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Nyomtatott és online sajtó 
 

Közel 200 ezren vettek részt a 13. Kolozsvári Magyar Napok programjain 
2022. augusztus 22. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Vasárnap este a Budapesti Operettszínház Összetartozunk című ünnepi műsorával véget ért a 

13. Kolozsvári Magyar Napok. Az augusztus 14-21. között – Itt leszünk! jelmondattal – 

megszervezett programsorozat 450 eseményén és 60 helyszínén közel 200 ezren vettek részt a 

szervezők hétfői tájékoztatása szerint. A bő egy hét során 30 különböző kiállításra és 

képzőművészeti tárlatra, 18 vezetett, városismereti sétára, 47 filmvetítésre, 50 

gyermekfoglalkozásra és 131 ismeretterjesztő előadásra, valamint közéleti beszélgetésre várták 

az érdeklődőket, akiknek köszönhetően szinte mindegyik magyarnapos programhelyszín 

zsúfolásig megtelt. Az idei programkínálat egyik különlegessége és kiemelt, ünnepi pillanata 

volt a felújított Szent Mihály-templom átadása és megáldása, valamint oltárának felszentelése. 

A Kolozsvár Főterén található és a város jelképének számító templom tornya a Magyar Napok 

ideje alatt újra látogathatóvá vált, így – előzetes regisztrációt követően – 3900 személy 

tekinthette meg a felújított tornyot, valamint – madártávlatból – a kincses várost is. 

 

Elindult a Gömör és Nógrád Rádió 
2022. augusztus 22. – felvidek.ma  

A Gömör és Nógrád Rádió az államalapításkor Szent István királyunk által meghatározott – 

több mint 1000 éves Gömör és Nógrád történelmi vármegyék rádiója, így nem véletlen, hogy 

2022. augusztus 20-án kezdte meg sugárzását. A rádió önkéntes munkatársainak a célja ennek 

a Csipkerózsika-álmából ébredező mesebeli régiónak a bemutatása mellett, a Kárpát-

medencében élő magyar ajkú lakosság szórakoztatása és tájékoztatása. „Rádiónk fő célja 

nemzeti konzervatív, keresztény alapokra helyezve a keresztény hit és a nemzeti öntudat és 

hazaszeretet megerősítése. Csak magyar előadók dalait sugározzuk 24 órában, beleértve a 

helyi, gömöri és nógrádi előadókat is. Regionális társadalmi, politikai, kulturális, 

közművelődési és sporthíreket biztosítunk Gömörből és Nógrádból, kiegészítve híreinkkel a 

nagyvilágból. Célunk a közösség építése és az együttműködés megerősítése a régióban. 

Küldetésünk Gömör és Nógrád, mint turisztikai desztináció bemutatása és népszerűsítése 

világszerte. A kis-, közép- és nagyvállalatok termékeinek és szolgáltatásainak hirdetése által 

célunk a nemzetközi kereskedelem fellendítése” – írják. 

 

Nagyértékű víztisztító berendezés érkezett Magyarországról Csapra 
2022. augusztus 22. – karpat.in.ua 

Több mint 5 millió forint értékű víztisztító berendezést adott át a kárpátaljai Csapon Seszták 

Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés, egyben a Tisza Európai Területi Társulás 

elnöke. A határmenti településen évek óta akut problémát jelent az ivóvízellátás, nem ritka 

annak a szüneteltetése sem. A mostani segítségnek köszönhetően a 10 ezres kisvárosban 
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jelentősen javulhat az ivóvíz minősége. Mindez azért is fontos, mert Magyarországon keresztül 

az EU-ba tartó ukrajnai menekültek éppen Csapon keresztül lépik át a határt. 

 

 
Eszmény vagy illúzió az önrendelkezés? 
2022. augusztus 22. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a Magyar Autonóm Tartomány létrejöttének körülményei is 

bizonyítják, hogy Romániát sem diktatúrában, sem demokráciában nem lehetett rávenni arra, 

hogy önszántából garantálja a területén élő őshonos nemzeti közösségek kollektív jogait. 

Minden időben igyekeztek kijátszani a magyarság követeléseit, közellenségként beállítva 

törekvéseinket. Most Oroszország háborúját akarják összemosni az erdélyi magyarság 

autonómiatörekvéseivel, hadd higgye a világ, hogy nem az erdélyi magyarság, nem a 

Székelyföld valós igényéről van szó, hanem Moszkva érdekeiről. A 20. század elejének híres 

politikusától, gróf Klebelsberg Kunótól származik az a mondás, hogy „eszmények nélkül nem 

lehet élni, illúziókban nem szabad élni”. Bízzuk a jövőre, hogy illúziók dolgában kinek lesz 

igaza”. 

 

Zenészlegendák zárták a Partiumi Magyar Napokat 
2022. augusztus 22. – Krónika, maszol.ro 

Időnként az esernyőkre és az esőkabátokra is szükség volt a 21. Partiumi Magyar Napok 

zárónapján, ez azonban nem szegte kedvét a szatmáriaknak, akik lelkesen vetették bele 

magukat az utolsó nap kínálta programkavalkádba. Ugyanis a vasárnapi zárónap is rengeteg 

meglepetést, programot, gyermekfoglalkozást és koncertet tartogatott az érdeklődők számára. 

Vasárnap este két olyan neves előadóművészt is köszönthetett a közönség a Kossuth-kertben, 

mint Vikidál Gyula és Homonyik Sándor, a keményebb zene kedvelői pedig a rock és 

metálszíntér egyik legrégebbi zenekarának, a Moby Dicknek a koncertjén csápolhattak. Az idei 

Partiumi Magyar Napok zárókoncertjének ismét a Szatmár Megyei Múzeum előtti tér adott 

otthont, ahol Bródy János Kossuth- és Liszt-díjas zeneszerző-szövegíró-előadóművészt, a 

magyar nyelvű rockzene alapítóját üdvözölhették a szatmáriak. 

 

Kedvezményes bérlakásokat kínál egyetemi oktatóknak, kutatóknak és 
doktoranduszoknak az Iskola Alapítvány 
2022. augusztus 22. – maszol.ro 

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási 

intézményben magyar nyelven oktató tanárok, kutatók és doktoranduszok számára, 3 

egyszobás és 1 kétszobás kedvezményes bérlakás igénylésére. A pályázók célcsoportja 

elsősorban azon egyetemi oktatók és kutatók, akik munkaszerződéses viszonyban kolozsvári 

székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak, illetve 

nappali tagozatú és ösztöndíjas, magyar nyelven oktató doktoranduszok, akik egy kolozsvári 

székhelyű doktori iskolában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Sikeres pályázás 
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esetén a lakás bérlésének időtartama 5 év, illetve azon belül ameddig a munkaszerződéses, 

valamint a doktoranduszi jogviszony tart. A beérkezett pályázatokat az Iskola Alapítvány 

kuratóriuma 2022. szeptember 22-ig bírálja el.  
 

Kiterjesztették a 35 év felettiekre a magyar és román nyelvtanulási programot 
Sepsiszentgyörgyön 
2022. augusztus 22. – maszol.ro 

Bővíti a román–magyar nyelvtanulási programot Sepsiszentgyörgy önkormányzata, így most 

már a 35 év felettiek is jelentkezhetnek. A négy hónapig tartó tanfolyamon a két csoportban 

eddig összesen 13 fiatal vett részt sikeresen: magyar nyelvet 4-en, román nyelvet pedig 9-en 

tanultak. „Pozitívak voltak a visszajelzések a képzésen résztvevő fiatalok részéről, azt viszont 

többen megjegyezték, hogy tovább is tarthatott volna, mint négy hónap” – számolt be a 

program eredményeiről Vargha Fruzsina alpolgármester. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat a 

nyelvtanulási programot a Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel közösen bonyolítja le. A 

résztvevőknek 1000 lejes jelentkezési díjat szükséges kifizetniük, a tanfolyam sikeres elvégzése 

után pedig 700 lejt visszaigényelhetnek az önkormányzattól. Ezt kizárólag a tanfolyam 

elvégzését igazoló okirat felmutatásával tehetik meg. 

 

Együtt ünnepeltek Szent István napján a temesvári magyarok 
2022. augusztus 22. – Nyugati Jelen 

Az előző évek hagyományához híven idén is a Makovecz Imre tervezte Új Ezredév Református 

Központ templomában ünnepelték a temesvári magyarok augusztus 20-át, a magyar 

államalapítás és I. István király szentté avatásának napját. A nyári szabadságok és a 

járványhelyzet miatt a megszokottnál talán kevesebb résztvevője volt az emelkedett hangulatú 

eseménynek, de aki vette a fáradságot és szombat este ott volt, az biztosan nem bánta meg! A 

meghitt hangulatú ünnepség résztvevőit, a történelmi magyar egyházak, politikai és 

civilszervezetek, intézmények képviselőit Gazda István házigazda lelkipásztor köszöntötte. 

Tamás Péter, a Várbástya Egyesület elnöke, Magyarország temesvári tiszteletbeli konzulja 

ünnepi üzenetét Sütő Udvari Magda tolmácsolta. Bódis Dóra történelemtanár, tiszteletes 

asszony négyrészes előadásban foglalta össze államalapító Szent István királyunk történelmi 

jelentőségét. Az ünnepség fényét a Szabó Gabriella vezényelte Új Ezredév Kórus szolgálata 

emelte. 

 

Három műszakban kínál programot a nyárzáró Tabakó fesztivál 
2022. augusztus 22. – maszol.ro 

Nyár végén, iskolakezdés előtt mutatkozik be Erdély legújabb városi fesztiválja, a 

sepsiszentgyörgyi Tabakó. Szeptember 1. és 3. között az egykori sepsiszentgyörgyi dohánygyár 

területén szervezik a legújabb fesztivált, amely a gyári környezethez igazodva három 

műszakban kínál programokat. A délelőttönként zajló első műszak azokat a fesztiválozókat 

szólítja meg, akik szakmai előadásokon, workshopokon szeretnék tudásukat bővíteni. A 

délutántól estig tartó második műszak azoknak lesz a kedvence, akik külföldi és hazai 
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zenekarok koncertjein buliznának, míg az éjszakai, harmadik műszakban DJ-k és különböző 

rétegzenék biztosítják a hangulatot a hajnalig tartó bulizásnak. Vargha Fruzsina 

alpolgármester szerint „fiatalként egy fesztivál is remek tudásfórum lehet, a tantermek 

feszültsége helyett laza környezetben, a barátaik körében, hozzájuk hasonló fiataloktól, az ő 

nyelvüket értő és beszélő szakmai előadóktól tanulhatnak a fesztiválra érkezők”. 

 

Kelemen Hunort faggatták a nézők az RMDSZ Oázisában a Kolozsvári Magyar 
Napokon 
2022. augusztus 22. – maszol.ro 

Mi a bajod a politikával? Mondd el Hunornak! címmel tartottak pódiumbeszélgetést a 

Kolozsvári Magyar Napokon az RMDSZ Oázis-sátrában. A részvevőknek lehetőségük volt több 

mint egy órán keresztül kérdezni a szövetségi elnöktől, a beszélgetés alatt szóba kerültek olyan 

témák, mint Orbán Viktor tusványosi beszéde, hogy mi a különbség a Fidesz és az RMDSZ 

között, az erdélyi magyar orvosképzés jövője, a genderkérdés, és az is, hogy mit csinált jól és 

rosszul az RMDSZ az elmúlt 32 évben. A beszélgetést Boga Balázs egyetemi hallgató moderálta, 

első kérdése pedig arra vonatkozott, hogy mit nem szeret Kelemen Hunor a politikában. A 

szövetségi elnök szerint a politikában rengeteget kell ismételni valamit, hogy az eljusson a 

közönséghez, és ez időnként intellektuálisan fárasztó, ugyanakkor az újrakezdésnek a 

kényszerűségét sem szereti, hiszen ciklusonként bizonyos kérdéseket újra kell kezdeni, mivel 

új emberek, pártok kerülnek a parlamentbe. Mint fogalmazott, szinte nincs olyan ciklus, hogy 

ne jöjjön új párt a parlamentbe, és ami a kisebbségi jogokat illeti, újra kell kezdeni ezeknek a 

megtárgyalását. 

 

Az U szurkolóinak magyarellenes megnyilvánulásai közepette győzött a Sepsi 
OSK Kolozsváron 
2022. augusztus 22. – Krónika, maszol.ro 

A hazai drukkerek magyarellenes skandálásai miatt félbeszakadt a Kolozsvári Universitatea és 

a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK hétfő délutáni mérkőzése. A labdarúgó Szuperliga 6. 

fordulójában rendezett találkozót a 26. percben szakította félbe Sebastian Colțescu játékvezető, 

miután a kolozsvári klub ultrái magyarellenes skandálásba kezdtek. A kolozsvári U 

idegengyűlöletükről és magyarellenességükről elhíresült drukkerei ugyanakkor több, a 

magyarokat sértő és hergelő, román nyelvű felirattal ellátott molinót is kifeszítettek. Az egyiken 

a következő felirat szerepelt: „1920. június 4. – 1919. augusztus 4. A Székelyföld nem létezik”. 

A két dátum a trianoni békediktátumra, valamint a román hadsereg budapesti bevonulására 

évére utal. A kincses városi ultrák ezen kívül olyan molinót is kifeszítettek, amelyen 

„horthystáknak” nevezték a székelyföldi labdarúgóklubokat. „Ahogy csírájában kell elfojtani a 

Nagy-Magyarországról és a Székelyföldről szóló álmokat/Ugyanúgy a horthysta csapatokat, a 

Sepsit, a Csíkszeredát és az Udvarhelyt is el kell távolítani a futballtérképről” – volt olvasható 

a másik magyargyalázó felirat. 
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A magyar rendvédelem történelme – tudományos konferencia zajlik 
Gyergyóremetén 
2022. augusztus 22. – szekelyhon.ro 

Először zajlik a jelenlegi Magyarország határain kívül a Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság konferenciája. A hétfőn kezdődött 

eladássorozatnak Gyergyóremete ad otthont, központi témája pedig Erdély XIX–XX. századi 

magyar rendvédelme. A Balás Gábor Művelődési Házban zajló konferencia szervezője a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, amely 1991-ben 

alakult azzal a céllal, hogy a teljes, régi értelemben vett Magyarországhoz kapcsolódó 

rendvédelmi szervezetek történelmét kutassa, feltárja és közreadja. Emiatt gondolták úgy, hogy 

eljönnek Székelyföldre is, hiszen itt sok tárgyi és személyes emlék maradt fenn ezzel 

kapcsolatosan. A rendvédelmi szervek történetét helyi és magyarországi szakemberek 

segítségével kutatják, jövőre kiadványt szerkesztenek az így készült tanulmányokból – 

ismertette Boda József nyugalmazott nemzetbiztonsági vezérőrnagy, a konferencia levezető 

elnöke.  

 

A XVI. Carmina Nagydíj 
2022. augusztus 22. – felvidek.ma  

Ismét megrendezésre került Rimaszombatban a Carmina Nagydíj, melyet idén már 

tizenhatodszor látogathattak meg a lósport és a díjugratás szerelmesei. Ezt az eseményt 

ugyanakkor Milan Balciar emlékének is szentelték, a gömöri lovassport megalapítójának. A 

Milan Balciar Emlékversenyt idén már ötödször rendezték meg, melyre a szlovák versenyzők 

mellett magyarországi lovasok is érkeztek. Ebben az évben 16 klub 43 lova állt rajthoz. A 

nyilvános tréning után elsőként a Cason Consulting cég által szponzorált verseny következett, 

az 50 cm magas akadályokat a helyi színekben induló Veronika Juhászová is jól vette, második 

helyen végzett Glória nevű lova nyergében. A második versenyszámot a Drevox cég támogatta, 

melyen 14 páros indult. A győztes Vendelín Dobranský, a Parkour Team Košice tagja. A 

gyerekek versenyeit a felnőttek nyilvános tréningje követte, majd az első versenyszám, ahol az 

akadályok magassága már 80 cm volt. 

 

Az Alternatíva 2022 egy válogatott Rimaszombatban 
2022. augusztus 22. – felvidek.ma  

Rimaszombatban tizenegy pártot magába foglaló széles koalíció jött létre, mely Alternatíva 

néven méretteti meg magát az őszi önkormányzati választásokon. 

Cziprusz Zoltán városi képviselő úgy fogalmazott, Rimaszombat városában hidegháború dúl 

közel négy éve. „Ezért azt mondtuk, hogy nem az egyik vagy a másik oldalra kell állni, hanem 

egy olyan alternatívát kell létrehozni, mely a város érdekét képviseli” – szögezte le. Hozzátette, 

az a fociklub, ahol lehet mindenkinek más véleménye, míg az Alternatíva egy válogatott. „Mi 

egy mezben vagyunk, s azon dolgozunk, hogy egy olyan képviselő-testületet hozzunk létre 

Rimaszombatban, amely függetlenül attól, hogy ki lesz a város polgármestere, együtt akar vele 
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dolgozni, s a megoldásokat keresi, nem pedig azt, hogyan dolgozzon ellene” – mondta Cziprusz. 

„Mi szeretnénk Rimaszombatot újra fejlődő pályára állítani” – fűzte hozzá. 

 

Életjubileuma alkalmából köszöntjük Bogdan István ipolysági paralimpikon 
atlétát 
2022. augusztus 22. – felvidek.ma  

Ma ünnepli nyolcvanadik születésnapját az Ipolyságon élő Bogdan István kerekesszékes atléta, 

a barcelonai nyári olimpiai játékokon érmet szerző sportoló. Bogdan István a magyarországi 

Legénden született. Alig volt 6 esztendős, amikor a család az Ipoly menti városba költözött. Itt 

végezte alapiskolai és gimnáziumi tanulmányait. Érettségi után az állami gazdaságban 

helyezkedett el. Bogdan életét már gyerekkorában meghatározta a sport. Az atlétika mellett a 

labdarúgás érdekelte leginkább. Tizennyolc éves korától már magasabb szinteken, 

bajnokságokon is sikeresen szerepelt. 1974-től a fogyatékkal élők számára rendezett 

sportjátékokon méltóképpen képviselte az akkori Csehszlovákiát. A mozgássérültek 

háromtusájában: súlylökésben, diszkoszvetésben, gerelyhajításban számos sikert ért el 

országos és nemzetközi versenyeken egyaránt. 

 

Emléktábla-avatás és szentmise Burián László születésének 100. évfordulója 
alkalmából 
2022. augusztus 22. – Új Szó  

Nem a nagy szavak és a pátosz, de a tettek és a hétköznapi szolgálat. Nem a pozíció, a rang, a 

hatalom, de az alázat, az emberség és az üldözöttek melletti kiállás. Nem a gőg, a kioktatás, az 

ítélkezés, de a nyitottság, a másokra figyelés, a szeretet. Születésének 100. évfordulója 

alkalmából Burián László esperesre emlékeztek Párkányban.  Augusztus 19-én, születésének 

századik évfordulóján a szlovákiai magyarság jeles személyiségére, Burián László esperes-

plébánosra emlékeztek Párkányban. A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás és a Szent István-

díj Alapítvány szervezésében emléktáblát avattak a tiszteletére, amit Beer Miklós emeritus váci 

püspök áldott meg, utána pedig szentmisét tartottak emlékére a Szent Imre 

plébániatemplomban. Beer Miklós jóbarátként emlékezett Laci bácsira, és a mise keretében is 

Burián László emberségét, derűjét, humorát, és a krisztusi szeretetbe vetett megingathatatlan 

hitét emelte ki. 

 

Uniós úton – Pásztor István fogadta az Európai Régiók Intézetének képviseletét 
2022. augusztus 22. – Magyar szó 

A megértés, az együttműködés és a nyitottság jellemezte mindig is Vajdaság és az Európai 

Régiók Intézetének (IRE) kapcsolatát: örülök, hogy lehetőségünk van ilyen irányban folytatni 

a munkát a jövőben is – mondta Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke annak a 

találkozónak az elején, amelyen az említett európai intézmény képviseletét fogadta. A 

küldöttséget Franz Schausberger, az intézet alapítója vezette, aki a nyugat-balkáni országokért 

felelős bővítési biztos felelős tanácsadója is. A tárgyaló felek elégedettséggel állapították meg, 
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hogy a koronavírus-járvány után újra találkozhattak, és tovább erősíthetik a korábban 

megalapozott partneri és baráti kapcsolatokat az általuk képviselt intézmények között. Pásztor 

István köszönetet mondott az osztrák politikusnak az elkötelezettségéért, amellyel Szerbia, 

illetve a nyugat-balkáni térség európai integrációját támogatja. 

 

Ünnepelt a hétvégén Magyarkanizsa 
2022. augusztus 22. – Vajdasag.ma 

Ünnepi kenyérszegéssel, koncertekkel és az idei évben meghirdetett rajzpályázattal 

folytatódott a Szent István-napi és Újkenyér-ünnepi programsorozat Magyarkanizsán. Bár az 

barátságtalan időjárás közbeszólt, azonban a szervezők kitartó munkájának köszönhetően 

szinte az összes programot meg tudták valósítani a helyi Cnesa nagytermében. A vasárnap 

délutáni programok első fele a legkisebbeknek szólt. Fellépett a budapesti Apacuka zenekar, 

akiket nagyon vidám közönség fogadott. Ezt követően sor került az idei rajzpályázat 

eredményhirdetésére is, ahol a gyerekek a Mi leszek, ha nagy leszek kérdésre válaszoltak rajzok 

formájában. Közel 60 alkotás érkezett az idei pályázatra. 

 

Magyarkanizsaiak is részt vettek az Otthonról Haza kerékpártúrán 
2022. augusztus 22. – Vajdasag.ma 

A magyarkanizsai Természetjáró egyesület tíz tagja is részt vett az Otthonról Haza elnevezésű 

kerékpártúrán, amely augusztus 20-án, szombaton ért célba Budapesten. A rendezvénysorozat 

létrehozóinak elképzelése az volt, hogy aktívan, bringán ülve kössék össze a Kárpát-medence 

magyarságát. Az augusztusi, határon átívelő, 4-től 11 napos vándortúrák különböző városokból 

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

Budapestre. Az idei kerékpártúra három helyszínről indult meg a magyar főváros felé: 

Kolozsvár, Kassa és Pozsony irányából. 

 

Jótékonysági bált szerveznek Adahatáron 
2022. augusztus 22. – Vajdasag.ma 

Augusztus 24-én este zeneszótól és tánctól lesz hangos az adahatári tanyavilág, ugyanis az itt 

élő, és kicsiny közösségükért tenni akaró polgárokat maga köré tömörítő Adahatár 

Tanyabarátok Egyesülete az idén is megrendezi hagyományos jótékonysági bálját, amelynek 

bevételét a helyi tanyaiskola karbantartására és a felújítások folytatására szándékozzák 

fordítani. A vendégeket 2000 dinár kifizetése ellenében háromfogásos vacsorával várják a 

szervezők, azzal, hogy az italfogyasztásról mindenkinek magának kell gondoskodnia. A talp alá 

való zenét a Gyere velem a tanyára” zenekar biztosítja. 

 

Összefogva, egymást megerősítve van jövője a magyarságnak 
2022. augusztus 22. – Magyar szó 

A hagyományokhoz hűen az államalapító Szent István napjáról Moholon szombaton délután 

tartották meg a megemlékezést, amely ünnepi misével kezdődött. A misét Világos Miklós 

moholi plébános celebrálta és keretében sor került az új kenyér megszentelésére is. Az időjárás 
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is kegyes volt, így az ünnepi mise a Szent György katolikus templom kertjében lévő Szent István 

apostoli király szobránál megtartott koszorúzási ünnepséggel folytatódott.  
 

Szent István ünnepe Szilágyin és Apatinban 
2022. augusztus 22. – Magyar szó 

Augusztus 21-én Szilágyin, a Szent István-ünnepi búcsúi szentmise alkalmából 

megkoszorúzták a nemrégiben felújított Turul-emlékművet, amely ezzel a nappal, az 

emléktábla elhelyezésével nyerte el teljes formáját. Koszorút helyezett el Balogh György, a 

szabadkai főkonzulátus konzulja, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, továbbá 

koszorúztak a Vajdasági Magyar Szövetség, az Egyházközösség, a Dunatáj Egyesülés képviselői 

is. 

 

ORFK: mintegy 13 ezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. augusztus 23. – MTI 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6498-an léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 6641-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 282 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 

napig érvényes. Vonattal 122-en - köztük 42 gyermek - érkezett az ukrajnai háború elől 

menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Száz kárpátaljai diák kap tanszercsomagot a Református Szeretetszolgálattól 
2022. augusztus 22. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

A tanévkezdésig hátralévő tíz napban tanszercsomaggal segíti a rászorulókat a Magyar 

Református Szeretetszolgálat – közölte az MTI-vel Dabis-Lucski Zsófia, a szeretetszolgálat 

kommunikációs vezetője hétfőn. Az adomány iskolatáskát, tanszereket és személyre szóló 

csomagot tartalmaz. Magyarországon 750, Kárpátalján 100 általános iskolás tanévkezdését 

könnyíti meg ezáltal a szolgálat. 

 

Mostantól sugárzásveszély, vegyi és biológiai támadás esetén is jelezhetnek a 
légvédelmi szirénák 
2022. augusztus 22. – karpatalja.ma 

A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központja vasárnap 

közleményben tájékoztatott arról, hogy bővítették a légvédelmi szirénák jelzéseit – számolt be 

az Ukrinform állami hírügynökség a központra hivatkozva. A hivatalos kommüniké szerint az 

orosz nukleáris fenyegetés fokozódása miatt bizonyos települések önkormányzatai vegyi és 

sugárzásveszélyre figyelmeztető hangjelzésekkel bővítették a légvédelmi szirénákat. 
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Megfelelő kiképzés nélkül nem küldhetőek a frontra a mozgósított katonák 
2022. augusztus 22. – karpatalja.ma 

A Legfelső Tanács az elmúlt héten három hónappal meghosszabbította a hadiállapot és az 

általános mozgósítás hatályát, a különleges jogrend 2022. november 23-ig lesz érvényben. Az 

általános mozgósítás február 24-i bevezetését követően az első körben a kelet-ukrán harcokban 

résztvevő, harcedzett tartalékosokat mozgósították. Ez a kör folyamatosan bővült a már 

sorkatonai szolgálatban lévőkre, vagy korábban katonaként szolgált hadkötelesekre, és 

kiterjedt a további hadköteles polgárokra is. 

 

A zöldhatár a legnépszerűbb szökési útvonal az ukrán férfiak körében 
2022. augusztus 22. – kiszo.net 

Szinte naponta buknak le a zöldhatáron a hadköteles korú férfiak a háború kitörése óta. A 

határőrség a napokban hivatalos Facebook-oldalán arról számolt be, hogy eddig 6400 

hadköteles korú férfit akadályoztak meg abban, hogy jogellenesen elhagyja Ukrajna területét. 

A legnépszerűbb szökési útvonalak továbbra is a zöldhatár valamelyik szakaszán vezetnek át, 

az említett létszám többségét, mintegy 4000 embert itt füleltek le. 

 

 

Lelkészbeiktatás Tiszakeresztúron 
2022. augusztus 22. – karpat.in.ua 

Ünnepi istentiszteleten iktatták be Sipos Józsefet, a tiszakeresztúri református gyülekezet 

lelkészét. Az istentiszteleten Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese 

hirdetett igét, aki a prédikációja során elmondta, hogy mind a tiszteletes úr, mind a gyülekezet 

életében nagy esemény a lelkészbeiktatás, különösen jelképes az elköteleződés most, a háborús 

idők alatt. 

 

Templombúcsú Kisgejőcön 
2022. augusztus 22. – karpat.in.ua 

A görögkatolikus templom felszentelésének megünneplésére gyűltek össze a kisgejőci és a 

környékbeli gyülekezetek hívei.  Az épületet 2016. március 13-án, nagyböjt 5. vasárnapján 

szentelte fel Milán Šašik, munkácsi püspök az Istenszülő Szűz Mária elhunyta és mennybevitele 

tiszteletére. A szent liturgiát Szabó Konstantin, koncházai görögkatolikus pap celebrálta.  

 

Janssen-vakcina érkezett Kárpátaljára 
2022. augusztus 22. – karpatalja.ma 

2 000 adag Janssen típusú Covid-19 elleni oltóanyag érkezett Kárpátaljára augusztus 22-én – 

közölte Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetőjének első 

helyettese. Bileckij elmondta, a vakcinát tartalmazó injekciós üvegek ötadagosak. Szavai 

szerint a vakcinákat már szétosztották a megye egészségügyi intézményei között. 
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Munkácsy Mihály Magyar Ház: Túljelentkezés volt a magyar mint idegen nyelv 
táborba 
2022. augusztus 22. – karpat.in.ua 

A Munkácsy Mihály Magyar Ház 7–16 év közötti gyerekek számára szervezett magyar mint 

idegen nyelv elsajátítását ösztönző ötnapos nyári tábort. Interaktív órák keretében csiszolhatta 

magyar nyelvtudását, bővíthette szókincsét, s ismerkedhetett meg magyar népdalokkal, 

mondókákkal, a magyar néphagyományokkal, valamint népi játékokkal és hangszerekkel az 45 

résztvevő, akik ott lehettek az augusztus 15–19. között tartott foglalkozásokon.    

 
 

 Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 
 

2022. augusztus 22. – Kossuth Rádió 

 

Újvidéken 2018 óta szerbek és magyarok együtt emlékeznek Szent Istvánra, akinek intelmeire 

figyelni kell ma is, akinek öröksége időszerű ma is. ,,Emlékezni elődeinkre öröm és kötelesség!” 

– hangzott el a Magyar Nemzeti Tanács újvidéki ünnepségén, ahol az ott élő magyarokkal 

együtt emlékeztek  államalapító királyunkra a Vajdaságban élő kisebbségek és a tartomány 

vezetői.  

 

A Hargita-fürdői római katolikus plébánia Erdély legmagasabban fekvő plébániája, ma Pálos 

kolostor. A fehér barátok 2013-ban telepedtek vissza Erdélybe, ahol otthonra találtak. A kis 

templom búcsús ünnepe, Szent István napja, amelyet idén vasárnap ünnepeltek. Ekkor 

megáldották a magyar kormány támogatásával felújított zarándokházat is. Az ünnepségen 

részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára is. 

 

Hagyományosan az udvarhelyszéki pékségek kenyeret ajánlanak fel, amelyeket Szent István 

napjának előestéjén megáldanak, majd eljuttatják a rászorulóknak. A székelyudvarhelyi 

ünnepségsorozat része, amikor a 25., 50., 60. 65. házassági évfordulójukat ünneplő, párokat 

köszöntik. Érdekesség, hogy idén két gyémántlakodalmas párt is köszönthetett a város. 

 

Négy felvidéki magyar személyiség vehette át a pozsonyi magyar nagykövetségen a nemzeti 

ünnepünk alkalmából adományozott magyar állami kitüntetést. A hitélettel, 

kultúraszervezéssel, a közösség erősítésével, illetve a tudományos életből, múltunk jobb 

megismerésével foglalkozó személyiségek közül kerültek ki a díjazottak.  
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Ebben az esztendőben is megszervezték az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva a 

nagyváradi ünnepi programokat. A Szent László téren a többi között volt kézműves termékek 

vására, számos gyermekprogram, néptáncos előadás és nem maradt el a kenyérszentelés sem. 

Augusztus 21-én vasárnap a hagyományoknak megfelelően a debreceni virágkarnevál néhány 

allegorikus kocsiját Nagyvárad főterén is bemutatták. Az összeállításban elsőként Zatykó Gyula 

polgármesteri tanácsos beszél Debrecen és Nagyvárad közös virág-kocsijáról. 

 

A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem programban a Bánsági Magyar Gazdák és 

Vállalkozók Egyesülete az adományozók köszöntésével és az új kenyér megszentelésével 

ünnepelt vasárnap, Zsombolyán. A bánsági gazdaszervezet a program indulása óta részese a 

Magyarok kenyere programnak. A szervezet vezetői jelen voltak a Kárpát-medencei búza 

augusztus 6-ai, hajdúnánási összeöntésén is.  

 


