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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Soltész: ezerkétszáz ukrán menekült gyermek táborozott Magyarországon 
2022. augusztus 18. – MTI, Demokrata, Vasárnap.hu, karpatalja.ma 

Az elmúlt hónapokban több mint 1200 Ukrajnából érkezett gyereket táboroztattak eddig 

karitatív szervezetekkel közösen, szerte Magyarországon - közölte a Miniszterelnökség egyházi 

és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs 

Tanács elnöke csütörtökön a fonyódligeti Erzsébet-táborban. Soltész Miklós az ukrajnai 

menekült családok gyerekeinek szervezett tábort meglátogatva azt mondta: nagy öröm, hogy 

sok-sok nehézség és szomorúság ellenére el tudtak jönni a táborba, ahol olyan élményt 

igyekeznek csempészni az életükbe, amely tele van szeretettel és barátsággal. Jelezte, hogy az 

elmúlt hetekben magyarországi helyszíneken táboroztatott gyerekek közül most háromszázan 

vannak a fonyódligeti táborban, ahol egy hetet tölthetnek el. Sokan a családjukkal már hónapok 

óta Magyarországon tartózkodnak, de vannak olyanok, akik Kijevből érkeztek ide, és utána 

utaznak is vissza. Soltész Miklós az MTI-nek elmondta még: mostanra már meghaladta a 890 

ezret a Magyarországra Ukrajnából érkezettek száma. Közülük csaknem 730 ezren váltottak 

szolidaritási jegyet, amellyel ingyenes vasúti utazást vehettek igénybe Magyarországon. 

 

Ciucă Orbán tusványosi beszédéről: kielégítő volt Kelemen Hunor magyarázata 
2022. augusztus 18. – maszol.ro, Bihari Napló 

A kormánypártok vezetőinek legutóbbi találkozóján Kelemen Hunor kielégítő magyarázatot 

adott Orbán Viktor tusnádfürdői beszédére, megteremtve a feltételeit „a politikai stabilitás 

fenntartásának és a kormánykoalíció működésének” – jelentette ki csütörtökön Nicolae Ciucă 

kormányfő. Sinaián tartott sajtótájékoztatóján a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke 

elmondta: a koalíció ülésén az RMDSZ vezetője kifejtette, hogy jómaga nem vett részt a magyar 

kormányfő tusnádfürdői beszédén, és nem vonható felelősségre más politikusok nyilatkozatai 

miatt. Kelemen Hunor a koalíciós partnerekkel közölte azt is, hogy Orbán Viktor beszédének 

voltak olyan kifogásolt elemei, amelyeket árnyaltan kell kezelni, és ezekre a későbbiekben 

magyarázatot ad – tájékoztatott a kormányfő. „Ami a fontos, és amit szerintem kommunikálni 

kell: a megbeszéléseinkből világosan kiderült, hogy sem Kelemen Hunor, sem az RMDSZ nem 

távolodik el az euroatlanti demokratikus értékektől és elvektől (...) Olyan magyarázatot adott, 

ami jelenleg lehetővé teszi számunkra a politikai stabilitás fenntartását és a koalíció 

működését” – mondta Nicolae Ciucă. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/ezerketszaz-ukran-menekult-gyermek-taborozott-magyarorszagon-569195/
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Máramarosban is megtartják az államalapítás és Szent István ünnepét 
2022. augusztus 18. – Krónika 

Szent István-napokat szervez Máramarosszigeten a hétvégén a helyi Borromeo Szent Károly 

Plébánia a Jávorfa Virága Egyesülettel közösen. Augusztus 20-a, a magyar államalapítás és 

Magyarország fő védőszentje, Szent István király tiszteletének ünnepnapja alkalmából 

szentmisét, istentiszteletet, családi napot, koncerteket tartanak. A rendezvény szombaton és 

vasárnap várja az érdeklődőket. Nagybányán is megszervezik a Szent István-napokat, a 

rendezvény Pozsár Róbert kolozsvári művész orgonakoncertjével kezdődött. Augusztus 21-ig 

változatos programkínálattal várják az érdeklődőket. Hangversenyek, előadóestek, 

kiállításmegnyitók, családi programok színesítik az idei rendezvénysorozatot, amelynek 

csúcspontja a budapesti Pajor András atya által, Szent István király tiszteletére bemutatott 

szabadtéri szentmise lesz, augusztus 21-én, 19 órakor. 

 

Hervay-antológiát mutatnak be, Székelyföld-jubileumot tartanak a Kolozsvári 

Magyar Napokon 
2022. augusztus 18. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) is számos rendezvénnyel kapcsolódik be a vasárnapig 

tartó Kolozsvári Magyar Napok programjába, könyvbemutatókat, kerekasztal-beszélgetéseket, 

író-olvasó találkozókat tart az írószervezet.  Csütörtökön a tervek szerint Papp-Für János 

Hipnagógia című kötetéről a szerzővel Karácsonyi Zsolt beszélget. A szerző visszatérő biblikus 

motívuma a kereszt, a templomtér, az angyalok, amelyek gyakran összetett költői képekbe 

ágyazva szervesülnek a szövegekbe. Papp-Für nemcsak a saját életében tartja fontosnak az 

Istenhez való kapcsolódást, hanem költőként is foglalkoztatja a transzcendencia 

megragadhatósága. Pénteken mutatják be a Többes számban. Párbeszédben Hervay Gizellával 

című antológiát, amely a Lector Kiadó gondozásában látott napvilágot idén. A kötetről Balázs 

Imre József, Korpa Tamás, Markó Béla és Sánta Miriám beszélget. Amint az antológia 

ismertetőjében olvasható, Hervay Gizella költészete fokozatosan került a fiatal szerzők 

érdeklődésének előterébe, Magyarországon és Erdélyben egyaránt. 

 

Ukrajnában kegyetlen háború, a világban konfliktus háború dúl: a Kárpát-

medencei magyarság jövőjéről értekeztek a KMN-en 
2022. augusztus 18. – Krónika, maszol.ro 

Megköszönte a háború sújtotta Ukrajnában élő magyaroknak Erdélyből nyújtott támogatást 

Balogh Lívia, a Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ-frakciójának képviselője a Kolozsvári 

Magyar Napokon szerdán délután rendezett kerekasztal-beszélgetésen. A Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség politikusa kiemelte, bár az ukrajnai magyarok 2014 óta a háború 

árnyékában éltek, idén igazán megismerték a harcok szörnyűségeit. Elmondta, már 2014 után 

fellendült az ukrán állampolgárok Nyugat-Európába tartó migrációja, nagyon sok ukrajnai férfi 

vállalt munkát külföldön, sokan Magyarországon. Leszögezte, hogy a fogyatkozó ukrajnai 

magyarság megmaradása érdekében kiemelt fontosságú az anyanyelvi oktatás – e téren 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/kultura/maramarosban-is-megtartjak-az-allamalapitas-es-szent-istvan-unnepet
https://kronikaonline.ro/kultura/tobb-kotetbemutatot-is-tartanak-az-e-mil-szervezeseben-a-kolozsvari-magyar-napokon
https://kronikaonline.ro/kultura/tobb-kotetbemutatot-is-tartanak-az-e-mil-szervezeseben-a-kolozsvari-magyar-napokon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ukrajnaban-kegyetlen-haboru-a-vilagban-informacios-haboru-zajlik-n-a-kmn-kereteben-tartottak-kerekasztal-beszelgetest-a-haborur
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reményét fejezte ki, hogy a jelen helyzet, illetve Ukrajna uniós csatlakozásának reménye talán 

pozitívan hat majd a kisebbségi jogok kivívására, gyakorlására. 

 

Zenével töltötte meg a kolozsvári templomokat az első Magyar Egyházzenei 

Fórum 
2022. augusztus 18. – Krónika 

A Kolozsvári Magyar Napok keretében tartották az első Magyar Egyházzenei Fórumot, amely 

hat napon át különleges zenei rendezvényeket kínált a közönségnek. A szerdán zárult fórumon 

a résztvevők szakmai csoportja, egyházzenészek, kántorok, kórusok, énekes szólisták, 

hangszeres előadóművészek és zeneszerzők méltán érezhették: zenetörténeti jelentőségű volt 

ez a találkozás a szerzők, előadók, művek és közönség között. 

 

Oázisba várja az érdeklődőket az RMDSZ a Kolozsvári Magyar Napokon 
2022. augusztus 18. – maszol.ro 

Érdekfeszítő és különleges programokkal készül az RMDSZ a Kolozsvári Magyar Napok idején 

berendezett Oázisban. A szervezők csütörtök délelőtt kötetlen sajtóbeszélgetésen ismertették a 

legfőbb tudnivalókat. Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke 

kiemelte, az elmúlt két év járványügyi megszorításai után idén „kreatívabban, rendhagyóbb 

módon” fogták össze a programjaikat. Mint mondta, közismert, hogy az RMDSZ kettős 

szereppel van jelen a romániai magyar közéletben: politikai képviseletként és 

társadalomszervezési fórumként. „A Kolozsvári Magyar Napok az egyik ékes példája annak, 

hogy erős és életképes civil, társadalmi háttérhálózat tudja ennek a közösségszervező 

munkának a jó részét átvállalni” – hangsúlyozta az ügyvezető alelnök. 

 

Felpezsdült a város: elkezdődtek a 21. Partiumi Magyar Napok 
2022. augusztus 18. – maszol.ro 

Vidám bábszínházi előadással, minőségi színházi élménnyel és dübörgő „tankokkal” rajtolt el 

szerdán este a 21. Partiumi Magyar Napok. Vasárnap estig pedig nincs megállás, színes 

programkavalkád várja az érdeklődőket – derül ki a PMN szervezőinek közleményéből. 

Képzőművészeti tárlatmegnyitó volt az idei, 2022-es Partiumi Magyar Napok első 

rendezvénye: szerdán délután a tasnádi születésű Petkes József (1928–2016) néprajzkutató, 

festőművész gyűjteményes kiállítását nyitották meg az érdeklődők előtt a szatmárnémeti 

Szépművészeti Múzeumban. A tárlatmegnyitót követően már a Tűzoltótorony tövében 

felállított színpadnál is gyülekezni kezdtek a kíváncsi és izgatott gyermekek, valamint az őket 

kísérő szülők, nagyszülők, hiszen már a PMN első napja is kínált számukra csemegét: a Pécsi 

Bóbita Bábszínház tagjait üdvözölhették a kilátogatók délután 18 órától, akik A madarak nyelve 

című előadásukban a szülői elvárásokról, a saját út megjárásáról, megbocsátásról és 

elfogadásról szóló bábelőadásukkal léptek színpadra. 
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Számot adtak munkájukról a kolozsvári magyar tanácsosok 
2022. augusztus 18. – maszol.ro 

A Kolozsvári Magyar Napok keretében az Ifjúsági udvarban szervezték meg szerdán délután 

azt a találkozót, amelyen az RMDSZ kolozsvári tanácsosainak egy része, valamint a magyar 

alpolgármester adott számot önkormányzati munkájáról. A Beszóló kötetlen beszélgetéssé 

alakult, a képviselőknek nem kellett megizzadniuk, ugyanis megúszták kínos kérdéseket. Oláh 

Emese, Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármestere röviden összefoglalta az elmúlt fél év történéseit, 

főleg az önkormányzat által elindított projektekre koncentrálva. Ugyanakkor kiemelte, jelentős 

előrelépés volt a kolozsvári RMDSZ-szervezet számára, hogy elindította az utcafelelősi 

rendszert, melynek köszönhetően sokkal szorosabb kapcsolat alakulhatott helyi magyar 

közösséggel. 

 

Már szerdán este benépesítette Kolozsvár Főterét a Republic együttes 
2022. augusztus 18. – Krónika 

Már az első nagykoncerteken megtelt a Főtér a Kolozsvári Magyar Napok (KMN) szerdai 

napján, amikor Varga Miklós és a Band, illetve a Republic együttes lépett színpadra. Az egyik 

legnépszerűbb magyarországi együttes Bódi László Cipő nélkül is tízezreket vonzott ki a térre, 

idősek és fiatalok együtt énekelték velük a legnagyobb slágereket: a Repül a bálnát, a Szállj el 

kismadarat, illetve az örök kedvencet, A 67-es utat. A főtéri nagykoncerttel párhuzamosan a 

Bánffy-udvaron Horányi Youlï lépett fel, míg az Ifjúsági udvarban a Tárkány Művek koncertjét 

láthatta a közönség. Szerdán egyébként a Szentegyház utca 4. szám alatt volt a legnagyobb a 

buli, a koncert után ugyanis moldvai táncház vette kezdetét, majd a Tokos zenekar szolgáltatta 

a talpalávalót a népes közönségnek. 

 

Kulturális programokkal és a kenyér megáldásával ünnepli augusztus 20-át 

Csíkszereda 
2022. augusztus 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kettős ünnepre készül augusztus 20-án Csíkszereda: az államalapító Szent István király 

napjára és a kenyér ünnepére. Ez alkalomból kulturális programelemekkel, kenyérszenteléssel, 

filmvetítéssel, íjászbemutatóval várják a városlakókat. A tavaly elindított szellemiséget követve 

az ünnepi rendezvénysorozat a kenyeret szimbólumként kívánja megerősíteni, amely az 

összefogást, összetartozást jelképezi – közölték csütörtökön a szervezők. „Ez az az eledel, amely 

szentesítheti a Szent István által alapított állam ma már szétdarabolt magyarságánák 

szövetségét” – fogalmaztak. 

 

Szatmári RMDSZ: a liberálisok nem önként távoztak a helyi vezetésből 
2022. augusztus 18. – maszol.ro 

Villámcsapás-szerű hirtelenséggel jelentette be a Nemzeti Liberális Párt Szatmár megyei 

vezetése augusztus 16-án, hogy kilépnek a megye és a megyeszékhely vezetéséből, lemondanak 

az alpolgármesteri és a megyei tanácselnök-helyettesi pozíciókról „az RMDSZ totalitárius 

E
rd

é
ly

 

https://maszol.ro/belfold/Szamot-adtak-munkajukrol-a-kolozsvari-magyar-tanacsosok
https://kronikaonline.ro/szines/megtoltotte-kolozsvar-foteret-a-republic-egyuttes
https://maszol.ro/kultura/Kulturalis-programokkal-es-a-kenyer-megaldasaval-unnepli-augusztus-20-at-Csikszereda
https://maszol.ro/kultura/Kulturalis-programokkal-es-a-kenyer-megaldasaval-unnepli-augusztus-20-at-Csikszereda
https://maszol.ro/belfold/Szatmari-RMDSZ-a-liberalisok-nem-onkent-tavoztak-a-helyi-vezetesbol


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 19. 

. 

 

vezetési koncepciója miatt”. Most úgy tűnik, ez csak trükk volt, mert új koalíció alakult, őket 

pedig el akarták távolítani ezekből a pozíciókból. A Szatmárnémeti RMDSZ-székházban 

csütörtökön tartott sajtótájékoztatón öntöttek tiszta vizet a pohárba a Szövetség Szatmár 

megyei politikusai az elmúlt napokban történtek kapcsán. Pataki Csaba megyei RMDSZ-elnök 

rámutatott, hogy a PNL nélküli város és megyevezetés gondolata már jó ideje érlelődött, 

ugyanis Adrian Cozma megyei PNL-elnök inkább ellenzéki, mint partneri megnyilvánulásai 

miatt lehetetlenné vált a további együttműködés. Pataki szerint hétfőn döntöttek megyei 

tanácsi szinten az RMDSZ–PSD–PMP-koalícióról, kedden pedig megkezdték a megyei tanácsi 

határozat előkészítését az alelnökök menesztéséről – ami azóta meg is történt, és az új 

alelnököket is megválasztották. 

 

Budapest korábbi főpolgármesterét tüntették ki Székelyudvarhelyen  
2022. augusztus 18. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Három személynek Pro Urbe-, egynek pedig díszpolgári díjat adományozott a 

székelyudvarhelyi önkormányzat csütörtöki dísztanácsülésén. A kitüntetésekkel a város és 

annak közössége érdekében kifejtett kiemelkedő erőfeszítéseket ismerték el. Tarlós István, 

Budapest korábbi főpolgármestere, jelenlegi miniszterelnöki megbízott díszpolgári címet 

kapott a várostól a határokon átívelő nemzetegyesítésben vállalt erőfeszítéseiért és 

Székelyudvarhely folyamatos támogatásáért. Őt Borbély Lénárd csepeli polgármester méltatta, 

aki Budapest legsikeresebb időszakának nevezete azt, amikor Tarlós vezette a várost. Ekkor 

ugyanis „a nemzet fővárosává vált”.  

 

Idén a marosvásárhelyi várban tartják az új kenyér ünnepét  
2022. augusztus 18. – szekelyhon.ro 

Bár sokáig kétséges volt, mégis lesz Szent István-napi ünnepség Marosvásárhelyen: augusztus 

20-án 19 órától a marosvásárhelyi várba várják az ünneplőket. A kulturális ünnepség mellett 

az Új kenyér ünnepét sem felejtik el a szervezők, idén is több mint nyolcvan kilónyi friss, 

szentelt kenyérrel készülnek.  Az ünnepség részleteiről Cseh Gábor – aki a kezdetektől 

felvállalta az augusztus 20-ai ünnepség szervezését – elmondta, hogy a forgatókönyv immár 

hagyományos: kulturális műsor és kenyérszentelés lesz szombaton 19 órától, de idén a 

marosvásárhelyi várba várják az érdeklődőket, még előtte ünnepi szentmisére is hívnak 

mindenkit a Keresztelő Szent János Plébániatemplomba, hogy az esemény lelki töltete is 

meglegyen. „Szent István a keresztény magyar állam megteremtője, augusztus 20-a pedig a 

magyar állam folytonosságának az ezeréves emlékünnepe, ugyanakkor a legrégibb magyar 

ünnepünk, hiszen 1771-től nemzeti ünnep. 

 

Könnyűzenei koncertek kavalkádja a Kolozsvári Magyar Napokon 
2022. augusztus 18. – Krónika 

A kulturális programkavalkád, vásári forgatag mellett könnyűzenei koncerteknek is helyet ad 

Kolozsvár főtere és a Bánffy-palota udvara. A Kolozsvári Magyar Napok keretében olyan nagy 

nevek lépnek fel a nemrégiben felújított Szent Mihály-templom szomszédságában, mint a Csík 
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János Kossuth-díjas zenész vezette Csík Zenekar, Presser Gábor vagy a Fonogram-díjas 

Bagossy Brothers Company, illetve A GRUND-ot, a vígszínházi fiúzenekar koncertjét is láthatja 

a közönség.  
 

Minden jegy elkelt az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció második 

évadának előadásaira  
2022. augusztus 18. – szekelyhon.ro 

Látványában erősödött, lendületében maradt, üzenetében pedig örökérvényű az István, a király 

Székelyföldi Nagyprodukció, amely 2022-ben második évadához érkezett. A szólisták a 

színpadon, a stábtagok a háttérben, a kórustagok a lelátókon, a táncosok a játéktéren 

készülnek, szívüket-lelküket beleadva, újra maradandót alkotni. Az augusztus 20–24. közötti 

öt előadásra az összes jegy elkelt – jelentették be a szervezők a csütörtöki 

sajtótájékoztatójukon.  

 

Beszélni a tabukról: elkezdődött a Székelyföldi Roma Szabadegyetem 

Szelterszfürdőn  
2022. augusztus 18. – szekelyhon.ro 

Kulturális, szociális és gazdasági szempontból is vitát kezdeményeznek a romák integrálását 

illetően Szelterszfürdőn. A három napig tartó eseményre minden érdeklődőt várnak a 

szervezők, céljuk, hogy közösen tudjunk a romákat érintő problémák ellen fellépni és azokra 

megoldást találni.  Hargita Megye Tanácsa még 2020-ban kezdeményezte egy olyan stratégia 

kidolgozását, ami a romák szociális integrálásához köthető. A roma szabadegyetem ennek a 

tervezetnek egyik fizikai része, amely során politikusok, szociológusok és humán erőforrás 

szakemberek indítanak panelbeszélgetéseket az integráció témájában. Fejlődni és fejleszteni 

„Ez nem egy formális konferencia, sokkal inkább nyitott beszélgetések lesznek öt alapvető téma 

mentén” – fejtette ki András Lóránd a Hargita megyei tanács munkatársa, egyben a 

szabadegyetem főszervezője, aki minden résztvevőt arra hív, hogy az előadókkal való 

párbeszédben aktívan vegyenek részt. 

     
Nemzetépítő kerékpártúra: otthonról haza  
2022. augusztus 18. – ma7.sk, felvidek.ma  

Az augusztusi, határon átívelő 4-11 napos vándortúrák különböző városokból indulnak és 

minden kerékpáros csapat augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén érkezik meg 

Budapestre. Idén Erdélyből Kolozsvárról és Szatmárnémetiből, illetve a Felvidéken Pozsonyból 

és Kassáról indultak Budapestre a túrázók. A Pozsonyból induló túra résztvevői több csallóközi 

magyarlakta település érintésével csütörtökön délután Komáromba érkeztek, ahol a város 

polgármestere, Keszegh Béla mellett a Szövetség Nyitra megyei elnökjelöltje, Csenger Tibor, 

illetve a Szövetség helyi elnöke, Iván Tamás fogadta az érkezőket. Iván Tamás lapunknak 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/minden-jegy-elkelt-az-istvan-a-kiraly-szekelyfoldi-nagyprodukcio-masodik-evadanak-eloadasaira
https://szekelyhon.ro/aktualis/minden-jegy-elkelt-az-istvan-a-kiraly-szekelyfoldi-nagyprodukcio-masodik-evadanak-eloadasaira
https://szekelyhon.ro/aktualis/beszelni-a-tabukrol-elkezdodott-a-szekelyfoldi-roma-szabadegyetem-szelterszfurdon
https://szekelyhon.ro/aktualis/beszelni-a-tabukrol-elkezdodott-a-szekelyfoldi-roma-szabadegyetem-szelterszfurdon
https://ma7.sk/hethatar/nemzetepito-kerekpartura-otthonrol-haza-kepekkel
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elmondta, a komáromi megálló főszervezője a Komáromi Ifjúsági Szervezet (KOMISZ) elnöke, 

Kiss Márton volt. A Szövetség komáromi elnöke hangsúlyozta, szerencsére egyre több olyan 

rendezvény érinti szűkebb pátriánkat, amelynek elsődleges küldetése az anyaországi és a 

külhoni magyarok összekötése. Az Otthonról haza kerékpártúra is ebbe a sorba illeszthető, 

annál is inkább, mert a nemzetépítő küldetését erős szimbolikával fejezi ki - tette hozzá Iván 

Tamás. 

 

Rangos elismeréseket adtak át Füleken 
2022. augusztus 18. – ma7.sk 

Mint minden évben, idén is a Palóc Napok és Városnapok keretében adták át a város és a 

polgármester díjait Füleken. A Város Díját azok kaphatják meg, akik jelentősen hozzájárultak 

a város fejlődéséhez és népszerűsítéséhez. A képviselő-testület döntése értelmében idén Varga 

Attila és Šimkovič Ľubomír részesült az elismerésben. Varga Attila sokéves, sikeres 

iskolamenedzseri tevékenységéért, a hagyományos inasiskolát modern középiskolává alakító 

munkásságáért, a gépi felszerelések jelentős gyarapításáért és a fiatalok minőségi 

szakképzésében elért eredményeiért kapta a díjat. György Norbertet az irodalom terén nyújtott 

teljesítményéért, azon belül kiváló műfordítói munkásságáért, a magyar és a szlovák kultúra 

együttes ápolásáért ismerték el. György Norbert író, filmrendező, jelenleg Füleken él. 

Polgármester Díjjal tüntették ki Halánová Monikát is, aki a járványtan területén, a Covid-19 

betegség kutatásában ért el sikereket.  

 

Felszelték az új kenyeret Izsapon 
2022. augusztus 18. – Új Szó  

Az Izsapi IQUS Polgári Társulás és a Kézenfogva Nyugdíjasklub együttműködésével szombat 

délután ünnepélyes keretek közt megáldották az új kenyeret, majd kóstolót tartottak az 

egybegyűlteknek. Az idén kilencedik alkalommal megrendezett Új Kenyér Ünnepe 3 órakor 

vette kezdetét az izsapi református temlom előtti téren. Az Adj Uram Isten derűsebb jövőt! 

című himnikus dal felzendülésekor a népviseletbe öltözött fiatalok megkezdték a felvonulást a 

Közösségi Háztól a templom térre, melyhez az látogatók is csatlakoztak. A helyszínre érve 

sorokba álltak, majd megkezdődtek a köszöntő beszédek és az asztalon elhelyezett, piros, fehér, 

zöld színű szalaggal átkötött új kenyér megáldása. 

     
A Horgos 2 határátkelőnél 293 illegális migránst fedeztek fel, 

befogadóközpontba szállítottak őket 
2022. augusztus 18. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Közös akciót hajtott végre a nagykikindai és szabadkai operatív munkacsoport, a BIA, az 

újvidéki csendőrség, valamint a nagykikindai és szabadkai rendőrkapitányság a Horgos 2 

határátkelőhelyen közelében, Magyarkanizsa községben, amely során 293 illegális migránst 

találtak több helyszínen, áll a nagykikindai rendőrség közleményében. Minden migránst a 
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befogadóközpontba szállítottak, ahol megfelelő elhelyezést biztosítanak számukra. A 

rendőrség továbbra is minden, a hatáskörébe tartozó intézkedést megtesz a stabil biztonsági 

állapot fenntartása érdekében, áll a közleményben.  

 

Rövid útlezárás után szétszéledtek a tiltakozó szabadkai gazdák 
2022. augusztus 18. – Vajma.info 

A tiltakozó szabadkai földművesek csütörtökön délelőtt 10 órakor megbeszélést tartottak 

Stevan Bakić polgármesterrel. Társaik erre az időszakra, mintegy szimbolikusan, teljesen 

lezárták a városháza mellett elvezető Strossmayer utcát. A tárgyalások valamivel 12 óra előtt 

eredménytelenül záródtak. A tiltakozók ekkor felhagytak a blokáddal és szétszéledtek. A 

szabadkaiak azt követelik, hogy hirdessék ki az elemi csapást az aszály miatt, illetve, hogy 

engedjék el a lecsapolási illeték megfizettetését. A polgármester közölte, hogy ebben az 

önkormányzat nem illetékes, a kérdésben a tartományi szervek dönthetnek. A gazdák úgy 

határoztak, hogy hétfőn Igor Mirović tartományi kormányfőhöz fordulnak. A további esetleges 

tiltakozásokról a hétvégén döntenek.  
 

Generációkon átívelő elkötelezettség 
2022. augusztus 18. – Magyarszo.rs 

Temerinben nincs olyan magyar család, ahol ne hallottak volna a Kertbarátkörről, vagy 

valamilyen formában ne lenne kapcsolódásuk az egyesülethez. A több mint kétszáz tagot 

számláló Kertbarátkör 25 éve vesz részt a település szinte minden meghatározó mozzanatában, 

legyen az szaktanácsadás, nemzetközi rendezvény, lovas kocsis Mikulás-várás vagy éppen 

jótékonysági akció háborús menekültek megsegítésére. Kovács Róberttel, az egyesület fiatal, 

energikus elnökével a Nagyboldogasszony napján megrendezett nagyszabású jubileumi 

ünnepség apropóján ültünk le beszélgetni. Minden szavából árad az a közösség iránti 

elkötelezettség, amely az alapítótagokat is hajthatta a cseppet sem idillinek mondható, 25 évvel 

ezelőtti időszakban. 

    
ORFK: 16 645-en érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. augusztus 19. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 7789-en léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 8856-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 369 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 247 ember - köztük 106 gyermek - érkezett az 

ukrajnai háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Bombariadót jelentettek Ungváron és Munkácson 
2022. augusztus 18. – karpatalja.ma, karpataljalap.net, kiszo.net 
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Bejelentés érkezett a rendőrséghez augusztus 18-án, mely szerint bombát helyeztek el 

Ungváron és Munkácson, különböző helyszíneken. Előzetes információk szerint a 

robbanószerkezeteket az ungvári Krasznodonciv piacnál, valamint a munkácsi „zöldpiacnál” és 

egy buszmegállónál helyezték el. Hanna Dan, a kárpátaljai rendőrség szóvivője elmondta, hogy 

a bejelentések e-mailben érkeztek. A helyszíneken szakértők dolgoznak. 

 

Jótékonysági vásárt szerveznek a katonák megsegítésére Munkácson 
2022. augusztus 18. – karpatalja.ma 

Az ukrán katonák támogatására szerveznek jótékonysági vásárt augusztus 19-én Munkácson – 

tudatta a városi tanács a Facebookon. Az eseményt a központi téren a Munkácsi Drámai 

Színház közelében tartják 11.00 és 19.00 óra között. A rendezvény szervezője a Kárpátaljai 

Katonákat Támogató Mozgalom. 

 

Orvosi felszerelést kapott a Munkácsi Katonai Kórház 
2022. augusztus 18. – karpatalja.ma 

ATMOS C 261 típusú aszpirátort kapott a Munkácsi Katonai Kórház augusztus 17-én – közölte 

Olekszandr Packan, az OVA helyettes vezetője. Elmondása szerint ez a készülék megfelel a 

legmagasabb követelményeknek. Mint mondta, a kórházban jelenleg azokat a katonákat 

rehabilitálják, akik az aktív ellenségeskedés területein sérültek meg. Ezért fontos, hogy az 

intézményt még több orvosi felszereléssel lássák el. 

 

Viktor Sahajda a háború újabb kárpátaljai áldozata 
2022. augusztus 18. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Viktor Sahajda Ukrajnát védve az orosz megszállókkal folytatott harcok során vesztette életét 

– tájékoztatott Facebook-oldalán a Perecsenyi Város Tanács. Az elhunyt kárpátaljai katona az 

ungvári járási Újszemere (Szimerki) lakosa volt. A férfi a 128. dandár tagjaként a fronton 

teljesített szolgálat közben halt meg. „A hős életét adta, megvédve közös álmunkat – az ukrán 

területek békéjét – a fronton” – áll a városi tanács közleményében. 

 

Angol nyelvi tábor a Munkácsy Mihály Magyar Házban 
2022. augusztus 18. – kiszo.net, karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete minden év nyarán ukrán és/vagy angol 

nyelvi táborral teszi még vonzóbbá a nyelvtanulást a gyerekek számára. Idén angol táborra 

került sor, amely igencsak nagy népszerűségnek örvendett, hiszen a gyerekek végre nemcsak a 

képernyőkön keresztül szerezhettek új ismereteket. Augusztus elején két korcsoportban 39 

gyerek vett részt a napközis alkalmakon. 
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Tizenkétezer hrivnyás fizetésért keres munkavállalókat a Megyei Foglalkoztatási 

Központ 
2022. augusztus 18. – karpatalja.ma 

A Megyei Foglalkoztatási Központ adatbázisában olyan állásajánlatokat találhatunk, melyekért 

12-től akár 30 ezer hrivnyás fizetést is biztosítanak. A munkaügyi osztály segít olyan 

munkahelyet találni, mely aktuális, és 12 ezer hrivnya fölötti fizetéssel jár. A következő szakmák 

tartoznak a fenti kategóriába: mérnök, szerelő, műanyag megmunkáló, könyvelő, lakatos, 

masszőr, famegmunkáló gépkezelő, asztalos, varrónő, varrógép kezelő, daruvezető stb. 

 

Folynak a munkálatok a sepsei református templomon 
2022. augusztus 18. – Kepesujsag.com 

A horvát kulturális minisztérium 700 ezer kúnás támogatásából folytatódik a sepsei református 

templom további, külső és belső felújítása. 

Az elmúlt évtizedekben a horvátországi magyarság által használt egyházi épületek jelentős 

része nagyon rossz állapotba került. Ezen épületek védelmére, felújítására a HMDK-nak már 

az elmúlt években is tekintélyes összeget sikerült kieszközölnie horvát és magyar állami 

forrásokból, így ezek többsége megújult, egy részük pedig még felújítás alatt áll. 

 

Dežanovaci ifjúsági tánccsoportunk is Pomerben táborozott 
2022. augusztus 18. – Kepesujsag.com 

Ezen a héten a Dežanovaci Magyarok Közösségének ifjúsági tánccsoportja volt a „soros” a 

HMDK pomeri (Isztria) táborozási központjában. A Daruvár vonzáskörzetéhez tartozó 

Dežanovaci járásban 12 település található. A helyi iskolában magyar anyanyelvápolás folyik, a 

Dežanovaci Magyarok Közössége 2012-ben alakult meg, az egyesület keretei között működik a 

Csárdás tánccsoport és a Pacsirta énekkar. Egyik hagyományos rendezvényük a magyar 

kultúrnap, amelyre elsősorban a környéken működő egyesületeket hívják meg. Tízéves 

fennállásuk alatt számos horvátországi magyar egyesülettel alakítottak ki kapcsolatot, de más 

nemzeti kisebbségekkel is együttműködnek. 

 

Labdarúgó-mérkőzések és koszorúzás az elesett várdaróci honvédők tiszteletére 
2022. augusztus 18. – Kepesujsag.com 

Várdarócon minden év augusztus 13-án megkoszorúzzák a település központjában a honvédő 

háborúban elesett helybéliek tiszteletére állított emléktáblát, a Várdaróc FC pedig labdarúgó 

mérkőzésekkel tiszteleg az emlékük előtt. Litarić Ivica 1993. augusztus 13-án, Fehér József és 

Gerber Lajos 1995. november 1-jén esett el. Ivica elestének a napját még az egykori várdaróc. 

Helyi Választmány nyilvánította emléknappá. Őt a 9., Baranja nevet viselő honvédezred 

tagjaként 29 évvel ezelőtt a Szarvas és Eszék közötti megfigyelőálláson lőtték le a csetnikek 
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másik két katonatársával együtt (az egyik társa a 30 éves kopácsi Bangó József Dodó volt). Ivica 

volt közöttük a legfiatalabb, 25. születésnapját már nem tudta megünnepelni.  

 

A HMDK Gazdaköre is részt vett a búzaösszeöntő ünnepségen 
2022. augusztus 18.  – Kepesujsag.com 

Múlt pénteken rendezték a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program búzaösszeöntő 

ünnepségét Hajdúnánáson (Magyarország), melyen a HMDK Gazdakörét Szabó Attila, az 

egyesület elnöke és néhány gazdakörtag képviselte. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 

program idei búzaösszeöntő ünnepségét pénteken tartották a hajdúnánási Kendereskertben. A 

Kárpát-medencei magyar gazdák egyik legjelentősebb karitatív kezdeményezésévé vált 

mozgalom résztvevőit levélben köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök. A Nyitrai Zsolt 

miniszterelnöki biztos által felolvasott levélben a kormányfő elismerését fejezte ki, hogy a 

gazdák, csakúgy, mint 1956-ban, ma is mindent megtesznek azért, hogy kenyér kerüljön a 

magyar családok asztalára. „Ennek szimbóluma a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 

program, amely több mint egy évtizede gyűjti össze a magyar gazdák adományait az egész 

Kárpát-medencéből, és aminek köszönhetően évente közel százezer nehéz sorú magyar 

gyermeknek és családnak jut kenyér” – írta Orbán Viktor, aki egyidejűleg köszönetet mondott 

a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ), a Magyarok Kenyere 

Alapítványnak és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK), hogy az idén is megszervezték 

a jeles eseményt.   

 
Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 18. – Kossuth Rádió 

 

Szerbiában 23 nemzeti kisebbség él. Az októberben esedékes népszámláláson az összeírás is 23 

nyelven, a kampány pedig az országban használt, 13 hivatalos nyelven zajlik majd.  Többek 

között erről is egyeztetett a belgrádi Emberi és Kisebbségi Jogi Minisztérium a szerbiai 

kisebbségi nemzeti tanácsokkal, köztük a magyar önkormányzat képviselőivel.  

 

Tamási Áron életéről szóló kiállítással és a békéscsabai Jókai Színház előadásával, Tamási 

Áron: Vitéz lélek című színpadi játékával vette kezdetét Mikházán a Tamási Áron Fesztivál. Az 

5 napos rendezvényen magyarországi és erdélyi társulatok produkcióit nézheti meg ingyenesen 

a mikházi Csűrszínház közönsége. A színdarabok, illetve a Tamási művek ihlette táncszínházi 

előadások és zenés mesejátékok örök érvényű, megtartó erejű értékeket közvetítenek - mondja 

a fesztivál kezdeményezője, Pataki András, a magyar kormány kultúráért felelős helyettes 

államtitkára. 
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https://kepesujsag.com/a-hmdk-gazdakore-is-reszt-vett-a-buzaosszeonto-unnepsegen/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 19. 

. 

 

 

Mi a bajuk a fiataloknak a politikával, s milyen teát igyunk, hogy szinten tartson? Ilyen témák 

is terítékre kerülnek majd az Oázisban, ahol közvetlen beszélgetésekre várja az RMDSZ a 13. 

Kolozsvári Magyar Napok résztvevőit. Az Oázis csütörtökön nyitott Kolozsváron, az Unió 

utcában. 

 

A kiterjedt Teleki családról sokszor beszéltünk. Nemrégiben emlékeztünk meg műsorunkban 

Teleki Sámuelről, a Marosvásárhelyi Teleki Téka alapítójáról, halálának 200. évfordulóján, aki 

a család ún. sáromberki ágából származik. Most egy kicsit tovább utazunk és Gernyeszegnél 

állunk meg, ahol a család leszármazottai felújították és megfeszített erővel próbálják 

fenntartani a kastélyt, amelyet jóformán a hozzátartozó birtokok nélkül szolgáltattak vissza a 

családnak.  

 

Tíz éve tevékenykedik Kárpátalján a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesületet. Céljuk az 

értékmentés, a közösségépítés és az ismeretek minél szélesebb körű terjesztése az 

összmagyarság, ezen belül, a kárpátaljai magyarság körében, a nemzeti identitás megőrzése 

érdekében. 

 

Kézilabda-csapatok özönlötték el Székelyudvarhelyt. A vendéglátó székelyföldiek mellett 

felvidéki, délvidéki, partiumi és anyaországi ifjúsági korosztályú magyar csapatok mérik össze 

tudásukat a Küküllő-parti városban. A következő napokban a kézilabdameccseken kívül 

kulturális, zenei és gasztronómiai programokon is részt vehetnek a Kárpát-medencéből 

érkezett gyerekek és edzőik. A Magyar Kézilabda Szövetség az ,,Együtt növünk fel!” 

Alapítvánnyal közösen rendezi a Határok nélkül elnevezésű Kézilabda és Kulturális Fesztivált. 

Ennek fénypontja a pénteki, a Székelyudvarhely Szejke SK ès az egykori magyar-

válogatottakból, Ilyés Ferenc által verbuvált, Hungarian All Stars csapat gálamérkőzése lesz. 


