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Nyomtatott és online sajtó 
 

    

Varga Mihály: teljes erővel tenni kell a magyarság felemelkedéséért 
2022. augusztus 17. – MTI, hirado.hu, Tenyek.hu, Webradio.hu, 3szek.ro 
Teljes erővel tenni kell Magyarország, a magyarság felemelkedéséért, a mostani munka 

határozza meg, hogy "a viharok elmúltával milyen világban fogunk élni" - mondta a 

pénzügyminiszter szerdán Szolnokon, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

augusztus 20-ai ünnepi megemlékezésén, amelyen kitüntető díjakat és címeket adtak át. Varga 

Mihály - a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Díszpolgára díj átvétele után - az elismerésben 

részesülők nevében azt mondta: az ember csak egy meghatározó értékrend szerint élhet és 

dolgozhat. Varga Mihály kitért arra is, hogy Szent István, államalapító királyunk egész életében 

a magyarok megmaradásáért harcolt, ennek a célnak rendelte alá minden cselekedetét. A 

pénzügyminiszter kiemelte: eredményt ma is csak elkötelezetten, a célokra koncentrálva és 

kitartó munkával lehet elérni. Az ukrajnai háború gyors lezárására egyre kevésbé lehet 

számítani - jelentette ki, megjegyezve: ha nem sikerül belátható időn belül elérni a békét 

Ukrajnában, akkor minden eddiginél súlyosabb nehézségekkel kell szembenézni. Azok az 

országok tudtak a legkisebb veszteséggel kikerülni a válságból, amelyek erős gazdaságot 

építettek és nehéz helyzetekben is megőrizték értékeiket - mondta. 

 

Maradt az RMDSZ álláspontja: a koalíciós ülésen is fenntartották az Orbán-

beszéddel kapcsolatos nyilatkozatot 
2022. augusztus 17. – Krónika 

Nem módosított az értesülések szerint az RMDSZ a rasszistának bélyegzett tusványosi Orbán-

beszéddel kapcsolatos álláspontján, vagyis nem hajlandó magyarázkodni és elhatárolódni a 

magyar kormánytól. Hiába pedzegetik egyes PNL-es politikusok a koalícióból való kiszorítását. 

A Digi 24 hírtelevízió az estébe nyúló ülés kapcsán koalíciós forrásokra hivatkozva arról 

számolt be, hogy Kelemen Hunor fenntartja a téma kapcsán korábban tett nyilatkozatát, és 

nincs módja beavatkozni abba, mit nyilatkozik Orbán Viktor. Miközben egyes liberális párti 

politikusok az RMDSZ kormányból való kilépését követelik az Orbán-beszéd miatt kreált 

botrány kapcsán, a G4Media portál értesülése szerint a másik koalíciós partner 

Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetői nem szeretnék, ha a magyar szervezet kikerülne a 

koalícióból. Ez többek között a PSD és az RMDSZ vezetői közötti jó kapcsolatnak tudható be. 
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Minden generációt megszólít a szerdán elrajtoló Partiumi Magyar Napok, színes 

programkínálat várja az érdeklődőket 
2022. augusztus 17. – Krónika 

Szerdától vasárnapig tart a 21. alkalommal megszervezett Partiumi Magyar Napok. 

Szatmárnémetiben immár 21. alkalommal szervezik meg a Partiumi Magyar Napokat, a 

rendezvénysorozat szerdán kezdődik és vasárnapig tart. Szőcs Péter Levente szervező a 

Krónikának elmondta, minden korosztály számára szerveznek programokat: koncertek, helyi 

bortermelők kínálata, vetélkedők várják az érdeklődőket. A Partiumi Magyar Napok a 

közösségépítés egyik fontos eseménye, családok, baráti társaságok, szakmai szervezetek 

találkozóhelye. A kellemes időtöltés, az összetartozás érzésének megélése jellemzi a Partiumi 

Magyar Napokat. Rengeteg olyan kísérőprogramunk van, ami a közösségépítésről szól. A 

hagyományos mesterségek bemutatója, hagyományos ételek készítése, a családi sportnap 

keretében lesz bicikliverseny, ahol a szülő vagy nagyszülő nevezhet be legalább egy gyerekkel 

– tette hozzá Szőcs Péter Levente.  

 

Közös ünnepek, közös nevezők 
2022. augusztus 17. – Kiss Judit – Krónika 

Nemcsak kapcsolatok teremtését és ápolását, nemcsak a sokszor elcsépeltnek érzett 

„hagyományőrzés” gesztusát helyezik előtérbe az erdélyi városok magyar közösségeinek 

ünnepei, ennél jóval többről szólnak. A nyár második fele immár sok éve ezekről az ünnepekről 

szól, amikor nemcsak az adott város és környéke, hanem tágabb értelemben az egész magyar 

kultúra élénkülni látszik. Ha számokban akarjuk érzékeltetni, hogy immár „gyakorlott”, jól 

működő rendezvényekről van szó, akkor – a teljesség igénye nélkül – sorra lehet venni őket. A 

kincses városban épp most zajlik a 13. Kolozsvári Magyar Napok, amely egész Erdély, sőt a 

magyar kulturális élet egyik legnagyobb seregszemléje több mint 450 programpontjával. 

Szintén a héten tartják a szatmárnémeti Partiumi Magyar Napokat, amely immár a 21., majd 

jövő héten várja a közönséget a 9. alkalommal tartandó Vásárhelyi Forgatag, szeptemberben 

pedig a nagybányai magyarság Főtér fesztiválja. De ebbe a sorba illeszkedik természetesen a 

tavaszi háromszéki Szent György Napok, a Brassói Magyar Napok, a Temesvári Magyar Napok, 

a nagyszebeni Hungarikum Napok, és a sort lehetne folytatni. 

 

Kolozsváron és Nagyváradon is lesz ünnepi kenyérszentelés, a Partiumban 

számos programmal várják az államalapítást ünneplőket 
2022. augusztus 17. – Krónika 

Kolozsváron és Nagyváradon is szerveznek kenyérszentelést az államalapítás ünnepén, a 

partiumi városban – az elmúlt évek hagyományait követve – az augusztus 20-i nemzeti 

ünnephez kapcsolódó változatos programokkal, koncertekkel, előadásokkal, vásárokkal várják 

a közönséget. Kolozsváron augusztus 20-án a déli harangszót követően, a Szent Mihály-

templomban kerül sor a újkenyér megáldására. Nagyvárad háromnapos rendezvénnyel készül 

az államalapítás ünnepére, augusztus 19-én, 20-án és 21-én változatos programokkal várják a 
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partiumi város közönségét. Egész hétvégén kézműves és őstermelői vásár zajlik majd a Szent 

László téren.  Augusztus 20-án, szombaton 18 órakor kezdődik az ünnepi műsor a Szent László 

téren, melynek első programpontjaként a berettyóújfalui Bajnóca néptáncegyüttes lép fel, majd 

Szalay Fatima ad elő Szent Istvánról szóló énekeket, utána pedig Avas Bendegúz 

tárogatóművész lép fel. Ezt követi a hagyományos kenyérszentelés, mely során a magyar 

történelmi egyházak lelkészei szentelik, illetve áldják meg az új kenyeret. 

 

Szatmárnémetiben is fellép a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus 

Zenekara az OrgonaPont sorozat keretében  
2022. augusztus 17. – Krónika 

Augusztus 25-én Budapesten, 26-án Szegeden, 27-én pedig Szatmárnémetiben a Határon Túli 

Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara és a Purcell Kórus előadásában, Vashegyi György 

vezényletével Mendelssohn-Bartholdy művei szólalnak meg – közölte a szervező Filharmónia 

Magyarország az MTI-vel. Az esteken közreműködik Keszei Borbála szoprán, Balogh Eszter alt, 

Komáromi Márton tenor és Borka Ákos bariton. Az Orgonák éjszakájával augusztus 6-án 

elindult OrgonaPont sorozatban fellépő Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara 

Vashegyi György karmester nevéhez fűződik. 

 

Régi-új helyszíneken, a megszokott családias hangulatban lüktet a Kolozsvári 

Magyar Napok 

2022. augusztus 17. – Krónika 

Visszatért eredeti helyszínére, az Apáczai Csere János Líceum udvarára a Kolozsvári Magyar 

Napok (KMN) idei kiadása, oda, ahonnan a Gergely Balázs és munkatársai által megálmodott 

rendezvénysorozat első kiadása is elindult 13 évvel ezelőtt. A régi-új helyszín újbóli bevonására 

a Farkas utca felújítása miatt volt szükség: mivel a magyar napok hagyományos fesztiválutcája 

idén építőteleppé változott, szerdán az arra merőleges mellékutcákban és a már említett 

iskolaudvaron nyitották meg az egyik legnagyobb attrakciót, a kézművesvásárt. 

 

Az erdélyi városokból is szép számmal jelentkeztek általános iskolások az MCC 

Fiatal Tehetség Programjára 
2022. augusztus 17. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A 2022-es felvételi időszakban mintegy 2200 általános iskolás diák jelentkezett határainkon 

innen és túl a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Fiatal Tehetség Programjára (FIT) – közölte 

az intézmény szerdán az MTI-vel. Az általános iskolásoknak szóló képzés oktatási 

koncepciójában többféle alapcélt vegyítenek: egyrészt törekednek arra, hogy a diákok minél 

előbb minél több tudományterülettel – a kémiától a pénzügyi ismereteken vagy a 

drónprogramozáson át a retorikáig – megismerkedhessenek. Másrészt fontosnak tartják, hogy 

a tehetségek a tudományterületek összefonódását is érzékeljék – írta az MCC. Jelezték: a 2015-

ben indult programra tavaly 1251-en jelentkeztek, míg idén már mintegy 2200-an. A legtöbben 

a marosvásárhelyi, a szegedi, a budapesti, a debreceni, a győri, a beregszászi, a kolozsvári és a 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szatmarnemetiben-is-fellep-a-hataron-tuli-magyar-zeneszek-szimfonikus-zenekara-az-orgonapont-sorozat-kereteben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szatmarnemetiben-is-fellep-a-hataron-tuli-magyar-zeneszek-szimfonikus-zenekara-az-orgonapont-sorozat-kereteben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/regi-uj-helyszineken-szokasos-jo-hangulatban-luktet-a-kolozsvari-magyar-napok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/regi-uj-helyszineken-szokasos-jo-hangulatban-luktet-a-kolozsvari-magyar-napok
https://kronikaonline.ro/kulfold/az-erdelyi-varosokbol-is-szep-szammal-jelentkeztek-altalanos-iskolasok-az-mcc-fiatal-tehetseg-programjara
https://kronikaonline.ro/kulfold/az-erdelyi-varosokbol-is-szep-szammal-jelentkeztek-altalanos-iskolasok-az-mcc-fiatal-tehetseg-programjara


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 18. 

. 

 

miskolci képzésre nyújtották be felvételi igényüket, de az adatokat tekintve nem sokkal maradt 

le Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti és Pécs sem. 

 

Új termelőcsarnokot építenek Csíkszerdában, új munkahelyekkel  
2022. augusztus 17. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Egy gyártócsarnokot és tíz új munkahelyet hoz létre Csíkszeredában a szegőlécek előállítását 

és forgalmazását végző SET Prod Com Kft., hogy növelhesse gyártási kapacitását. A bővítés 

érdekében írt alá együttműködési szándéknyilatkozatot a cég tulajdonosa, Orbán András és 

Bors Béla csíkszeredai alpolgármester. 

 

A diplomata, akit Ceaușescu és Funar is üldözött, és az RMDSZ sem kedvelte 
2022. augusztus 17. – Krónika, maszol.ro 

Csaknem harminc év román–magyar kapcsolatait idézi fel Alföldi László nyugalmazott 

diplomata könyve, melyet Magyarország kolozsvári főkonzulátusán mutattak be szerda 

délután a Kolozsvári Magyar Napok keretében. Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke a könyvbemutatón elmondta: a Romániában dolgozó magyar diplomaták 

számára a szolgálatot nem a pezsgős koccintások jellemezték. Munkájukat a román–magyar 

kapcsolatok frontvonalában végezték, a könyv által felölelt harminc év ugyanis a magyar 

nemzetpolitika kialakulásának és az erdélyi magyarság önmagára találásának a legfontosabb 

időszaka volt. 

       
A Párkányi Rendelőintézetben tanácskozott a Szövetség Nyitra megyei 

képviselőcsoportja 
2022. augusztus 17. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Nyitra Megyei Önkormányzat testületi ülései előtt a Szövetség képviselőcsoportja 

rendszeresen megbeszéléseket tart, általában a Nyitra megye által fenntartott valamelyik 

intézményben. „Azért szoktam ilyen intézménybe összehívni az ülést, hogy a megyei képviselők 

megismerkedhessenek a megye által fenntartott intézményekkel" - nyikatkozta Farkas Iván 

frakcióvezető. Mint mondta, ezúttal Nyitra Megye Párkányi Rendelőintézetében tartották a 

Szövetség megyei képviselőcsoportjának ülését. Mivel a megyei egészségügy a frakció egyik 

priorításának számít, odafigyelnek a párkányi rendelőintézet fejlődésére, gyarapodására is. 

 

Gergely Papp Adrianna lett a Szövetség Kassa-környéki járási elnöke 
2022. augusztus 17. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  

A Kassa-környéki járásban is megtartotta járási konferenciáját a Szövetség. Megválasztották a 

járási elnököt Gergely Papp Adrianna személyében, továbbá a járási elnökséget, illetve a járás 

megyei képviselőjelöltjeit. A Szövetség a Kassa-környéki járásban Buzitán tartotta meg járási 

konferenciáját, amelyen Forró Krisztián országos elnök is részt vett. A konferencia Gergely 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-termelocsarnokot-epitenek-csikszerdaban-uj-munkahelyekkel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-diplomata-akit-ceauescu-es-funar-is-uldozott-es-az-rmdsz-sem-kedvelte
https://ma7.sk/tajaink/a-parkanyi-rendelointezetben-tanacskozott-a-szovetseg-nyitra-megyei-kepviselocsoportja
https://ma7.sk/tajaink/a-parkanyi-rendelointezetben-tanacskozott-a-szovetseg-nyitra-megyei-kepviselocsoportja
https://ma7.sk/tajaink/gergely-papp-adrianna-lett-a-szovetseg-kassa-kornyeki-jarasi-elnoke


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 18. 

. 

 

Papp Adriannát szavazta meg járási elnöknek. Megválasztották a 18 tagú járási elnökséget is, a 

következő összetételben: Gergely Papp Adrianna, Képes Sándor, Tarnóczy Kulcsár Zsuzsanna, 

Béres Tibor, Fazekas Alexandra, Szanyi Márk, Zachariaš István, Elek Tamás, Jászai József, 

Viszlay István, Molnár Zsuzsanna, Erdélyi Marián, Farkas Gyula, Molnár László, Csala János, 

Kádár Attila, Ifj. Bányász Péter. A konferencia megválasztotta a Szövetség párt Kassa-környéki 

járás megyei képviselőjelöltjeit is: Gergely Papp Adrianna, Képes Sándor, Pecze Norbert, Bráz 

Tibor, Molnár László. 

 

Időszámításunk előtti műemlék Csukárpakán 
2022. augusztus 17. – Új Szó  

A Csallóközben nagyon ritka, vaskorszaki műemlék igazolja, hogy már jóval időszámításunk 

előtt is lakott volt ez a térség. Mindenki tudta, hogy van ott valami, hogy az nem csak egy 

egyszerű domb. Még azon túl is, hogy a domb tetején mindig is állt egy talpazat és rajta egy 

kereszt. Míg végül 2015- ben az éppen frissen megválasztott polgármester, Ivan Seňan úgy 

döntött, egyszer és mindenkorra a végére jár a találgatásoknak és felkérte Nagyszombat megye 

Műemlék Hivatalát, hogy kutassák át a dombot és környékét. A régészeti kutatások eredményei 

igazolták a feltevéseket, az ásatások alapján kiderült, hogy egy értékes régészeti lelőhelyről van 

szó, a kései vaskorszak, időszámításunk előtti 8–5. századi, úgynevezett Kalenderberg-kultúra 

korszakából.  

 

Szent István Napok rendkívül gazdag programmal Tardoskedden 
2022. augusztus 17. – Új Szó  

Huszonharmadik alkalommal rendeznek Szent István Napokat az érsekújvári járásbeli 

Tardoskedden augusztus 19-től 22-ig. Tavaly a koronavírus okozta korlátozások miatt 

valamivel szerényebb ünnepséget tartottak és 2020-ban egyáltalán nem rendezhették meg a 

helyiek és a vendégek hagyományos nagy találkozóját. Az idei program rendkívül sokrétű, és a 

főzőverseny sem marad el. A Szent István Napok programsorozatát megelőzően augusztus 16-

án búcsúi véradást tartottak a faluházban. Tóth Marián, Tardoskedd polgármestere arról 

tájékoztatta lapunkat, hogy ezen a héten pénteken ünnepélyes önkormányzati ülés lesz a 

faluházban, amelyen átadják a faludíjat és a polgármesteri díjakat és az is kiderül, ki veheti át 

a tiszteletbeli polgár címet. Idén nem osztják ki az iskolai díjakat.  

   
Fontos, hogy minél többen vallják magukat magyarnak 
2022. augusztus 17. – PannonRTV 

Októberben népszámlálást tartanak Szerbiában. Az előkészületek már megkezdődtek. 

Belgrádban ma és holnap a nemzeti tanácsok bevonásával tartanak tanácskozást, amelyen a 

népszámlálás lebonyolításának részleteiről egyeztetnek a résztvevőkkel. Szerbiában legutóbb 

2011-ben tartottak népszámlálást. Akkor valamivel több mint 250 ezren vallották magukat 

magyarnak az országban. Egy adott nemzeti közösség esetében a létszámtól függ, hogy 
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mekkora mértékben és milyen jogokkal rendelkezhet, milyen támogatásokban részesülhet. 

Ezért is fontos, hogy minél többen vallják magukat magyarnak a népszámláláskor – mondta 

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

 

Magyarkanizsa: Támogatás a mezőgazdasági termelőknek 
2022. augusztus 17. – Vajma.info 

Harmincegy mezőgazdasági termelő kapott vissza nem térítendő támogatást a magyarkanizsai 

önkormányzat jóvoltából. A szerződések aláírására ma került sor a helyi Városházán. 

Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester elmondta, hogy a gazdák ezúttal 

tenyészállatok beszerzésére és öntözésre szolgáló gépek, eszközök és felszerelések vásárlásának 

támogatására pályázhattak. - Az összesen 7 millió dináros keretből a mai nap folyamán 5,5 

millió dinár kerül kiosztásra, ami 31 termelő támogatását jelenti, tehát 31 termelővel írunk alá 

szerződést. Valójában csak az a kritérium, hogy a községünk területén végezzék a munkájukat, 

itt legyenek bejegyezve és természetesen az adott területhez kapcsolódó tevékenységet 

folytassanak. Minden mezőgazdasági termelő pályázhat a kiírt pályázati vonalakra azzal, hogy 

mivel résztámogatást biztosítunk, a termelőknek előfinanszírozniuk is kell magát a beruházást, 

tehát meg kell valósítaniuk a beruházást, és a megvalósítás után a számlával pályáznak az 

önkormányzatnál. Az idei év egy borzasztóan nehéz év a mezőgazdaságban tevékenykedők 

számára is.  

 

Szabadkán a megállapodás ellenére is folytatódik a gazdák tiltakozása 
2022. augusztus 17. – Vajma.info 

Habár a kormánnyal való tegnapi tárgyalásokon sikerült a fő követelésekről megegyezni, a 

szabadkai termelők folytatják a tiltakozást. Azt követelik, hogy a polgármester fogadja őket, 

illetve, hogy töröljék el a lecsapolási illetéket, s az aszályt nyilvánítsák elemi csapássá. Mindezt 

ma délelőtti sajtótájékoztatójukon jelentették be a tiltakozók. Elmondták azt is, hogy a 

munkagépek a városközpontban maradnak, útlezárások viszont nem lesznek. Nem hivatalos 

információk szerint a találkozó a polgármesterrel a mai nap folyamán létrejöhet. 

 

Találkozó a lovak szeretete jegyében 
2022. augusztus 17. – Magyarszo.rs 

Vasárnap Zentán a Táltos Lovasklub szervezésében lovastalálkozóra várták a lovaglás, a 

fogatoskocsizás, a fiákerezés, illetve a lovak zentai és környékbeli kedvelőit. A délelőtti órákban 

a Táltos lovastanyáról kiszűrődő lakodalmas zene már messziről jelezte, hogy kiváló a hangulat 

a helyszínen. A rendezvény a hagyományokhoz híven lovasfelvonulással kezdődött, majd pedig 

a lótulajdonosok mérték össze erejüket kötélhúzásban és más ügyességi versenyekben.  Novák 

Károly, a zentai lovasklub elnöke kérdésünkre elmondta, hogy nagyon elégedettek voltak a 

látogatottsággal, ugyanis 44 fogat és jónéhány lovas jelentkezett be a szervezőknél, vagyis azok 

közül, akiket vártak, szinte mindenki eljött, hogy találkozzon a rég nem látott ismerősökkel.  
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Robbanószerkezetre bukkantak Gát közelében 
2022. augusztus 17. – karpatalja.ma 

Robbanószert találtak az erdőben Gát közelében – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami 

Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége. A DSZNSZ munkatársait augusztus 15-én 

értesítették a veszélyes tárgy felfedezéséről, akik néhány órán belül eltávolították a 

robbanószerkezetet. Jelenleg nincs pontos információ a talált tárgyról. 

 

18 óvóhelyet alakítottak ki a Nagydobronyi kistérségben 
2022. augusztus 17. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Megyei Adminisztráció vezetője megbízásából a rendvédelmi és 

katasztrófavédelmi szervek munkatársainak augusztus 15-ig kellett felmérniük és 

jóváhagyniuk az oktató-nevelői intézményekben kialakított óvóhelyeket Kárpátalján. A 

Nagydobronyi kistérség, amely területén 8 kommunális tulajdonban lévő, és 2, a református 

egyház által fenntartott oktató-nevelői intézmény működik, az elsők között kapta meg az 

illetékes szervek engedélyét. 

 

Példátlan méreteket ölt a szervezett embercsempészet Kárpátalján 
2022. augusztus 17. – kiszo.net 

A hadiállapot és az általános mozgósítás bevezetése óta Kárpátalján az illegális tevékenységek 

között rendkívül jövedelmezővé vált a hadköteles férfiak külföldre csempészése. A hatóságok 

szinte naponta lepleznek le erre szakosodott bűnbandákat és segítőiket. Kedden újabb, a 

hadkötelezett férfiak külföldre juttatásával foglalkozó embercsempészt értek tetten a 

kárpátaljai nyomozók vidékünkön.  

 

A munkácsi kórházban már 22 belső menekültet foglalkoztatnak 
2022. augusztus 17. – karpataljalap.net 

A Munkácsi Szent Márton Központi Járási Kórház eddig 22 belső menekültet alkalmazott: 11 

orvost és 11 nővért – közölte a Szuszpilne Uzshorod tévécsatornának Jevhen Mesko, az 

intézmény igazgatója. Elmondása szerint az egészségügyi intézménybe eddig 220-an adták be 

jelentkezésüket. Sokan érkeztek Kijevből, ezenkívül Donyeck, Mikolajiv, Odessza és Luhanszk 

megyéből is.  

 

Hat objektumot privatizálnak árverésen Kárpátalján 
2022. augusztus 17. – karpat.in.ua 

Szeptember 1-jén indulnak azok az aukciók, amelyeken olyan állami objektumokat adnak el, 

amelyek értéke nem haladja meg a kétszázötven millió hrivnyát. Ezt a projektet 
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„kisprivatizációnak” nevezték el. Most minden régióban megállapítják, melyek azok az 

ingatlanok vagy veszteséges állami vállalatok, amelyeket elárvereznek. 

 

Az ítéletidő miatt Kárpátalján 15 faluban szünetel az áramszolgáltatás 
2022. augusztus 17. – karpat.in.ua, karpataljalap.net, karpatalja.ma 

Augusztus 16-án a munkácsi járási katasztrófavédelmi szolgálalatot kilenc alkalommal 

riasztották, mert a vihar következtében kilenc fa is kidőlt. A legtöbb hasonló eset Szolyván 

történt. Augusztus 17-én 15 településen szünetel az áramszolgáltatás a vihar miatt: 4 faluban 

tejesen (Kovászó, Vadastanya, Antalóc, Csuszka), 11 faluban pedig részlegesen (Hetyen, Som, 

Harangláb, Zápszony, Felsősárad, Fakóbükk, Horlyó, Kispatak, Repenye, Irhóc-Lázi, Gernyés). 

 

Szünetel a forgalom a haranglábi határátkelőhelyen 
2022. augusztus 17. – karpatalja.ma 

Szünetel a forgalom a Harangláb-Lónya határátkelőhelyen – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Rendőr-főkapitányság szerdán reggel a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az ukrán 

oldalon áramszünet van, emiatt áll a ki- és a belépő irányú forgalom is. Az Ukrajnába utazók 

válasszák a barabási vagy a beregsurányi közúti határátkelőhelyet – javasolja a rendőrség. 

 

Kárpátaljára látogatott Szerhij Zaharin államtitkár 
2022. augusztus 17. – karpat.in.ua 

Kárpátalján jelenléti formátumban kezdhetik meg a tanévet azok az intézmények, ahol 

megteremtették a szabályoknak megfelelő feltételeket. Ezek közé tartozik a szakbizottságok 

által jóváhagyott, a követelményeknek megfelelő menedékhelyek megléte. Többek között ezt 

vitatták meg az Ungvári Nemzeti Egyetem konferenciatermében Szerhij Zaharinnal, az ukrán 

oktatási és tudományos minisztérium államtitkárával megtartott értekezleten a pedagógusok 

és a megyei vezetés. 

Bileckij: a kárpátaljai sólelőhely 76 hektárt tesz ki 
2022. augusztus 17. – karpatalja.ma 

Kárpátalja a közeljövőben a másodosztályú kősó kitermelésének központjává válik. Szakértők 

megállapították, hogy a técsői járási Bustyaházai kistérség területén található lelőhelyen belül 

az ásványi készletek közel 76 hektárt foglalnak el – írja a Kárpátaljai OVA a hivatalos oldalán. 

A kitermelt ipari ipari sót a kohászatban, az olaj- és gáziparban, az energiaiparban, a 

vegyiparban, a cellulóz- és papíriparban, a textiliparban, valamint a kommunális 

vállalkozásoknál és az útkarbantartási szolgáltatásoknál fogják használni. 

 

Kezdődik a lendvai vár felújítása 
2022. augusztus 17. – Nepujsag.net 

A lendvai vár és a várfal tetemesebb felújítása már több évtizede húzódó téma, de eddig csupán 

néhány részleges beavatkozásra került sor, a munkálatok többsége pedig be sem fejeződött. A 
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napokban – mondhatánk, végre – elkezdődnek a helyreállítási munkálatok csaknem 600 ezer 

euró értékben. Közel egy éve tudósítottunk arról, hogy Lendva Község, az épület tulajdonosa 

beszerezte a szükséges műemlékvédelmi jóváhagyást, s a több mint félmillió euróra becsült 

felújítási és rekonstrukciós munkálatok társfinanszírozására pályázott a Kulturális 

Minisztérium műemlékvédelmi pályázatán. A miniszérium 200 ezer euró támogatást hagyott 

jóvá, a kivitelezést 2022-re ütemezve. A tervezett felújítás a homlokzat egy részének 

helyreállítását, a délkeleti bástya alagsorának rendezését és fölötte lévő fallal körülvett 

kilátóplató kiépítését foglalja magában. Felújítják a várhoz vezető utakat is, javítják a 

csapadékvízcsatorna-rendszert, valamint a tető vízelvezetési rendszerét. 

 

Az ipari övezet munkahelyeket és fejlődést biztosít 
2022. augusztus 17. – Nepujsag.net 

Salban, az új ipari övezetben rendezték meg a 18. községi ünnepet, amelynek díszülésén Šinko 

Irena, mezőgazdasági, erdészeti és élelmezési miniszter mondott ünnepi beszédet. A 

legmagasabb községi díjban a Sal Községi Magyar Nemzeti Önkormányzatot részesítették. Az 

ünnepség vendégeit és a szép számú közönséget Fartek Iztok polgármester köszöntötte, aki 

beszéde elején a szlovén és a magyar nemzet, valamint a roma közösség közötti békés 

együttélést hangsúlyozta, majd az elmúlt évben megvalósított célokat és a terveket 

körvonalazta. Elmondta, hogy a hosszúéves pénzügyi nehézségek leküzdésével a községben 

megteremtették az egészséges alapokat a beruházások tervezésére és a fejlesztésekre. 

 

Újra bográcsfőzés és szüreti felvonulás 
2022. augusztus 17. – Nepujsag.net 

Teljes gőzzel készülődik már Lendva lakossága a helység két kiemelkedő turisztikai 

rendezvényére, a Bográcsfesztre és a Lendvai szüretre. A szórakoztató gasztrohagyományt őrző 

események augusztus 27-én és szeptember 3-án zajlanak le, idén ismét a város Fő utcáján. Lesz 

kisbusz-járat a Vinárium kilátótoronyig és gyermekprogramokkal is várják a szervezők a 

legkisebbeket. A fesztiváli hangulat már fokozódik, Lendva Fő utcáján már lengeti a szél a 

Bográcsfesztivált jelző zászlókat. Ütemes a szervezés is, hiszen a Lendvai Turisztikai és 

Fejlesztési Közintézet által meghirdetett bográcsfőző verseny nevezési határideje már végéhez 

közelít. Eddig 40 csapat jelentkezett, de akad még hely a rendezvény színhelyén, a Fő utcán - 

még 20 csapat részére tudnak helyet biztosítani (a nevezési díj idén 120 euró, ez 

hagyományosan a bogrács hozzávalóit, valamint asztal és két pad kiváltását is tartalmazza).
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 17. – Kossuth Rádió 

 

A kisebbségi nyelvhasználat Szlovákiában korlátozott, de gyakran ott sem élhetnek a 

lehetőséggel a magyarok, ahol elvileg a törvény is engedélyezi. Egy évek óta húzódó 

anomáliával foglalkozott nemrégiben a Civis Polgári Társulat és a kisebbségi kormánybiztos, 

Bukovszky László. Ez pedig a közlekedési törvény, illetve az autósiskolai felkészítő anyagok, és 

vizsgatesztek magyar fordításai. Őry Pétert, a Civis Polgári Társulat elnöke Csallóközcsütörtök 

polgármestere a nyelvtörvény és a közlekedési törvény ellentmondásairól. 

 

A hét végén tartotta szokásos évi találkozóját az erdélyi történelmi családokat tömörítő 

Castellum Alapítvány. A közel 3 évtizedes múltra visszatekintő szervezet  nem egy nosztalgiázó 

klub, célja kezdettől fogva, hogy felmutassa azokat az értékeket, amelyeket a nemesség 

magáénak vallott,  amelyek továbbra is érvényesek,sőt előrevihetik ma is a társadalmat.  

 

A Temerini Kertbarátkör 25 éves. Az egyik legnagyobb és legaktívabb dél-bácskai civil 

egyesület az elmúlt negyed évszázadban a helyi közösségi élet fontos alakítója volt, munkájának 

kisugárzása igen gyakran messze túlmutatott a település határain.  

 

A Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei színjátszó táborának résztvevőit köszöntötték kedden a 

székesfehérvári Városházán. Két tucat erdélyi és felvidéki színjátszó diák két hetet tölt a 

városban, hogy részesei legyenek az állami ünnepre szervezett Koronázási szertartásjátéknak.  

Szikora János a Vörösmarty Színház igazgatója, a Koronázási szertartásjáték rendezője „nem 

csak munkatársakként tekint a határon túlról érkezett diákokra”. 

 

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal hívták meg diákjaikat és családtagjaikat a 

Mathias Corvinus Collégium kárpátaljai központjának vezetői egy nyár záró szabadtéri 

piknikre, és közös filmnézésre   Beregszászon.  

 

Ukrán családok gyermekeinek szervezett ingyenes tábort a nagyváradi Grund Egyesület. A civil 

szervezet tagjai úgy érezték, hogy a menekült családok gyerekeinek is szükségük van 

nyaralásra, új ismeretekre, élményekre.  

 

A székelyderzsi Demeter Sándor Lóránt unitárius lelkész hivatali teendői mellett, turisztikai, 

kulturális és szociális teendőket is magára vállal: a kis székelyföldi faluban civil szervezeteken 

keresztül működtetnek huszárképzőt, lovas foglalkozásokat, és idősek napközijét.  Egy erősödő 



 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 18. 

. 

 

udvarhelyszéki hálózatot szeretnének létrehozni és ebbe jól illeszkedik az ősszel induló 

Székelyderzsi zarándok- és értékút – mondja Demeter Sándor. 


