 

Kétnapos szakmai jellegű látogatáson jártak Bihar megyében a hét elején a felvidéki 

falugazdász hálózat tagjai. A Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara elnökasszonya, valamint 

Varga Péter, a Gazda Polgári Társulás elnöke által vezetett küldöttséget Havran Gábor, az 

Érmelléki Gazdák Egyesületének elnöke, valamint Laskovics István, a szervezet falugazdásza 

fogadta. 

 

Szelterszen tartják az első Székelyföldi Roma Szabadegyetemet  
2022. augusztus 12. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt két évben több olyan megvalósítás is történt, amely a Hargita megyében 

mélyszegénységben élők életminőségének feltérképezését, javítását és a roma közösségek 

felzárkóztatását célozta. A több tanácskozást, konferenciát, kutatásokat és szakmai munkát 

magába foglaló folyamat ezúttal egy újabb eseménnyel bővül, amely lehetőséget teremt a 

közvetlen környezetben zajló, tabuk nélküli szakmai eszmecserére és vitára a roma téma 

kapcsán.  

 

Ecaterina Varga, Gheorghe Doja, Pavel Chinezu – A történészek óvnak a 

történelmi személyiségek nevének megalázó fordításától 
2022. augusztus 12. – Krónika 

Az utóbbi napok eseményei bebizonyították: Marosvásárhelyen rendkívül nehéz a történelmi 

személyiségek nevét úgy feltüntetni a táblákon, hogy az mindenkinek megfeleljen. Felavatása 

óta a Hunyadi Jánosnak állított szobor talapzatán olvasható Iohannes de Hunyad felirat 

borzolja a kedélyeket. Ugyanakkor bírálat éri az új utcanévtáblákat is. A polgármestert és az 

RMDSZ-es többségű önkormányzatot mindkét oldalról érik támadások: román részről 

vehemensebben és esetenként alpári módon, magyar részről higgadtabban és dokumentáltan. 

 

„Lyukat üt az égbolton”: a hídépítés szándékával zajlik egyházzenei fórum a 

kincses városban 
2022. augusztus 13. – Krónika 

Negyven kortárs magyar zeneszerző 77 egyházi alkotása csendül fel hat nap alatt Kolozsvár 

kilenc templomában, liturgikus keretek között vagy koncert formájában a Magyar 
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Egyházzenei Fórum keretében. A 13. Kolozsvári Magyar Napok társrendezvényeként 

megszervezett fórum augusztus 12–17. között várja az érdeklődőket. A rendezvénynek a 

Vallásszabadság Házában péntek délután tartott ünnepélyes megnyitóján részt vettek a 

magyar történelmi egyházak vezetői, akik egyben a rendezvény fővédnökei is. Gergely Balázs, 

a KMN főszervezője elmondta: a rendezvény a hídépítés szándékával jött létre, a fórum pedig 

jó alkalom arra, hogy párbeszéd kezdődjön a világszínvonalú magyar egyházzenei alkotók és 

az élő egyházhoz tartozó gyülekezetek között. 

 

Ismét találkozik Nagybánya magyarsága a Főtéren: kulturális és szórakoztató 

programokkal vár mindenkit a fesztivál 
2022. augusztus 14. – Krónika 

Kulturális és szórakoztató programokkal várják a környék magyarságát Nagybányán 

szeptember 5. és 11. között. A 17. alkalommal megszervezendő Főtér Fesztiválnak a korábbi 

kiadásokhoz hasonlóan a máramarosi megyeszékhely főtere ad otthont. Az erdélyi magyar 

napokat összefogó hálózat részeként tartandó rendezvényt idén a #újrafőatér! jelszóval 

rendezik meg, az egyhetes eseményen többek között a Kodály Spicy Jazz, a Parno Graszt, a 

Góbé Zenekar, a Hot Jazz Band, a Lóci Játszik, valamint Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint 

koncertjére várják a közönséget. A fesztivál a zenei koncertek mellett színes kulturális és 

szabadidős foglalkozásoknak, hagyományos kézművesvásárnak is teret ad – írják a szervezők 

közleményükben. 

  
Németh Zsolt: Mi is sokat kaptunk a Felvidéktől! 

2022. augusztus 14. – ma7.sk  

Itthon és külföldön is sokak számára talány olykor, hogy a felvidéki magyar közösség 

esetében (is) miért annyira domináns a Fidesz-szimpátia? Németh Zsolttal, a Magyar 

Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével az aktuálpolitikai kérdéseket mellőzve egy 

személyes történeten keresztül próbáltuk megrajzolni a körvonalait annak az immár több 

évtizedes kapcsolatnak, amely még az ős-Fidesz előtti korban gyökerezik, s mindmáig 

természetes folyamatként van jelen közéletünkben. Itt és a határon túl. 

 

Arra iszok, amit eszek - Ilyen volt a tizenkettedik Nemeshodosi Nagy Lakoma 
2022. augusztus 14. – ma7.sk  

A Nemeshodosi Nagy Lakoma elengedhetetlen szlogenje ez a cím. Idén már tizenkettedik 

alkalommal rendezték meg a szervezők a Nemeshodosi Nagy Lakomát, akik között rengeteg a 

fiatal aktivista. A KLIKK Out Polgári Társulás idén is a hodosi önkormányzat társszervezője 

volt a Nemeshodosi Nagy Lakoma alkalmából, amelyen a zene, a tánc és a hagyományőrzés 

kapott fontos szerepet. Varga Balázs, a rendezvény egyik szervezője portálunknak elmondta, 

hogy idén lehetőség nyílt az elővételes jegyek megvásárlására, amely újítással sokan éltek. A 

lakoma reklámarca a dunaszerdahelyi Kovács Ákos volt. 
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Ipoly-nap – Konferencia a folyó névnapján 

2022. augusztus 14. – ma7.sk, felvidek.ma  

2022. augusztus 13-án immár tizenkilencedik alkalommal szervezték meg az Ipoly-napot. A 

Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre által életre hívott esemény az ipolysági 

csónakkikötőben kezdődött, ahol koszorúk jelképes elhelyezésével az Ipoly folyót 

köszöntötték. A megjelentek ezután a 2021-ben teljes felújításon átesett Pongrácz Lajos 

Közösségi Házba vonultak át; ez adott otthont a helytörténeti témájú előadásoknak. Az 

egykor állatorvosként tevékenykedő helytörténész, Márton István a 2021 októberében 

megjelent kötetét, Az ipolysági Hollywoodot mutatta be. Az Ipolyság városának 

támogatásával megjelent kétnyelvű könyvet olvasva egyszerre ismerhetjük meg a filmgyártás 

történelmének egy-egy mozzanatát és az 1947-től datálható önálló szlovákiai filmkészítés 

legfontosabb történéseit; de a szerző kitér az Árvai Nyolcasnak (Oravská osmička) nevezett 

fesztiválra, továbbá beleláthatunk az amatőr filmkészítők korlátolt műszaki lehetőségeibe is.  

 

Húszéves a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub 

2022. augusztus 14. – felvidek.ma  

Az íjászatot legtöbben a napjainkban reneszánszát élő sportággal és a versenyekkel 

azonosítják, mások számára történelmünk régi századait idézi. A történelmi íjászat 

mindkettő: látványos sport és vonzó hagyományőrző tevékenység. Határon túli versenyeik és 

találkozóik során a nemes versengés mellett a külhoni civil szervezetekkel és 

hagyományőrzőkkel való kapcsolatfelvétel, a szakmai és baráti kapcsolatok ápolása és a 

magyar történelem emlékeivel való ismerkedés is fontos mozzanat. Ezen az úton járva 

fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub a 

marcelházi kultúrházban. A rendezvényen Bogár Valéria, a klub elnöke köszöntötte a község 

polgármesterét, Varga Ervint, valamint az egyes íjászklubok, szervezetek képviselőit. 

 

 
Megtartották Palicson a Vajdasági Magyar Szövetség Szent István-napi 

rendezvényét 
2022. augusztus 13. – Magyarszo.rs 

A hagyományokhoz híven Palicson tartotta meg szombaton a Vajdasági Magyar Szövetség 

vajdasági Szent István-napi, központi ünnepséget. Az immár huszonhatodik alkalommal 

megszervezett rendezvény idei jelmondata, Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat, Berzsenyi 

Dániel A magyarokhoz című verséből származik. A program a szabadkai Szent Teréz-

székesegyházban ünnepi szentmisével kezdődött, melyet msgr. Fazekas Ferenc, a szabadkai 

egyházmegye általános helynöke celebrált. – Szent István sem lett volna szent, ha nem 

törődött volna országával. Szent István életéből azt tanulhatjuk meg, hogy semmiféle akadály 

nem ment fel bennünket az életszentség követelményei alól – mondta többek között az 

egyházmegye általános helynöke. 
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Véget ért Topolyán a fiatal programozókat tömörítő Coder Club nyári tábora 
2022. augusztus 13 – Vajma.info 

Sikert sikerre halmoznak a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtárban működő Coder Club ifjú 

kódfejtő programozói, erről tanúskodik az a számos díj, és kiemelkedő helyezés, amit az 

utóbbi hónapokban begyűjtöttek. Miután az idén megnyerték az országos versenyt, ősszel két 

csapattal is képviselhetik Szerbiát a World Robot Olympiad (WRO), vagyis a robotikai 

olimpia versenyen, amelyet idén Németországban tartanak. A csapat hagyományos nyári 

tábora erre is igyekezett felkészíteni a résztvevőket, illetve valamennyi, a téma iránt 

érdeklődő gyerek számára nyújtott érdekes újdonságot. Ezúttal 32-en vettek részt két 

csoportban a foglalkozásokon, amelyeket szerb és magyar nyelven tartott a klub vezetője, 

Vörös Csaba. „Ma már azt hiszem, hogy mindenkinek van valamilyen elképzelése a 

programozással kapcsolatban, ha másutt nem, akkor a filmekben találkozhatott 

programozókkal. Viszont a valóság az, hogy mi nem illegalitásba vonult, sötét szobában 

ücsörgő, törvényellenes célokat dédelgető csapat vagyunk, akiknek világmegváltó, vagy 

kormánydöntő terveik vannak, hanem céltudatos és motivált gyerekek érdeklődő 

közösségéről beszélünk. 

 

Szabadka: Szentmise a Szent István-napi ünnepség keretében 
2022. augusztus 13. – Vajma.info 

Ünnepi szentmisét tartottak a szabadkai Szent Teréz-székesegyházban. Vajdaság több 

településéről is érkeztek hívők az istentiszteletre, amit Fazekas Ferenc, a szabadkai 

egyházmegye általános helynöke celebrált, tudósít a Pannon RTV. Harangszó jelezte az 

ünnepi szentmise kezdetét a szabadkai Szent Teréz-székesegyházban. A hívőkkel zsúfolásig 

megtelt templomban cserkészek vonultak az oltárig a megszentelésre váró kenyérrel és a 

gyümölcsöskosárral. A hívők Vajdaság több helységéből érkeztek. Jöttek Temerinből, 

Tiszakálmánfalváról, Királyhalomról és Szenttamásról is hívők a szentmisére. Szerintük Szent 

István megünneplése azért is fontos, mert erősíti a közösséget az identitástudatukban. 

  

Lelki építkezés 
2022. augusztus 14. – Magyarszo.rs 

Augusztus 8. és 13. között Egyházmegyei Ministránstábort tartottak a Doroszlói Szentkúton. 

Az imádságon, a tanuláson, a barátkozáson, szórakozáson és kikapcsolódáson kívül 

autóbuszos kirándulás, fürdés, városnézés is a program része volt. Ft. Verebélyi Árpád 

címzetes prépost, a Szentkút kormányzója és ft. Hajdú László csonoplyai plébános 

biztosította a lelki szolgálatot. – Az utóbbi öt évben, amíg az építkezések zajlottak, addig a 

táborok is szüneteltek. Azonban most, hogy ismét megkaptam az Egyházmegyei referensi 

feladatkört, újra indultunk az Egyházmegyei Ministráns táborral, a ministránsokkal való 

foglalkozással. Nevelőkkel együtt huszonhatan vagyunk az idei táborban. Úgy érzem, a 

pandémia után a templomba járást, a ministrálást is újra kell szervezni, újra meg kell 

szólítani az embereket. Mindezek a mostani foglalkozások is ennek az újrakezdésnek az első 

lépései és bízom abban, hogy mindez a jövőben kiteljesedik majd – mondta Verebélyi atya. 
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Horgosról, Adorjánról, Moholról, Temerinből, Csonoplyáról, Gombosról érkeztek 

ministránsok. Szavai szerint nagyon fontos, hogy a településeken kialakuljanak ministráns 

közösségek, hiszen a tábor is ezekből építkezik. 

  

    
 

ORFK: tizenötezernél többen érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. augusztus 15. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 7501 ember lépett be vasárnap Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 7835-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 378 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 97-en - köztük 25 gyermek - érkezett az ukrajnai 

háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Menczer: a Gazprom megkezdte a már leszerződött mennyiségek feletti 

gázszállítást Magyarországnak 
2022. augusztus 13. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, PestiSrácok 

A Gazprom péntek reggel megkezdte a már leszerződött mennyiségek feletti gázszállítást 

Magyarországnak - közölte Menczer Tamás, a  Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú 

kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében. Az államtitkár a 

szombati bejegyzésben azt írta, a Magyarország szomszédságában zajló háború és az arra 

adott szankciós válaszok miatt Európa súlyos energiaellátási válsággal néz szembe. A drámai 

földgázár-emelkedés ellenére a kérdés ma már elsősorban nem is az, hogy mennyibe kerül a 

gáz, hanem az, hogy lesz-e elég a téli időszakra - hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. A 

politikus hangsúlyozta, hogy Magyarország élen jár a gáztárolók fogyasztásarányos 

töltöttsége területén. A 32 százalék feletti szint normális időkben elegendő is lenne - 

különösen, hogy az európai átlag 20 százalék alatt van - de most sajnos nem normális időket 

élünk, így abszolút biztosra kell mennünk - fogalmazott. "Ezért döntött korábban úgy a 

kormány, hogy a már leszerződött mennyiségeken felül még mintegy 700 millió köbméter 

földgázt kell beszerezni" - tette hozzá az államtitkár. 

 

A Nagydobronyi kistérség felkészült a jelenléti oktatásra 

2022. augusztus 14. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A február 24-e óta tartó orosz–ukrán háború miatt a jelenlegi állami szabályzat kötelezővé 

teszi az óvóhelyek kialakítását az oktatási intézmények számára. A Nagydobronyi kistérség 

területén 10 oktatási intézmény működik, amelyből 8 kommunális és 2 egyházi fenntartású – 

közölte Nagy Ferenc polgármester, a kistérség Facebook-oldalán augusztus 13-án. A 

polgármester szavai szerint a nyár folyamán mindegyik intézményben, ahol lehetséges volt, 
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felújították és felszerelték az óvóhelyeket. Több intézmény nem rendelkezett megfelelő 

óvóhellyel, ezért más intézmények helyiségeiben, illetve magánszemélyek által felajánlott 

pincékben alakították ki az óvóhelyeket, összességében 18-at. 

 

Bátyúi főhadnagy halt meg a háborúban 

2022. augusztus 14. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Újabb áldozatot követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. A Bátyúi kistérség 

közleménye szerint a frontvonalon életét vesztette Vitalij Holubka főhadnagy. A 23 éves 

katona augusztus 12-én hunyt el. A temetés helyéről és idejéről később közölnek információt. 

 

Magyarok Kenyere – búza-összeöntési ünnepség Nagydobronyban 

2022. augusztus 14. – karpatalja.ma, kiszo.net 

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű jótékonysági program keretében a 

magyar gazdák immár tizenkét éve segítik búzaadományaikkal a rászorulókat. Nyolc éve a 

kárpátaljai magyar gazdák is csatlakoztak az akcióhoz. Az idei kárpátaljai gyűjtést lezáró 

ünnepélyes búzaösszeöntésre augusztus 13-án került sor a nagydobronyi Irgalmas 

Samaritánus Református Gyermekotthonban. Elsőként Hidi László, a Pro Agricultura 

Carpatica Megyei Jótékonysági Alapítvány igazgatója köszöntötte az ünnepség résztvevőit. 

Kifejtette, hogy a termést negatívan befolyásolta az aszály, s a gazdaságokat nehéz helyzetbe 

hozta a háború is. Ám a gazdaszolidaritás csodálatos eredményeket produkált idén is: 1 317 

gazda 114 tonna 270 kiló búzát adományozott a nemes célra. 

 

Droglabort számolt fel a rendőrség Csapon 
2022. augusztus 13. – karpatalja.ma 

A hatóság munkatársai a bíróság által jóváhagyott házkutatást tartottak augusztus 12-én, 

Csapon egy gazdasági épületben – tudatta a Nemzeti Rendőrség kárpátaljai kirendeltsége 

a hivatalos oldalán. A leleplezésre irányuló operatív intézkedések közel két hónapig tartottak. 

A házkutatás során az épületben egy speciálisan felszerelt helyiséget találtak, ahol különféle 

kannabisz fajtákat termesztettek. A helyiség fel volt szerelve hőszigeteléssel, automata 

öntözőrendszerrel és szellőztető berendezéssel, termikus világító lámpákkal, hőmérséklet és 

páratartalom szabályozókkal, valamint az ezeknek a készülékeknek a be- és kikapcsolásához 

szükséges időzítőkkel. 

 

Kárpátalja humanitárius segélycsomagot kapott Harkivból 
2022. augusztus 13. – karpatalja.ma 

Az ARDA szervezettől 40 csomag humanitárius segély érkezett megyénkbe – jelentette 

be Petro Dobromilszkij, Kárpátalja helyettes vezetője. A Kárpátaljai OVA koordinálásával 

csaknem 700 kg tartós élelmiszert és higiéniai terméket adtak át a harkivi Állami 

Biotechnikai Egyetem munkatársainak, akik a háború elől menekültek Ungvárra. Megyénkbe 

40 oktatási intézményi dolgozó költözött, akik számára az Ungvári Megyei Ökológiai és 
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Természettudományi Központban biztosítottunk lakhatást – közölte Dobromilszkij. A 

segélyszállítmányt az ő és családjaik ellátására fordítják majd. 

 

November 21-ig fogják meghosszabbítani a hadiállapotot és az általános 

mozgósítást 

2022. augusztus 14. – kiszo.net 

A hadiállapot meghosszabbításával egyidejűleg, ugyancsak 90 nappal tolják ki az általános 

mozgósítás időtartamát is. Az elnöki törvénytervezetekben Volodimir Zelenszkij azt a 

javaslatot tette, hogy az augusztus 23-án lejáró hadiállapotot 90 nappal hosszabbítsák meg. 

Ugyanez vonatkozott az általános mozgósításra is. Ennek megfelelően a hadiállapot és az 

általános mozgósítás november 21-ig maradhat érvényben. Az elnök a döntést „Oroszország 

Ukrajna elleni nagyszabású fegyveres agressziójával, valamint az állam védelmének 

biztosításával, az Ukrán Fegyveres Erők és más katonai erők harcképességének 

megőrzésével” magyarázta. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 12. – Kossuth Rádió 

 

A Maros megyei prefektus román feliratokat követel a Hunyadi János - szoborra és a 

református kollégiumra. A prefektus a törvény előírásait kéri számon a marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatalon. Ugyanakkor a Nemzeti Liberális Párt közleményben foglalt állást 

arról, hogy a Székelyföld Kerékpáros Körversenyt ne támogassák a városi költségvetésből, 

mert szerintük egy nem létező régió körversenyét nem lehet támogatni. A Nemzeti Liberális 

Párt képviselőinek magyarellenes megnyilvánulásait felháborítónak és méltatlannak tartja a 

marosvásárhelyi RMDSZ, annál is inkább, mivel a liberálisok az ő koalíciós partnereik a 

városi és a megyei tanácsban - nyilatkozta Kovács Mihály Levente, az RMDSZ 

marosvásárhelyi elnöke.  

 

Útravaló elnevezéssel indul a Délvidéken akkreditált képzés óvónőknek és tanítóknak. A 

képzés részleteiről csütörtökön tartottak megbeszélést Horgoson a Hagyományok Háza 

Hálózat és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársai. A Hagyományok Háza öt éve 

terjesztette ki tevékenységét a Kárpát-medencére, és az eddigi munka eredményeit is 

értékelték a megbeszélésen. Vörös Zsuzsannát, a Hagyományok Háza hálózati osztályának 

munkatársát kérdeztük.  
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Kisoroszon már néhány éve sikeresen működik a fazekasműhely, amelyet a Torontál Oktatási, 

Művelődési és Ifjúsági Központ működtet a tájház mellett. Sok szép alkotás kerül ki e 

műhelyből, és sok a látogató is.  

 

A kisoroszi Torontál Oktatási, Művelődési és Ifjúsági Központban nemcsak fazekas műhely 

működik, hamarosan átadják az új vendégházat, amelyben hat szoba, egy konyha, étkezde 

várja az ide látogatókat. Talpai Sándort, a Központ vezetőjét kérdeztük.  

 

Kosárfonás, szövés, gyöngyfűzés, kenyérsütés - ezt kínálja a várhosszúréti Kézműves ház. 

Alapítója a Gömöri Kézműves Egyesület, amely 2002-ben alakult. A nyár folyamán egymást 

váltják ott a kézműves táborok, de a legnagyobb esemény a Gömöri Kézművesvásár.  

 

Dr. Libus Endre a marosvásárhelyi orvosi egyetem elvégzése után visszatért szülővárosába, a 

Temes megyei Dettára, ahol az évtizedek során a kisváros egyetlen nőgyógyászaként sok-sok 

gyermeket segített világra. A városban közismert vonzódása a művészetekhez, az évtizedek 

során értékes műgyűjteményt hozott létre, viszonylag idősen még a művészeti egyetemet is 

elvégezte. Immár nyugdíjasként szülővárosa díszpolgári címmel tüntette ki. Az elismerés 

jólesett neki, de úgy véli: az igazi örömöt a sok száz páciens hálája jelenti számára.  

Bár a Zempléni fesztivált elsősorban zenei rendezvényként ismerjük, a társművészetek sem 

hiányoznak. Ráadásul az öt tárlat a vajdasági képzőművészetbe enged bepillantást. A munkák 

augusztus végéig láthatóak a különböző helyszíneken. Bordás István szervezőt kérdeztük a 

részletekről. 

 


