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Szijjártó: a háború és az arra adott szankciós válaszok nyomán súlyos 
energiaellátási válság alakult ki Európában 
2022. augusztus 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Origo, PannonRTV, Ripost 

Az Ukrajnában éppen fél éve zajló háború és az arra adott szankciós válaszok nyomán súlyos 

energiaellátási válság alakult ki Európában - hívta fel a figyelmet a külgazdasági és 

külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter kiemelte: a mostani helyzet 

világosan rámutat az új energiaforrások felfedezésének és ellátásba történő bevonásának 

fontosságára. Az egyik, és rövid-középtávon ha nem is az egyetlen, de a legfontosabb partner 

ebben a tekintetben Azerbajdzsán, amit alátámaszt a közelmúltban aláírt EU-Azerbajdzsán 

energetikai megállapodás is. Hozzátette: "a mi kapcsolataink abszolút stratégiai jellegűek, 

gyakoriak az eszmecserék, így volt ez ma is, amikor Parviz Shahbazov kollégával, azeri 

energiaminiszterrel tárgyaltam telefonon." Közölte, egy remek kezdeményezést ismertetett 

"velem, így gyorsan megállapodásra is jutottak: Azerbajdzsán nagymennyiségű zöld 

villamosenergiát fog előállítani, melyet egy tengeralatti vezetéken előbb Georgiába, onnan 

pedig Romániába fognak eljuttatni. Ma pedig abban egyeztünk meg, hogy Magyarország 

csatlakozik ehhez a nagyszabású tervhez, mivel ahhoz, hogy a projekt EU-támogatást kapjon, 

legalább két tagország részvétele szükséges. Így hazánk felé szállíthatják tovább a zöld villamos 

áramot, melyet részben mi, magunk is felhasználhatunk, részben pedig tranzitútvonalként 

tudunk szolgálni" - fejtette ki. 

 

A fél éve tartó háború mérlege: Magyarország helytáll történelme legnagyobb 
humanitárius segélyakciójában 
2022. augusztus 24. – hirado.hu 

Nagyjából 900 ezren menekültek fél év alatt Ukrajnából Magyarországra, a menekültek 

többsége továbbutazott más országba, egy részük azonban itt maradt és kapott munkát, 

segítséget. A magyar kormány és a segélyszervezetek a háború eleje óta azt hangoztatják, hogy 

aki marad, minden segítséget megkap, amire szüksége van – számolt be az M1 Híradója. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium finanszírozásával 160 nyugat-ukrajnai, illetve a háborús 

övezetből áttelepült gyermek nyaral a kárpátaljai Makkosjánosin. A kormány összesen 23 

millió forinttal járult ehhez hozzá. Valamennyien árvák, félárvák, hátrányos helyzetűek vagy 

olyanok, akiknek a szülei jelenleg is a fronton harcolnak. Néhány példát említve az elmúlt fél 

évből: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hetvenezer menekülőnek nyújtott segítséget, és több 

mint 400 tonna tartós élelmiszert szállított Ukrajnába. A Magyar Vöröskereszt több mint 280 

ezer esetben nyújtott segítő kezet az Ukrajnából érkezőknek, és több mint 300 tonna 

élelmiszer-adományt juttatott el a határon túlra. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/08/24/szijjarto-a-haboru-es-az-arra-adott-szankcios-valaszok-nyoman-sulyos-energiaellatasi-valsag-alakult-ki-europaban
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/08/24/szijjarto-a-haboru-es-az-arra-adott-szankcios-valaszok-nyoman-sulyos-energiaellatasi-valsag-alakult-ki-europaban
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/08/25/a-fel-eve-tarto-haboru-merlege-magyarorszag-helytall-tortenelme-legnagyobb-humanitarius-segelyakciojaban
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/08/25/a-fel-eve-tarto-haboru-merlege-magyarorszag-helytall-tortenelme-legnagyobb-humanitarius-segelyakciojaban
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Szilágyi Péter: közösségépítő a Határtalanul vetélkedősorozat 
2022. augusztus 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, heol.hu, M1, Kossuth Rádió 

A Határtalanul program és az annak keretében határon inneni és határon túli 

középiskolásoknak szervezett vetélkedősorozat közösségépítő szerepéről beszélt a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára szerdán Noszvajon. A 

Honfoglaló elnevezésű, a középiskolai vetélkedő legjobb eredményt elérő osztályainak szóló 

jutalomtábor megnyitóján Szilágyi Péter kijelentette: a Határtalanul programnak és a 

vetélkedősorozatnak is az a célja, hogy közösséget építsen. "Látva a résztvevőket, a sok 

anyaországi és határon túli fiatalt, (...) ez sikerült, sikerül és sikerülni is fog" - fűzte hozzá. A 

politikus kiemelte, sok diák érkezett az anyaországból, a határon túlról, Felvidékről, 

Kárpátaljáról, Erdélyből, illetve a Délvidékről is. Fontosnak nevezte, hogy "tudjunk egymással 

kapcsolatot létesíteni (...), olyan barátságokat kötni határon innen és túl, ami "összeköt 

bennünket a jövőben is". Magyarország kormányának egyik kiemelt célja, hogy a fiatalok 

számára olyan programokat biztosítson, amelyek során találkozni tudnak egymással, 

kapcsolatokat tudnak kialakítani - közölte, hozzáfűzve: ezért indult el 2010-ben a Határtalanul 

program.  

 
Kelemen Hunort is a diszkriminációellenes tanács elé idéztetné az Orbán-beszéd 
miatt Tanasă 
2022. augusztus 24. – Krónika, maszol.ro 

Dan Tanasă bepanaszolta az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) Kelemen 

Hunort és Zakariás Zoltánt, mert szerinte az RMDSZ két politikusa támogatólag nyilatkozott 

Orbán Viktor magyar kormányfő tusnádfürdői kijelentéseiről. A Románok Egyesüléséért 

Szövetség (AUR) Maros megyei képviselője Facebook-oldalán közölte: határozottan elítéli, 

hogy a kormány idegengyűlölet és antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős 

különmegbízottja nem reagált az RMDSZ-es miniszterelnök-helyettes és az RMDSZ 

képviselőjének nyilatkozataira, amelyekkel szerinte nyíltan támogatták a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetemen és Diáktáborban terjesztett „rasszista diskurzust”. Az ellenzéki képviselő 

szerint a kormányzó Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt felületesen kezelik az 

európai értékek és az emberi jogok tiszteletben tartását, és „nem hajlandók elhatárolódni 

azoktól, akik nyilatkozataikkal az intolerancia és a szélsőségesség olyan idegengyűlölő 

megnyilvánulásait szorgalmazzák, mint amilyenek a Ditró-ügyben sokkolták a közvéleményt”. 

 

U, mint magyarutálat 
2022. augusztus 24. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a Kolozsvári U fő finanszírozója a kincses város önkormányzata 

(2022-re 800 ezer euróval támogatta a klub futballszakosztályát), ami olyan értelemben 

súlyosbítja a helyzetet, hogy a soviniszta egyének a közpénzből eltartott csapatuk mérkőzésein 
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randalíroznak. Márpedig e sorok írásáig sem az ízig-vérig U-szurkolónak számító Emil Boc 

polgármester, sem a megyei tanács szintén liberális elnöke, sőt maga a klub sem ítélte el, 

határolódott el a durva magyarellenes megnyilvánulásoktól. Márpedig egy önkormányzat nem 

engedheti meg magának, hogy az általa támogatott sportklub drukkerhada folyamatosan 

okádja gyűlöletét a lelátókról, ezért ha a kincses város polgármestere, önkormányzata 

komolyan gondolja a toleranciát, az idegengyűlölet elleni harcot, akkor rá kell kényszerítenie 

az U-t randalírozó szurkolói megrekcumozására”. 

 

Tizennyolc erdélyi helyszínen tartják meg október elején a Filmtettfesztet 
2022. augusztus 24. – Krónika 

Október 5. és 16. között szervezi meg a Filmtett Egyesület a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar 

Filmszemle 22. kiadását – közölte az egyesület. Idén az előző egy év legjobb magyar 

játékfilmjeivel, erdélyi és magyarországi dokumentumfilmekkel, díjazott magyar kisjáték- és 

animációs filmekkel, kultikus klasszikusokkal és népszerű gyerekfilmekkel tér vissza az erdélyi 

vetítővásznakra a Filmtettfeszt műsora. A rendezvénysorozat központja a szokásos módon 

Kolozsvár (október 5. és 9. között), ám a kincses városon kívül ezúttal 18 településen 

Temesvártól Székelyudvarhelyig és Csíkszeredáig, Nagyváradtól Sepsiszentgyörgyig és 

Kovásznáig, Nagybányától Brassóig és Szebenig, illetve két vidéki helyszínen, 

Tordaszentlászlón és Bihardiószegen is lesznek vetítések. 

 

Elfogadta a kormány Bardóc és Fenyéd címerét 
2022. augusztus 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ javaslatára döntött szerdai ülésén a kormány a Hargita megyei Fenyéd és a 

Kovászna megyei Bardóc zászlajáról – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. Fenyéd 

címere függőlegesen felezett, bal felén ezüst mezőben, hármas dombon a település nevét adó 

zöld fenyőfa látható, alatta ezüst hullám jeleníti meg a Nagy-Küküllő vizét.  A címer jobb felén 

ezüst-vörös csíkozott mezőben Szent László bárdja jelenik meg, a községhez tartozó 

küküllőkeményfalvi Szent László király templomra emlékeztet. Bardóc zászlaja kék mezőben, 

a település címerét jeleníti meg. Bardóc címere ezüst, alsó részében kék hullámok jelzik a 

Kormos vizét, felső felében egy fekete medve tart mancsaiban egy fenyőt. 

 

Háromszék turizmusa: jó adottságok mellett van hely a fejlődésnek 
2022. augusztus 24. – maszol.ro 

Alig néhány vállalkozás uralja a háromszéki szállásadó és utazásszervező piacot, és a megye 

adottságaihoz képest alulteljesít a turizmus ágazata, így bőven van hely a fejlődésnek, állapítja 

meg elemzésében a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az adatokból kiderül, hogy 

tavaly a turizmusban tevékenykedő háromszéki cégek forgalma Kovászna megye összes 

vállalkozásai üzleti forgalmának csupán alig 2,52 százalékát tette ki. „Ez nem sok, bőven lenne 

hely a fejlődésre, mert Kovászna megye természeti adottságai, kulturális öröksége, a szépen 

fejlődő rendezvények, illetve a háromszéki csapatok fociban és kosárlabdában elért rendkívüli 
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eredményei megfelelő marketing mellett tudnának sokkal több turistát is idevonzani” – 

állapítja meg elemzésében Édler András, a kereskedelmi kamara elnöke. 

 

Elindítják a katolikus gimnázium újraalapításának folyamatát  
2022. augusztus 24. – szekelyhon.ro 

Határozattervezetet készítettek elő a marosvásárhelyi katolikus iskola újraalapításáról a 

marosvásárhelyi önkormányzat augusztusi soros ülésére. Ez tulajdonképpen egy 

szándéknyilatkozat a római katolikus iskola megalapításáról. Az ülés csütörtökön lesz, a 

tervezetről az RMDSZ tanácsosi frakció vezetője, Frunda Csenge nyilatkozott a Székelyhonnak: 

az érvényes rendelkezések értelmében a városi tanácsnak és a megyei tanfelügyelőségnek 

minden év augusztus 31-ig jeleznie kell a tanügyminisztérium felé, ha a következő évben 

módosításokat akar eszközölni az iskolahálózatban. Ezért a helyi tanács, a római katolikus 

státus és a szülők kéréseinek eleget téve egy szándéknyilatkozatot szeretne elfogadni arról, 

hogy megalapítsa a római katolikus felekezeti iskolát, ezzel változtatás eszközölve a 2023-

2024-es tanévre érvényes iskolahálózatban, vagyis nem a most szeptembertől, hanem a 

következő szeptembertől kezdődő tanévben.  

 

Jelentették a sportlelátókon tapasztalt magyarellenességet 
2022. augusztus 24. – szekelyhon.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ezúttal is az összes illetékes romániai fórumhoz fordult a 

sportlelátókon tapasztalt intenzív magyarellenes magatartás miatt – tette közzé Facebook-

oldalán a szervezet. Benkő Erika, a szolgálat vezetője arra is kitér, hogy ismételten felkérték a 

Román Labdarúgó Szövetséget, hogy érdemben tegyenek annak érdekében, hogy hasonló 

esetek ne fordulhassanak elő. Emlékezetet, hogy tavaly amikor az Európai Labdarúgó-

szövetségnek (UEFA) jelezték a romániai fociban uralkodó folyamatos gyűlöletbeszédet, azt 

válaszolták, hogy mindez nem tartozik a hatáskörükbe. Okulva a tavalyi tapasztalatból, idén 

arra hívták fel az UEFA figyelmét, hogy a Román Labdarúgó Szövetség nem tesz érdemi 

lépéseket annak érdekében, hogy a székelyföldi csapatok, köztük a Sepsi OSK, civilizált 

körülmények között játszhasson, anélkül, hogy folyamatosan idegengyűlölő incidenseknek 

legyen kitéve.  

 

A magyar kormány stabil, a szlovák ingatag. A Heger-kabinet agóniája 
2022. augusztus 24. – Kolek Zsolt – ma7.sk  

Múlt szombaton a kormánypártok újra hiába rugaszkodtak neki egymás meggyőzésének. A 

koalíció önsorsrontó vergődése mostanra arra a pontra jutott, ami már nem elemző, hanem 

terapeuta után kiált. A Heger-kabinet agóniája különösen szembeötlő, ha a 2010 utáni magyar 

kormányok stabilitásával vetjük össze. Érthetetlen. Ha a hatalmi érdekből eredő józan számítás 

alapján mérlegeljük a 2020 februárja után felálló szlovák koalíciót feszítő konfliktusokat, ép 

ésszel elfogadható magyarázatot nem találunk. Az országos politika alakítóit, a végrehajtó 

hatalom gyakorlóit mégsem hasonlíthatjuk fejlődésben megrekedt óvodás gyermekekhez, akik 
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az önfeledt gyermekkor igézetében légvárak helyett még homokvárat építenek. Az a szakadás, 

amelyet Igor Matovič és Richard Sulík okozott a szlovák politikában még a kultúrtörténetbe 

menekülő elemzőt is megállásra készteti. Múlt szombat óta még valószínűbb, hogy minden 

előzetes számítás, józan okfejtés ellenére önmaga kardjába dől bele a szlovák kormánykoalíció. 

Bár pénteken az alkalmatlan tárgyon újabb nehezen hasznosuló kísérletet tesznek a felek, a 

közös nevező úgy távolodik a három és felektől, mint Szlovákiától a január 1-én betöltött 

huszonkilencedik születésnapja. 

 

Bogárék sikere a gyulai íjász-világbajnokságon 
2022. augusztus 24. – felvidek.ma  

A történelmi íjászat sport és hagyományőrzés. Sokak számára jelenti a szabadidő hasznos, 

kellemes eltöltését. A Magyar Íjász Szövetség keretén belül 2000 óta létezik történelmi íjász 

szakág, ahol eleinte csak két kategóriában lehetett versenyezni, melyek paraméterei pontosan 

rögzítve voltak. Az évek során, ahogy terjedt a történelmi íjászat és egyre több íjkészítő mester 

munkái kerültek forgalomba, úgy lazultak az íjak formájával kapcsolatos megkötések és 

bővültek a kategóriák. A mai napig követelmény a céllövő heggyel ellátott, madártollazatú fa 

nyílvessző. Az évek során 3 komolyabb szabálymódosítás volt, hogy folyamatosan lépést 

lehessen tartani a történelmi íjászat fejlődésével. A Marcelházáról érkező Fekete Sólymokat 

Bogár Valéria, Bogár Fruzsina és Bogár Péter képviselte a világbajnokságon. A versenyről 

Bogár Valéria, a társulás elnöke tájékoztatta portálunkat: „A távlövészet egy külön versenyszám 

volt, amely most második alkalommal volt versenyszáma a világbajnokságnak, először 2018-

ban rendezték meg, melyen 5 aranyérmet szereztünk a férjemmel." 

 

Túljelentkezés az érsekújvári ipariban 
2022. augusztus 24. – Új Szó  

Nyitra megye önkormányzatának hétfői ülésén az egészségügyi támogatások elbírálása mellett 

néhány közlekedésügyi, szociális és oktatásügyi kérdés is terítéken volt. „A megyei testület 

újabb egészségügyi támogatásokról döntött. Ezúttal négy pályázatot bíráltunk el kedvezően, 

ezek közül kettő esetében a megyei támogatás a déli járásokba vándorol. A megye fogászati 

rendelő megnyitását támogatja a komáromi járásbeli Ímelyen 40 ezer euróval, és egy fogászati 

rendelő megnyitását Vágsellyén 39 900 euróval” – áll Farkas Iván megyei képviselő, a 

Szövetség frakcióvezetőjének beszámolójában. Szó volt továbbá a megyei hidak állapotáról, 

mivel a megye hatáskörébe a II. és III. osztályú utak mentén 526 híd található. Gyarmati 

Tihamér (Szövetség) javaslatára a testület elfogadta, hogy közel 10 ezer euró értékben 

megvalósíthatósági tanulmány és felújítási szándék készül a komáromi járásbeli Keszegfalva 

és Gúta közötti hídról, amelynek a felújítása 2023-ban kezdődhetne.  

 

Új hagyományok a nádszegi ünnepen 
2022. augusztus 24. – Új Szó  

Az esős idő ellenére sikeres volt a VIII. Szent István Napok. A szervezők igyekeznek a régi 

hagyományok mellett újakat is teremteni. Nádszeg templomának védőszentje, Szent István 
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ünnepén a templom megépítése óta tartanak búcsút. Nyolc éve a búcsú köré építve Szent István 

Napokat szerveznek a helyiek. A rendezvénysorozat hagyományosan pénteken kezdődik a 

retrodiszkóval, amely a polgármester, Kacz Éva elmondása alapján sokak kedvence. 

„Szeretnénk azonban új hagyományokat is bevezetni, ezért pénteken folkestet szerveztünk a 

Bencze Házban. A helyi Nádos Néptánccsoport vezetésével táncházat tartottunk, a zenét a 

dunaszerdahelyi Pántlika zenekar szolgáltatta. Szombaton szintén a hagyományokhoz híven 

szentmisével, majd Szent István szobrának megkoszorúzásával folytatódtak a programok, 

amelyen a helyi alapiskola tanulói, a fúvószenekar és az énekkar szerepeltek.”  

 

A Szentszék útmutatását kérik Slavko Večerin püspök állapota miatt 
2022. augusztus 24. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasag.ma 

Rendkívüli ülésen mérlegelték az Egyházmegye helyzetét Slavko Večerin püspök egészségi 

állapota miatt. A Szabadkai Egyházmegye Tanácsadó Testületének keddi ülésén részt vett 

Msgr. Fazekas Ferenc általános helynök és Msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek és 

metropolita is, valamint dr. Bagi Bojan, a Szabadkai Közkórház Aneszteziológia és Intenzív 

terápiás szolgálatnak vezetőfőorvosa, aki egyben a Slavko püspök úr felépüléséért 

tevékenykedő orvoscsoport koordinátora. A testület a dr. Bagi által ismertetett orvosi jelentés 

alapján arra a következtetésre jutott, hogy Slavko püspök úr egészségi állapota súlyosan 

megromlott és felépüléséhez hosszabb időre van szükség. A testület tagjai arra a 

következtetésre jutottak, hogy az újonnan kialakult helyzet miatt egyelőre nem tesznek 

rendkívüli lépéseket, hanem a belgrádi Apostoli Nunciatúrán keresztül útmutatásért a 

Szentszékhez fordulnak. 

 

Fókuszban a fiatalság – Ifjúsági programot kezdett a Vöröskereszt Kishegyes 
községben, hamarosan megnyílik a népkonyha 
2022. augusztus 24. – Magyar Szó 

A Vöröskereszt Kishegyes községi szervezete az iskolakezdés jegyében 5 napos szerb nyelvű 

képzést szervez ezen a héten a középiskolás és a felsős diákok számára, a magyar nyelvű 

oktatást szeptember 1-étől kezdik. A részletekkel kapcsolatban Fontányi Andor titkár elárulta, 

hogy ezúttal öt különböző témát dolgoznak fel. – A program megvalósításának az ötlete a nyári 

táborok mintájára forrt ki, és az alapelképzelés az volt, hogy a diákokkal még jobban 

elmélyítsük a kapcsolatot, esetleg újabb fiatalokat is bekapcsoljunk a tevékenységeinkbe. 

 

Zenta: Korszerű rádió adó-vevő készüléken vehetik fel a kapcsolatot a világgal 
2022. augusztus 24. – Vajdasag.ma 

A szerbiai védelmi minisztérium pályázatán elnyert támogatásból többek között egy korszerű 

rádió adó-vevő berendezést sikerült beszereznie a Zentai Rádióamatőr-klubnak.  Baricsek 

László, a klub egyik vezetője hírportálunknak nyilatkozva elmondta, hogy miután a zentai 

önkormányzat egy esetleges elemi csapás, katasztrófa vagy pedig más rendkívüli esemény 

esetén kommunikációs feladatok elvégzésével bízta meg őket, nekiláttak a berendezéseik 
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korszerűsítésének és így az elnyert pályázati forrásból egy úgynevezett DMR repetitor 

beszerzését tervezték a vele járó tíz hordozható készülékkel és antennákkal, emellett pedig egy 

adót és egy korszerű adóvevő készüléket szereznek be.  

 

Topolya: A polgármester fogadta a Vuk-diplomásokat, köztük Világos Adrianát is 
2022. augusztus 24. – Vajdasag.ma 

A Vuk-díjasokat fogadta a topolyai polgármester. A topolyai általános, és középiskolákban a 

mögöttünk álló tanévben ötvenegy diák fejezte színkitűnő eredménnyel a tanulmányait. 

Szatmári Adrián, Topolya község polgármestere fogadta a Vuk-díjasokat, akik között ott volt 

Világos Adriana is, aki augusztus 20-án ezüstérmet nyert a müncheni atlétikai Európa-

bajnokságon. Vuk diplomát érdemeltek ki 44-en az általános iskolások közül, heten pedig 

középiskolások. Összesen 17 fiú és 34 lány volt végig színkitűnő. 

 

A régió néptáncainak, népviseletének bemutatója Szabadkán 
2022. augusztus 25. – Pannon RTV 

Tíz táncegyüttes vonult fel Etnopolis utcáin és mutatkozott be a városháza melletti 

nagyszínpadon az Interetno Fesztivál nyitónapján. Idén Szlovákiából, Magyarországról, 

Szlovéniából és Montenegróból érkeztek vendégek, mellettük még bemutatkozott a szabadkai 

Bunjevačko Kolo, a Mladost és a Népkör együttese is. Magyarországot idén a halasi és a 

kecskeméti csoport képviselte. A megnyitón köszöntőt mondott Takács Márta, a Népkör elnöke 

és Stevan Bakić, Szabadka polgármestere. A táncpanorámával hivatalosan is kezdetét vette a 

21. Interetno Fesztivál, amely egészen szombatig várja a látogatókat. 

 

Szombaton Vadásznap Magyarkanizsán 
2022. augusztus 24. – Vajdasag.ma 

Magyarkanizsán augusztus utolsó szombatján immár negyedik alkalommal kerül 

megrendezésre a Vadásznap. A község vadászati-turisztikai lehetőségeit népszerűsítő 

rendezvény iránt az előző három alkalommal nagy érdeklődés nyilvánult meg, így a szervezők 

idén is bizton reménykedhetnek a hasonló sikerben. 

 

ORFK: több mint 16 ezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. augusztus 25. – MTI 

Az ukrán-magyar határszakaszon 7482 ember lépett be szerdán Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 8588-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 332 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 266-an - köztük 81 gyermek - érkeztek az ukrajnai 

háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 
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Szinte egész Ukrajnában légiriadók voltak a függetlenség ünnepnapján 
2022. augusztus 24. – MTI, karpatalja.ma 

Ukrajna függetlenségének ünnepnapja légiriadókkal kezdődött az országban, szerda reggel 

Herszon megye és az Oroszország által 2014-ben önkényesen elcsatolt Krím félsziget 

kivételével mindenhol megszólaltak a szirénák. Az orosz erők ismét kazettás lövedékekkel 

lőtték a Harkivtól nem messze fekvő Mala Danilivka települést, a támadásban két helyi lakos 

megsebesült, károk keletkeztek lakóházakban és a polgári infrastruktúrában - közölte Oleh 

Szinyehubov megyei kormányzó. Kijelentette, hogy az oroszok az ünnepnapon szándékosan 

fokozták a harkivi régió polgári lakossága elleni terrort. 

 

Február óta 280 ezer esetben nyújtott segítséget a Magyar Vöröskereszt 
2022. augusztus 24. – MTI, karpatalja.ma, kiszo.net 

Az elmúlt hat hónapban 280 ezer esetben nyújtott segítséget az Ukrajnából érkezőknek és a 

Magyarországon elszállásolt menekülteknek a Magyar Vöröskereszt. A Magyar Vöröskereszt 

egészségügyi gyorsbeavatkozó egysége, a H-HERO munkatársai és önkéntesei 2074 esetet 

láttak el a határ mentén a háború kitörése óta. A segélyszervezet Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei szervezete ezidáig több mint 300 tonna adományt juttatott el 270 millió forint értékben 

az Ukrán Vöröskereszt kárpátaljai szervezetének - ismertették. 

 

Felhívás – XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia 
2022. augusztus 24. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az 

Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával 

együttműködve a Miniszterelnökség és Nemzeti Tehetség Program, valamint a Magyar 

Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával meghirdeti a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVII. 

KTDK). 

 

Számos tilalmat vezettek be erre a hétre Kárpátaljára 
2022. augusztus 24. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Megyei Katonai Hivatal számos tilalmat vezetett be augusztus 24. és 28. között. 

A hivatal tájékoztatása szerint szerdától vasárnapig kijevi idő szerint este 22 és reggel 8 óra 

között tilos az alkohol tartalmú italok kiskereskedelme, ami a vendéglátóiparra is vonatkozik. 

Továbbra is tilos alkoholos italok értékesítése a rendfenntartó tiszteknek, az Ukrán Fegyveres 

Erők, az Nemzeti Gárda, a területvédelmi és egyéb katonai alakulatok katonái számára. 

 

Gyász: Kárpátaljaiak százai haltak meg a háborúban 
2022. augusztus 24. – kiszo.net 

Ukrajna függetlenségének napján Volodimir Zelenszkij államfő megbízásából posztumusz 

kitüntetéseket adott át elhunyt kárpátaljai katonák családtagjainak Viktor Mikita kormányzó. 

Az eseményen Kárpátalja katonai kormányzója úgy fogalmazott, hogy kárpátaljaiak százai 
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áldozták életüket Ukrajna szabadságáért. Mint tudjuk, hivatalos számot a hatóságok nem 

közölnek a háború ukrajnai veszteségeiről, azt államtitoknak minősítik.Eddig öt magyar 

származású áldozatról van tudomásunk. 

 

Részleges alkoholtilalmat rendeltek el Kárpátalján 
2022. augusztus 24. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Augusztus 24. és 28. között este 10-től reggel 8 óráig (kijevi idő szerint) tilos lesz bármiféle 

alkoholtartalmú ital árusítása megyeszerte, döntött a Kárpátaljai Védelmi Tanács. A megyei 

önkormányzat tájékoztatása szerint az ideiglenes alkoholstop az üzletek mellett a 

vendéglátóipari egységeket is érinti. Augusztus 24-én, a függetlenség napján pedig minden 

egyes vendéglátóhely köteles lesz 23 órakor bezárni. 

 

Ternopili, lembergi és ivano-frankivszki gyerekek pihennek Kárpátalján 
2022. augusztus 24. – kiszo.net 

Magyarország ternopili, lembergi és ivano-frankivszki tiszteletbeli konzuljai nemrégiben azzal 

a kéréssel fordultak Magyarország Ungvári Főkonzulátusához, hogy tegyék lehetővé a térség 

hátrányos helyzetű gyerekei, valamint a háborús övezetből ideiglenesen itt-tartózkodó 

gyermekek kárpátaljai üdülését. A külképviselet a kérést felterjesztette a magyar 

külügyminisztériumba, ahol az ötlet támogatásra talált, így valósult meg az egyhetes üdülés, 

melyet az ungvári főkonzulátus és a Tisza Európai Területi Társulás (Tisza ETT) szervezett. 

 

Muravidéki Vágta: elmosta az eső a döntőt 
2022. augusztus 24. – Népújság 

A budapesti Nemzeti Vágtának a hosszúfalui helyszínre visszatérő muravidéki előfutamát 

augusztus 20-án, Szent István napján rendezték meg. Az izgalmas előfutamokat követően a 

lovasverseny néhány délutáni programját elmosta az eső, beleértve a két döntő futamot is, 

amelyet egy új időpontban rendeznek meg. Nagy volt a tétje az idei Muravidéki Vágtának, 

hiszen új győztes avatása volt kilátásban, miután a négyszeres győztes Horváth József idén nem 

állt rajthoz. Ehhez mérten is küzdöttek a lovasok, akik a nemzetiségi kategóriában tíz települést 

képviseltek. A két és fél körös táv első előfutamában Zsitkóc színeiben Somi Erik magabiztosan 

győzött Páva nevű lovával, míg nagy hajrában a Vágta újonca, Biró Mihael Filou Fruska hátán 

behozta Domonkosfának a második helyet Hodos előtt, melyet Sáfrányos Péter Aranyos nevű 

lovával képviselt. 

 

Kezdődik a Vinárium Fesztivál 
2022. augusztus 24. – Népújság 

A Vinárium Fesztivál 2022 programjáról – ezen belül a két legnagyobbról, a Bográcsfesztéről 

és a 43. Lendvai Szüretről, valamint a két esemény közötti eseményekről – a kilátótoronyban 

megtartott sajtótájékoztatón Koncut Ivan, Lendva Község polgármesteri tisztségét 

ideiglenesen ellátó alpolgármester, Bukovec Martina, a Lendvai Idegenforgalmi és Fejlesztési 
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Közintézet igazgatója, Göncz Vaupotič Elvira, a Lendvai Művelődési Egyesületek 

Szövetségének elnöke és Lazar Evgen, a Zipline Vinárium vezetője számolt be. 

 

130 éves a Szentlászlói ÖTE 
2022. augusztus 24. – Népújság 

„Jónéhány generáció vette ki a részét az önkéntes tűzoltóság munkájából, hogy ma tisztelettel 

és büszkén beszélhessünk egy egyesületről, amely a 130 év alatt nemcsak megőrizte életerejét, 

hanem növelte befolyását és felelősségét is” – hangzott el a jubileumi tűzoltóünnepségen 

Szentlászlón. Egy kis falu nagy ünnepe volt a szombaton megrendezett jubileumi 

tűzoltóünnepség. Nem kevesebb mint 130 éve alakult meg az önkéntesekből verbuválódott 

egyesület, ami a két világháború viharait is képes volt túlélni. Tudták az alapítók, az első tagok, 

és tudják az egyesület mai örökösei is: tűzoltónak lenni életforma és hivatás, amit büszkén és 

odaadással kell végezni. 

 

Együtt élni harmóniában 
2022. augusztus 24. – Népújság 

Hétvégén zajlott a 13. Vadászati Tábor Pártosfalván. A helyi vadászotthonnál összesen 15 

általános iskolás gyermek töltött el három napot és kóstolt bele a vadászok életébe. A gyerekek 

megismerkedtek az erdővel, az erdei, a mezei állatvilág életével, a vadászok munkájával és 

feladataikkal. A tábor célja évről évre ugyanaz: megismertetni a gyerekekkel a természet 

működését, megtanítani őket arra, hogyan óvják környezetüket, hogyan éljenek harmóniában 

a növény- és állatvilággal. 

 

Sikeres szociális aktivációs program 
2022. augusztus 24. – Népújság 

A muraszombati székhelyű Mozaik társadalmi integrációs egyesület által 2019-ben Lendván is 

elindított szociális aktivációs program, amelyet a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal és a 

Szociálügyi Központ is támogat, szeptemberben véget ér. Az utolsó (ötödik) csoportban 15 

munkanélküli személy vett részt, akik egy tanulási munkaprojekten dolgoztak, amely – mint 

az előző négy is – az újrahasznosítást célozta meg. Ennek keretében tálkákat készítettek 

újrahasznosított reklámpapírból. 
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 Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 
 

2022. augusztus 24. – Kossuth Rádió 

 

A végleges bírósági ítélettel, idén, május elején megszüntetett marosvásárhelyi katolikus iskola 

újbóli létrehozása hosszú folyamat lesz, amelynek elindításához városi tanácsi határozatra van 

szükség. Az önkormányzati testület csütörtökön dönt a tervezetről. Ezzel még nem jön létre az 

önálló felekezeti gimnázium, de csak ezt követően indulhat el az újraalapítási folyamat - 

nyilatkozta a határok nélkül-nek Tamási Zsolt, volt iskolaigazgató, a városi tanács oktatási 

bizottságának elnöke, aki röviden összefoglalja az előzményeket is. 

 

Összesen 500 diák vesz részt a Kárpát-medencéből, a magyar szórványból és a diaszpórából a 

Rákóczi Szövetség idei, utolsó nyári táborában, Sátoraljaújhelyen. A magyar gyerekekhez, a 

Rákóczi Szövetség felajánlásának és az Ungvári Magyar Főkonzulátus közreműködésének 

köszönhetően, ezen a héten csatlakozhattak a kárpátaljai 128-as dandárban szolgáló katonák 

gyermekei is.  

 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte 

Noszvajon a Honfoglaló jutalomtábor résztvevőit és átadta a Határtalanul középiskolai 

vetélkedő legjobbjainak járó elismeréseket. A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság által 

szervezett Határtalanul középiskolai vetélkedőn több mint 150 ezer magyarországi és külhoni 

középiskolás vett részt. Hogyan sikerült ennyi diák érdeklődését felkelteni? Minek köszönhető, 

hogy nehéz helyzete ellenére sok kárpátaljai diák is részt vett a versenyben? A többi között 

ezekre a kérdésekre is válaszolt Szilágyi Péter, helyettes államtitkár. 

 

Felvidéki gazdák is adományoznak búzát a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 

programban. A Szlovákiai Agrárkamara és a Gazda Polgári Társulás a Falugazdász programban 

vállalta a búza adományok begyűjtését. Eddig csak a Rozsnyói és Nagyrőcei járásban 1,5 tonna 

búzát gyűjtöttek össze a falugazdászok.   

 

A partiumi Síter középkori műemlék temploma adott otthont a 4. Szent István-napi zenei 

ünnepségnek. Ez alkalommal a Balázs Elemér Group, Andrejszki Judit és Mizsei Zoltán  

koncertjét és Szvorák Katalin koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. A zenei ünnepet az 

államalapítás tiszteletére szervezték az Árpád-kori templomban, Szomor Attila református 

lelkész kezdeményezésére. 

 

Kolozsvár legrégebbi utcáját, a Farkas utcát idén vezetett sétával járhatták végig a Kolozsvári 

Magyar Napokon. A Farkas utca korábban mindig fesztivál utca volt. Idén kicsit másként 

alakult a helyzete. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-08-24_18-01-00&enddate=2022-08-24_18-40-00&ch=mr1
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A Kárpát-medencei ifjúsági csapatok négynapos, székelyudvarhelyi kézilabda ünnepéről már 

korábbi műsorunkban szóltunk. Most hallgassák meg azt az összeállítást, amelyet Geréb 

Krisztina a gálamérkőzés után készített, amelyen a székelyudvarhelyi Városi Sportklub kézisei 

játszottak az egykori magyar válogatottakból, Ilyés Ferenc által toborzott Hungarian All Stars 

csapattal. Mint kiderül a mérkőzésnek nem volt különösebb tétje, inkább csak célja, mégpedig 

a sportszerű, közös játék. Nem csoda, hogy a magyar-magyar meccsen, Székelyudvarhelyen 

mindenki szurkolt mindenkinek.  

 

 


