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Nyomtatott és online sajtó 
 
Magyarországon biztosított az energiaellátás  
2022. augusztus 23. – MTI, hirado.hu, Origo, Figyelő 

Az energiaellátás Magyarországon mind a gáz, mind az áram tekintetében biztosított - jelentette 

ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Budapesten, a Kormányinfón. 

Kiemelte: a jelenlegi fogyasztói és piaci igényeket egyaránt ki tudják elégíteni, és folyamatosan 

tárgyalnak beszerzésekről, a stratégiai tartalékok bővítéséről. Ugyanakkor a háború és a 

szankciók következtében jelentősen emelkedtek az energiaárak, ezért a rezsicsökkentett árakat a 

kormány az átlagfogyasztás erejéig tudja biztosítani minden háztartás számára - fűzte hozzá. A 

miniszter elmondta azt is: mivel nem azonos a fűtőértéke az oroszországi, az itthon kitermelt és a 

nyugatról vásárolt gáznak, rendeletben pontosítják az átlagfogyasztás szabályozását. Ezért 

állapították meg 63 645 megajoule-ban a fűtőértéket, ami jelentősen több, mint ami korábban a 

rendeletben szerepelt - fűzte hozzá. 

 

Kijevben tárgyalt Novák Katalin diplomáciai igazgatója 
2022. augusztus 23. – kiszo.net 

Hét országgal kötött informális koalíciót hétfőn Ukrajna azon a találkozón, amelyen Andrij 

Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője bemutatta Ukrajna biztonságpolitikájának 

koordinációját, írja az Interfax ukrán hírügynökség. A kijevi találkozón Litvánia, Lettország, 

Észtország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Magyarország állam- és kormányfőjének 

tanácsadója vett részt, ott volt köztük Altusz Kristóf, a Köztársasági Elnöki Hivatal diplomáciai 

igazgatója is. Az ukrán elnöki hivatal közleménye szerint többek között abban egyeztek meg a 

felek, hogy határozottan elítélik Oroszország Ukrajna elleni indokolatlan és igazságtalan katonai 

agresszióját, fokozzák az Oroszországra gyakorolt nyomást, különösen korlátozó intézkedések és 

szankciók révén, hogy az orosz hadsereg csapati kivonuljanak Ukrajna szuverén területéről. 

Rámutattak arra is, hogy továbbra is politikai és gyakorlati támogatást kell nyújtani Ukrajnának 

a folyamatos orosz agresszió elleni védekezéshez. Hangsúlyozzák a nemzetközi humanitárius jog 

tiszteletben tartásának fontosságát, beleértve a genfi egyezmény értelmében a hadifoglyoknak 

biztosítandó jogokat és védelmet. Ezzel kapcsolatban felszólítják az ENSZ-t és a Vöröskereszt 

Nemzetközi Bizottságát, hogy haladéktalanul vizsgálják ki a donyecki börtönlaktanya elleni orosz 

támadást, mely több tucat ukrán hadifogoly halálát okozta. 

 

A fiatalokat, családokat szólítja meg a Vásárhelyi Forgatag idei kiadása 
2022. augusztus 23. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhely és a megye határain túllépve, a szervezők szerint, a székelyföldiek számára is 

vonzó lesz a IX. Vásárhelyi Forgatag, amely kedden kezdődött és amelyet nem fesztiválként, 

hanem egy közösségi, családi rendezvényként mutattak be. A Forgatag fő helyszíne a 

marosvásárhelyi Vár és környéke lesz, emiatt fogalomkorlátozásra is lehet számítani több 

helyszínen. A Vásárhelyi Forgatagot szervező Marosvásárhelyért egyesület elnöke, Szente 
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Katalin kedden arról beszélt, hogy hálás, hiszen nagyon sok civil szervezet, de 

közintézmények és cégek is a szervezőkkel vállvetve dolgoztak azon, hogy hangulatos, a 

közösséget építő rendezvény legyen az idei Forgatag is. Péter Ferenc, Maros Megye 

Tanácsának elnöke örömmel jelentette be, hogy idén is több intézményükkel részt vesznek a 

Forgatagon. Kiemelte közülük a Maros Művészegyüttest, a Teleki Tékát, de a Maros Megyei 

Múzeumot is, amelynek szervezésében vasárnap, 16 órakor lesz a Pálos szerzetesrendet 

bemutató kiállítás megnyitója. Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, egykori 

szervezőként mondta: örül annak, hogy a rendezvény az évek során sokat fejlődött és már két 

éve nincs a Maros partra kiszorulva, hanem a város szívében, a marosvásárhelyi Várban 

kapott otthont. A Vásárhelyi Forgatag főszervezője, Jakab Orsolya  a keddi sajtótájékoztatón 

arról beszélt, hogy 300 programmal készültek, és minden korosztályból várják a 

forgatagozókat.  

Sokszínű programmal kecsegtető népművészeti központ otthonává válik 

Kisgalambfalva 
2022. augusztus 23. – szekelyhon.ro 

Számos műhelytevékenységnek, családi programoknak és konferenciáknak helyszínt adó 

teret építenek Kisgalambfalván. Előadótérnek egy csűrt, egy tájházszerű kiállítótérnek pedig 

egy régi székely parasztházat újít fel a projektet megálmodó alapítvány. Az első rendezvényt 

már októberben megtartják, amely egyben a létesítmény felavatása is lesz. Egy több mint 150 

éves ház és a hozzá tartozó csűr felújítását tűzte ki céljának a Hagyaték Alapítvány. Szabó-

Bilibók Attila, az alapítvány kuratóriumának egyik tagja mesélt a tervekről, a megvalósításról 

és a leendő programokról. Az átépítés több fázisban zajlik, először a csűr korszerűsítése a 

prioritás, ezt követően a kőház és az udvar is teljesen új arculatot kap. A munkálatok során fő 

szempont, hogy igyekeznek eredeti állapotukba visszaállítani az épületeket.  

 

Megújult a váradszőllősi római katolikus plébániatemplom és környezete 
2022. augusztus 23. – Bihari Napló 

A magyar állam támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán keresztül 

befejeződött a nagyvárad-szőllősi római katolikus plébániatemplom teljes felújítása, illetve 

környezetének a rendbetétele. 2002-ben kezdődött el a nagyvárad-szőllősi római katolikus 

plébániatemplom felújítása és átalakítása, ami 2009-ig tartott, de anyagi források hiányában 

nem sikerült teljesen megvalósítani. A munkálatok ugyan félbeszakadtak, de azért 90–95 

százalékban el lettek végezve, magyarázta Kruzslitz Imre plébános, aki két éve szolgál az 

egyházközségben. Váratott még magára például a körmeneti járda rendbetétele, melyet az idő 

vasfoga kikezdett, illetve a munkálatokat is megsínylette, így szükségessé vált a teljes cseréje. 

Elmaradt a területrendezés is, a templom melletti térnek és a felhajtónak a kialakítása. Az i-re 

a pontot úgymond csak az elmúlt hónapokban sikerült feltenni, 2021–2022-ben, a magyar 

kormány finanszírozásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán keresztül, így végre 

lezárulhatott egy húszéves folyamat. 
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„Ha a gazdák összefognak, abból csak egy szebb jövő lehet!” 
2022. augusztus 23. – Nyugati Jelen 

A zsombolyai RMDSZ-székházban augusztus 21-én, vasárnap tartották meg a Magyarok 

Kenyere – Tizenöt millió búzaszem program bánsági csúcseseményét: a bánsági gazdák 

jelképesen összeöntötték az általuk jótékonysági célra adományozott búzát, majd sor került 

az új búzából készült kenyér megáldására. Az ünnepi rendezvényt a Bánsági Magyar Gazdák 

és Vállalkozók Egyesülete, a Zsombolyai Csekonics Egyesület és a helyi RMDSZ szervezte. A 

rendezvény résztvevőit Kaba Gábor, Zsombolya alpolgármestere, Mészáros István helyi 

RMDSZ-elnök és Benkő Zsolt, a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnöke 

köszöntötte. „A program nevében szereplő 15 millió búzaszem szimbolikusnak tűnik, de annál 

nagyobb erő van benne, hiszen minden búzaszem egy-egy magyar embert jelent, egy-egy jó 

embert, akik határok nélkül együtt éreznek. Amióta a programban részt veszünk, érezzük, 

hogy ez hatalmas töltéssel bír, ez nem csak jelképes dolog, hanem valódi összetartozás. Ez a 

program tanít is, megtanít jónak lenni” – fogalmazott köszöntőjében Benkő Zsolt BMGVE-

elnök. 

 

Diószegi László párbeszédet sürget a lelátón tomboló magyarellenességgel 

szemben 
2022. augusztus 23. – Krónika 

Ismét dúl az idegengyűlölet a romániai lelátókon, miután magyarellenes skandálások 

zavarták meg a Kolozsvári Universitatea és a Sepsi OSK mérkőzését az élvonalbeli labdarúgó-

bajnokság 6. fordulójában, és az incidens miatt a játékvezető leállította a találkozót 10 percre. 

Miközben a háromszéki együttes győzelemmel „válaszolt” a provokációra, Diószegi László 

klubtulajdonos a Krónikának elmondta, párbeszédet kezdeményez a gyűlölködés megfékezése 

érdekében. Már csak azért is, mivel a kolozsvári mérkőzés óta maga is rengeteg gyűlölködő és 

fenyegető üzenetet kapott. Reméli, hogy a futballszövetség olyan döntést hoz, amely rábírja a 

klubokat arra, hogy szurkolóikkal elbeszélgessenek és azok megértsék: „a labdarúgásban 

nincs helye az idegengyűlöletnek, a rasszizmusnak, a xenofóbiának.” 
 

    
A közösségépítés a cél a Templomkert Fesztiválon 
2022. augusztus 23. – ma7.sk  

A VI. Templomkert Fesztivált szervezik meg a hétvégén Nyékvárkonyban, amelynek legfőbb 

célja a közösségépítés. Augusztus 28-án mindenkit szeretettel várnak a nyékvárkonyi 

plébánia udvarára. A nyékvárkonyi egyházközség, az 5. számú Szent Jakab cserkészcsapat és 

a Pro Minoritate polgári társulás, valamint a Kicsi Hang szervezésében ismét megvalósul a 

Templomkert Fesztivál, amelyet 2018-ban rendeztek meg utoljára. A rendezvényen 

adományokat gyűjtenek a Szent Jakab templom restaurálása érdekében, s ez a jótékony cél 

már az első alkalomtól elkíséri az eseményt. A templom restaurálása már évek óta zajlik a 
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községben, s a helyiek igyekeznek minél szebbé varázsolni örökségüket. A Templomkert 

Fesztivál programja olyan zenés, színházi előadásokat kínál, amely bemutatja a helyi, 

régióbeli művészeket. Menyhárt József, Nagyszombat megyei képviselő, a Kicsi Hang 

verséneklő együttes alapítótagja a ma7-nek elmondta, hogy mindenképpen a széles 

közönségnek szól a rendezvény, hiszen itt mindenki megtalálja a magának valót. 
 

A múlt emlékei 
2022. augusztus 23. – felvidek.ma 

A múlt emlékei címmel került sor Zselízen az ONF keretében a Takács Andrással folytatott 

beszélgetésre a legutóbb megjelent „Felvidék magyar hagyományos táncai és táncélete” 

könyve apropóján. A 91 éves Takács András eddig nem hagyott ki egyetlen népművészeti 

fesztivált sem, hiszen ezek a rendezvények az ő „gyermekei” is, és a zselízi különösen kedves 

számára. Dicséretes, hogy a szervezők, Juhász Eszter és Juhász Sándor sem feledkeznek meg 

a régi fesztiválok alapítóiról. A beszélgetés során felidéztük a múltat, honnan indult az 

egykori táncos, koreográfus, kutató, mit élt meg az ötvenes években a Csemadok alakulása 

idején, hogy tárták fel kollégájával, Ág Tiborral Felföld-szerte a népművészet kincsestárát, a 

népzene és néptánc minden tájegységben akkor még megtalálható adatközlőit, mit jelentettek 

az országos fesztiválok, milyen tömegeket mozgattak meg szinte minden korosztályban… 

Rengeteg epizód található a könyvben, melynek legnagyobb értéke, hogy a Csallóköztől 

Bodrogközig, a tájegységek tagolódása szerint leírja a táncok pontos szakmai ismereteit.  

 

Nagymegyeren hatan kaptak polgármesteri díjat 
2022. augusztus 23. – felvidek.ma  

A XXXII. Szent István Napok programsorozat keretén belül átadták a polgármesteri díjakat 

az idei kitüntetetteknek, majd a környékbeli falvak elöljáróival, képviselőivel együtt 

megkoszorúzták a Szent István szobrot. Lassan a nyári szezon végéhez közelít Nagymegyer 

fürdőváros is, de a hűvösebb idő ellenére sem érezni még az érdeklődés lanyhulását, vagy a 

vendégek számának csökkenését. Legalábbis a hétvégén biztosan nem lehetett, ugyanis a 

Thermal Corvinus fürdő sétánya, a híres promenád kétnyelvű szórakoztatástól volt hangos, 

magyar és szlovák slágereket hallgathattunk az éttermek táncterén, miközben a város egyik 

legnagyobb ünnepe, a Szent István Napok programsorozat zajlott. Az üzletek és vendéglők 

mellett elhaladva, a promenád végén állították fel a színpadot, amelyen az idei rendezvények 

zajlottak.  

 
Magyar napközi indul Kúlán 
2022. augusztus 23. – PannonRTV 

A Magyar Nemzeti Tanács felkarolta a kúlai kisgyermekes szülők kezdeményezését, 

szeptemberben magyar napközi indul a településen. Nagy segítség ez a szülőknek, mivel a 

legtöbben eddig a topolyai bölcsődébe vitték a gyermekeiket. Most még üres a kúlai Pitypang 
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óvoda játszótere, de hamarosan gyerekzsivaj tölti majd meg. Az 5-től 6 éves gyerkőcök mellé, 

hamarosan 2-től 4 éves picik is társulnak. 

 

Mindenki megtalálja a kedvére való szórakozást 
2022. augusztus 23. – PannonRTV 

Idén is gazdag programmal készül Szabadka a városnapi ünnepségre. Nagyszabású 

koncertek, kultúrműsorok és kirakodóvásár várja az érdeklődőket szeptember elseje és 

harmadika között. Emellett Szabadka Város díszpolgári címe és a Pro Urbe-díjak is kiosztásra 

kerülnek. Szeptember elsején a főtéren Zorica Brunclik és Miroljub Aranđelović Kemiša 

zenekara lép fel. Szeptember 2-án ugyanezen a helyszínen a 100 Tagú Cigányzenekar ad 

koncertet. 

 

Jogtudomány határon innen és túl 
2022. augusztus 23. – PannonRTV 

A globalizáció társadalmi és jogi kihívásai címmel szerveztek nemzetközi tudományos 

konferenciát a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Az eseményen hét kutató 

adta elő kutatási témáját. A rendezvény több magyarországi egyetem közreműködésével jött 

létre. A magyarországi Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetből többek között 

Domaniczky Endre, az intézmény vezető kutatója is tartott előadást. Kutatása során az 

intézmény névadójának, Mádl Ferenc köztársasági elnök életrajzát dolgozta fel. 

 

Új számítógépek az iskoláknak 
2022. augusztus 23. – magyarszo.rs, PannonRTV 

Az adai Műszaki Iskola hatvan, az adai Cseh Károly Általános Iskola harminc, a moholi 

Novak Radonić Általános Iskola pedig öt Lenovo asztali számítógépet és hozzá Viewsonic 24 

colos képernyőt, illetve billentyűzetet és egeret kapott támogatásként a szerbiai oktatási 

minisztériumtól. Emellett két-két lézernyomtató jutott az adai általános és középiskolának, és 

itt az adományból felújítják az informatikai kabinetek felszerelését, illetve új számítógépes 

szaktantermet is kialakítanak. Gilice Hilda, a Műszaki Iskola igazgatója elmondta, hogy 

szakiskoláról lévén szó számukra nagyon fontos, hogy a legkorszerűbb taneszközökkel, 

számítógépekkel rendelkezzenek. 

 

Bezárták a palicsi szállót, ahol migránsokat szállásoltak el 
2022. augusztus 23. – PannonRTV, vajma.info 

Bezárták a palicsi szállót, ahol illegális migránsokat szállásoltak el. Illegális azt jelenti, hogy 

valami tiltott. A rendőrség záratta be azt a palicsi villát, amely szállásként működött. Ez a 

palicsi villa főleg illegális migránsoknak adott szálláshelyet. A rendőrség szerint a villa 

tulajdonosai nem tartották be a munkaügyi törvényeket, vagyis szállást adtak olyan 

külföldieknek, akik illegálisan tartózkodnak az országban. Ezért büntetés jár. 
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ORFK: több mint 16 ezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. augusztus 24. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon kedden 7467-en léptek Magyarország területére, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 8554 ember nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából 

érkezett - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-t. A 

beléptetettek közül a rendőrség 370 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. 

 

Jótékonysági koncertet tartanak vasárnap a Dohány utcai zsinagógában 
2022. augusztus 23. – MTI, karpatalja.ma 

Békeima címmel tartanak jótékonysági koncertet a menekültek megsegítésére Budapesten, a 

Dohány utcai zsinagógában augusztus 28-án - tájékoztatta az "Élni akarunk" alapítvány 

kuratóriumi elnöke az MTI-t. Piskóti Lajosné felidézte, hogy a Békeima-koncertsorozat első - 

teltházas - rendezvénye márciusban a Szent István-bazilikában volt. Vasárnap este fél 

nyolctól pedig - Nyírbátor, Budafok és Nyíregyháza után - a Dohány utcai zsinagógában lesz 

az ötödik hasonló hangverseny. 

 

Szent István napi templombúcsú Tiszacsomán 
2022. augusztus 23. – karpatalja.ma 

A Tiszacsomai Görögkatolikus Egyházközség azon ritka egyházközségek közé tartozik, 

melynek két búcsúünnepe van. Az egyiket augusztus 6-án, Urunk színeváltozása napján 

tartják, a másikat augusztus 20-án, államalapító Szent István király ünnepén. A tiszacsomai 

görögkatolikus templom, Kárpátalján egyedülálló módon, Szent István király ereklyéjét őrzi. 

A zömében görögkatolikus vallású település korábbi temploma a szovjet érában olyan rossz 

állapotba került, hogy a rendszerváltást követően a hívek egy új építése mellett döntöttek. 

 

Kezdetét vette az Ugocsai Tulipán Népművészeti Tábor 
2022. augusztus 23. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Augusztus 22-én kezdetét vette az első alkalommal megrendezett Ugocsai Tulipán 

Népművészeti Tábor, melynek a II. RF KMF Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai 

Szakképzési Központja ad otthont. A táborba 56 gyerek érkezett 9 különböző településről: 19 

Tiszabökényből, 17 Tiszapéterfalváról, 7 Tiszaújhelyből, 5 Mátyfalváról, 3 Tiszaújlakról, 2 

Fertősalmásról, 1 Csepéből, 1 Batárról, és 1 Nagypaládról. 

 

Jelentősen megugrott az állást keresők száma Kárpátalján 
2022. augusztus 23. – kiszo.net 

A Kárpátaljai Megyei Foglalkoztatási Központ adatbázisában 801 üres álláshely szerepel. Az 

orosz invázió miatt több mint 420 különböző vállalkozást, gyárat telepítettek át Kárpátaljára 

a háborús övezetekből. Az ország belső területeiről áttelepült cégek mintegy 8000 új 

munkahelyet teremtettek megyénkben. Gyakran a vállalkozások alkalmazottai is követték 
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munkáltatójukat, ennek következtében 5 ezer fő költözött Kárpátaljára. Ezenfelül további 

3000 állás maradt betöltetlenül. 

 

Minden nap egyperces néma csendet fognak tartani az iskolákban 
2022. augusztus 23. – kiszo.net 

Az ország oktatási intézményeiben minden nap reggel 9 órakor (kelet-európai idő) egyperces 

néma főhajtást kell tartani azokért a katonákért, akik Oroszország Ukrajna elleni fegyveres 

agressziója miatt haltak meg. Olvasható az oktatási minisztérium 2022/23-as tanévre 

vonatkozó ajánlásaiban, amelyek a tanév szerkezetét is meghatározzák. A Miniszteri Kabinet 

tanévkezdésről szóló határozata értelmében az oktatási folyamat szeptember 1-jén, a Tudás 

Napján kezdődik és 2023. június 30-ig tart. 

 

A háborús övezetekből érkezett gyermekek nyaralását biztosítja a magyar 

Külgazdasági és Külügyminisztérium 

2022. augusztus 23. – karpat.in.ua 

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával 160, a Nyugat-ukrajnai 

régióban élő, illetve a háborús övezetből áttelepült gyermek nyaralása kezdődődött el 

Kárpátalján. Kuti László, ungvári magyar konzul elmondta: a magyar kormány az üdültetés 

minden költségét fedezi. A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium a kisvárdai 

székhelyű Tisza Európai Területi Társulás-t bízta meg a táborok és a programok 

megszervezésével. A gyermekek valamennyien árvák, félárvák, hátrányos helyzetűek, vagy 

olyanok, akiknek a szülei jelenleg is a fronton harcolnak. Egy csoport Visken, három pedig 

Jánosiban, a Helikon hotelben lakik majd a nyaralás ideje alatt. A gyerekek egy hetet töltenek 

Kárpátalján. 

 

Kárpátalján befejeződött az aratás 
2022. augusztus 23. – karpat.in.ua 

Kárpátalján befejeződött az új gabonatermés betakarítása, ami egészen jónak bizonyult. A 

mezőgazdasági kultúrák jó áttelelésének köszönhetően magasabbak voltak a terméssel 

kapcsolatos elvárások. A váltakozó hőmérséklet azonban nagyban befolyásolta a növények 

fejlődését. A háborús körülmények, a szélsőséges időjárás, a technikai erőforrások 

drágulásának ellenére a termelők szervezett munkájának köszönhetően nem veszett el a 

gabona. A betakarítás nagy része a régióban marad, hogy kielégítse a szükségleteket. A 

termelők abban reménykednek, hogy az őszi vetést már békésebb körülmények között 

hajthatják végre. 

 

Az ukrán állami zászló napját méltatták Ungváron  
2022. augusztus 23. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Ez a zászló Ivan Balashov kerékpárján 2020-ban Mariupolban is járt a “Mariupol-Ungvár” 

veterán kerékpárverseny alkalmával. Akkor 1750 km-t tettek meg a résztvevők. Kedden az 

ünnepség után ismét kerékpárversenyt kezdeményezett a sportoló. A rendezvényen jelen 
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voltak a különböző kárpátaljai szervezetek képviselői. Ungváron, a Bohdan Hmelnickij téren 

került sor a nemzeti lobogó felvonására a régió legmagasabb, 30 méteres zászlórúdjára, 

amelyet tavaly állítottak fel a téren. Az Ukrajnában több mint fél éve tartó háború idején 

különösképpen érezzük ennek az ünnepnek az értékét – jegyezte meg Viktor Mikita, a megyei 

katonai közigazgatás vezetője. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 23. – Kossuth Rádió 

Ma van a totalitárius diktatúrák, köztük a kommunista rezsimek áldozatainak európai 

emléknapja. Hogy milyen rombolást végzett a kommunista uralom az egykori Jugoszlávia, 

azon belül Szerbia területén, és ez milyen következményekkel járt a vajdasági magyar és 

német népesség csökkenésére? - ezzel foglalkozik összeállításunk. 

A napokban számoltunk be az Arad megyei aszálykárokról. A Vajdaságban sem jobb a 

helyzet. Ha nem kapnak segítséget, a délvidéki magyar gazdák is arra kényszerülnek, hogy 

birtokaikat eladják és nyugatra vándoroljanak. A nemzetközi válság okozta 

nyersanyagdrágulás és aszálykárok után ugyanis szinte lehetetlen a talpra állás - állítják a 

helyzet ismerői. Magyarkanizsán a napokban írták alá a szerződéseket azokkal a termelőkkel, 

akik még tavasszal pályáztak támogatásra, hogy öntözőrendszereket létesítsenek. Mintha 

előre érezték volna a bajt - mondja Völgyesi Magosi Zoltán termelő. 

Új erdőstratégiát dolgozott ki Romániában a környezetvédelmi, víz- és erdőgazdálkodási 

minisztérium, amely – amennyiben a román parlament elfogadja - az évtized végéig 

meghatározza az erdőgazdálkodást. Tánczos Barna minisztert hívtuk fel telefonon, miután 

Brassóban bemutatták a történelminek nevezett dokumentumot. 

Szeptemberig adhatják le a gazdák búzaadományaikat a Partiumban kialakított 

gyűjtőpontoknál. Tavaly az akció során 60 tonna gabona gyűlt össze, amelyből az összes, 

Bihar megyében működő szociális intézmény kenyérszükségletét fedezték, jelentős költséget 

spórolva így meg az intézményeknek.  Annak ellenére, hogy az aszály miatt idén a vártnál 

jóval kevesebb a termés, a gazdák adományozó kedve nem csökkent. Partium szerte 80 

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

programhoz csatlakozó gazdák adományait. 

Negyedik alkalommal rendezték meg a felvidéki Péterfalán, egy ízig-vérig palóc, barkó 

faluban a Palóc étkek napját. A Péterfaláért Polgári Társulás volt a tartalmas nap szervezője 

és megálmodója. Helyszínéül a helyi focipálya szolgált. Tizenhat csapat főzött serényen ezen 

a bemutatón, a jelenlévő népes közönség szerény díj fejében kóstolhatta a jobbnál jobb 
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étkeket. Kísérőrendezvényben sem volt hiány, gazdag zenés kultúrműsort hallhattak 

a jelenlévők, kirakodóvásár és gyermekprogramok sokasága is gazdagította a napot. Keka 

Marost, az egyik fő szervezőt, az ötletgazdát kérdeztük a részletekről, legelőször arról, hogyan 

született a rendezvény ötlete. 

"Összeköt minket!" – ezzel a változatlan mottóval, de számos újdonsággal és változatos 

programkínálattal várja látogatóit a kilencedik Vásárhelyi Forgatag  - hangzott el a szervezők 

mai, marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján. A vasárnapig tartó rendezvény tartalmas 

kikapcsolódást ígér kicsik és nagyok, fiatalok és idősek számára egyaránt, ugyanakkor idén 

kiemelten figyelnek a tizenévesekre - fogalmazott Szente Katalin szervező, a 

Marosvásárhelyért Egyesület elnöke. 

 

 

 

 


