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Nyomtatott és online sajtó 
 

Összetartozás, közösségépítés – kezdetét vette a 9. Vásárhelyi Forgatag 
2022. augusztus 25. – szekelyhon.ro 

A Magyar Állami Népi Együttes Idesereglik, ami tovatűnt – Óda az énekes madárhoz című 

táncszínjátékával és az azt megelőző ünnepi köszöntőkkel hivatalosan is kezdetét vette 

csütörtökön a 9. Vásárhelyi Forgatag. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban Nagy István 

műsorvezető köszöntötte a nézőket és a jelenlevő elöljárókat: Szilágyi Pétert, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárát, Pataki Andrást, a 

Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes 

államtitkárát, Lukács Bence Ákos vezető konzult Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 

részéről, Péter Ferencet, Maros Megye Tanácsa elnökét, Kovács Mihály Levente alelnököt, Soós 

Zoltán polgármestert és Portik Vilmos alpolgármestert, Vincze Loránt európai parlamenti 

képviselőt, Csép Andrea és Kolcsár Károly parlamenti képviselőket, Császár Károly szenátort, 

a magyar történelmi egyházak lelkészeit, a helyi és megyei képviselőket, polgármestereket. 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága nevében köszöntötte a 

résztvevőket. Tamási Áront idézve elmondta, „nem azt hangsúlyozzuk, ami néha és kisebb 

dolgokban elválaszt minket, hanem ami meg nem változtatható módon összeköt. S nemcsak 

minket köt össze, vagy fiatalt öreggel, férfival nőt, hanem összeköt őst, élőt és utódot. Így alakul 

ki a nemzeti öntudat, mely egyedül képes arra, hogy megvalósítsa az igazi egységet. 

 

Megszavazták a marosvásárhelyi iskolahálózat átszervezését, kezdődik a 
katolikus iskola újraalapítása 
2022. augusztus 25. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megszavazta a marosvásárhelyi képviselő-testület csütörtöki ülésén a megyeszékhely 

iskolahálózatának újraszervezéséről szóló határozattervezetet; az RMDSZ szándéka szerint ez 

az első lépés a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium újraalapítása irányába. A 

vonatkozó törvény értelmében a határozatot szeptember elsejéig kellett elfogadni ahhoz, hogy 

a 2023-2024-es tanévtől ismét önálló intézményként működhessen a római katolikus 

gimnázium. Az RMDSZ által előterjesztett határozattervezet vitáján két román önkormányzati 

képviselő ellenezte a kezdeményezést. Claudiu Maior volt alpolgármester, a Pro Románia 

tanácsosa – online bekapcsolódva – azt hangoztatta, hogy a 2023-2024-es tanévre vonatkozó 

átszervezési javaslat „törvényes szempontból nem áll meg a lábán”. Törvénytelenül, „össze-

vissza” kidolgozottnak nevezte a tervezetet Radu Pescar, a Népi Mozgalom Pártja (PMP) 

tanácsosa is, aki nem is szavazta meg az előterjesztést. A határozattervezetet végül 15 támogató 

szavazattal elfogadta a marosvásárhelyi képviselő-testület. 
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Van-e jövőjük az erdélyi kastélyoknak?  
2022. augusztus 25. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a visszaszolgáltatás mintegy másfél évtizeddel ezelőtt hirtelen 

megtorpant, bár a törvények változatlanok maradtak. Ha valakinek kételyei lennének a 

titkosszolgálatok által kevésbé ellenőrzött bukaresti sajtószegmensben sokszor párhuzamos, 

háttér-, esetleg mélyállamnak nevezett befolyásról, akkor felteheti a kérdést: miként lehet az, 

hogy egyik pillanatról a másikra a román jogállam, igazságszolgáltatás mondvacsinált, 

izzadságszagú indokokra hivatkozva kezdi el gáncsolni az elkobzott magyar vagyonok 

restitúcióját, helyenként pedig visszaállamosítási akciókat kezdeményez erre vonatkozó 

nyilvános politikai döntések, jogszabályi változtatások nélkül? A lényeg mégiscsak az: a 

restitúció révén sok, nagyon sok kastély, kúria került vissza egykori tulajdonosa kezébe”. 

 

Voltak és vannak, akik nem akarják, hogy az RMDSZ kormányon legyen 
2022. augusztus 25. – maszol.ro 

Orbán Viktor tusványosi beszéde is szóba került abban a műsorban, amelyet a közismert 

romániai újságíró, Marius Tucă vezet a Gândul hírportálon, és amelynek szerda esti 

meghívottja Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke volt. A beszélgetős műsorban napirendre 

került Orbán Viktor magyar miniszterelnök sokat vitatott tusványosi kijelentése, illetve 

Magyarország álláspontja az Oroszország ellen bevezetett uniós szankciócsomagokat illetően. 

A műsorvezető arra volt kíváncsi, mi a véleménye a Románia kormányában részvevő RMDSZ 

elnökének arról, hogy miközben Magyarország is megszavazta az EU Oroszország-ellenes 

szankciós csomagját, addig a magyar külügyminiszter Moszkvában tárgyalt arról, hogy 

Magyarország továbbra is vásárolhasson és kapjon gázt Oroszországtól. Kelemen Hunor 

kiemelte, nem érdemes összehasonlítani Magyarország és Románia helyzetét az oroszországi 

földgázkereskedelem tekintetében, ugyanis Magyarország sokkal nagyobb mértékben, mint 

ahogyan más európai államok, nagymértékben függenek az orosz gáztól. 

 

Megemlékezést és konferenciát tartanak Márton Áron püspökről 
Csíkszentdomokoson  
2022. augusztus 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

Magyar és román történészek részvételével tartanak konferenciát és megemlékezést Márton 

Áron püspök tiszteletére szülőfalujában, Csíkszentdomokoson szombaton. Az esemény 

helyszíne a csíkszentdomokosi Római Katolikus Plébániatemplom, illetve a Márton Áron 

Zarándokközpont lesznek. A program szombaton 10 órától szentmisével kezdődik a 

csíkszentdomokosi római katolikus templomban, amelyet Kovács Gergely érsek celebrál, és 

mond szentbeszédet. 11 óra 10 perctől Marton József nagyprépost tart előadást Márton Áron 

püspök viszonyulása a papjaihoz címmel, ezt követően, 11 óra 50 perctől Bárdi Nándor 

történész bemutatja az előadó által szerkesztetett köteteket, amelyek a Márton Áron püspök 

életének kronológiája I-III. címet viselik. 13 órától Denisa Bodeanu történész tart előadást 
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Márton Áron püspök 1949-es felcsíki bérmaútjáról a titkosszolgálati iratok tükrében, őt követik 

13 óra 40 perctől Dobeş Andrea és Giurgiu Daniel történészek, akik a Máramarosszigeti „Duna 

munkatelep”. Márton Áron püspök 3 évi „lakhelye” címmel tartanak tudományos előadást.   

 

Tudomány és szórakozás: pénteken nyitja kapuit a medvefesztivál 
2022. augusztus 25. – szekelyhon.ro 

A medve-ember együttélés kihívásait és a konfliktusok lehetséges megoldásait tekintik át a 

TusnadEcoBearFest elnevezésű fesztiválon pénteken és szombaton, a résztvevők a romániai 

szakértők előadásai mellett külföldi szakembereket is meghallgathatnak. A tudományos 

konferenciát a szomszédos Csukás hotelben, míg a beltéri filmvetítéseket az O3zone hotel 

konferenciatermében szervezik meg. A vetítéseken a többszörösen díjazott alkotást, a România 

Sălbatică című dokumentumfilmet is megtekintheti a közönség. Mindkét programsorozat 

ingyenesen látogatható – a résztvevőknek csak a vásár termékeinek, valamint az enni- és 

innivalók megvásárlásánál kell majd fizetniük. A konferenciát pénteken déli 12 órakor nyitják 

meg, a megnyitó után pedig olyan neves szakemberek előadásait hallgathatják a résztvevők, 

mint például Fodor József-Tamás miniszteri tanácsos, Gabriele Retez finnországi ökológus, 

Sallay-Mosoi Alexandra biológus, Bereczky Leonardo erdész, Gál László ökológus, vagy éppen 

a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológiai és Ökológiai tanszékének kutatója, Hartel Tibor.  

 

Mikor, ha nem most?  
2022. augusztus 25. – Kozán István – szekelyhon.ro 

A szekelyhon.ro cikke szerint „A tények pedig azt mutatják, hogy Romániában tombol a 

magyargyűlölet – nem az idegengyűlölet, hanem a magyargyűlölet egy olyan milliós 

kisebbséggel szemben, amely mintegy ezer esztendeje itt él. Mi, magyarok és székelyek 

legutóbb mintegy ezer esztendővel ezelőtt lehettünk idegenek ezeken a tájakon; ezer esztendő 

azonban az emberiség történetében nem kis idő, valljuk be. Ha túllépünk a szavak 

jelentéstartalmán, akkor a jövőbe kell tekintenünk, és a sport terén kell valamit lépnünk azért, 

hogy változtathassunk a fentebb vázolt sanyarú helyzeten. Nyilván itt nem az eredményekre 

kell gondolni, hiszen azokban, mi romániai magyarok és székelyek, valóban jók vagyunk (első 

hely a labdarúgó Románia-kupában, a labdarúgó-utánpótlásban és a felnőtt jégkorongban, 

csak hogy kapásból hármat említsünk). Másról van szó: az igazi összefogásról, a 

bajtársiasságról – olyanról, amihez a Facebookon élőben bejelentkező politikusoknak aztán 

tényleg semmi közük”. 

 

Hájos Zoltán a Szövetség dunaszerdahelyi polgármesterjelöltje 
2022. augusztus 25. – ma7.sk  

Csütörtök este döntött a Szövetség párt helyi szervezete a polgármester- és képviselőjelöltekről. 

A politikai alakulat Hájos Zoltánt, a várost 13 éve vezető politikust jelöli az októberi 

önkormányzati választásokon polgármesteri posztra. A Szövetségbe korábban beolvadó MKP-

nak Dunaszerdahelyen az elmúlt években is nagyon erős pozíciója volt, ezért nem meglepő, 
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hogy ismert helyi személyiségek és tehetséges fiatalokkal teli listával indulnak a képviselők 

között is. A városi önkormányzatnak 21 képviselője van, a Szövetség párt ugyanennyi jelöltet 

indít, közülük 14-en jelenleg is a testület tagjai. 

 

Jubilál az Ilosvai Gyermektábor 
2022. augusztus 25. – ma7.sk  

A nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes tizenötödik alkalommal rendezte meg 

néptánctáborát, melynek utolsó felvonása, a Lurkó Tábor ezen a héten zajlik Nagyidán. Az 

Ilosvai néptánctáborainak története Várhosszúrétre nyúlik vissza, de azóta helyszínt váltottak. 

Az idén Aranyidán volt a gyermektábor, Nagyidán pedig az ifi tábor, illetve ugyanitt zajlik ezen 

a héten a Lurkó Tábor. Az előbbi kettő nyilvános, bárki bejelentkezhetett, az utóbbiba viszont 

elsősorban az együttesben táncoló gyerekeket várták. Kupec Mihály, aki feleségével, Andreával 

vezeti az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttest, elmondta, a Lurkó Tábor ötletgazdája lányuk, 

Zsófi volt, s az idei az ötödik évfolyam. „Fontosnak tartottuk, hogy megrendezzük, annak 

ellenére, hogy ez éven nem kaptunk rá támogatást. Elsősorban az együttesben táncoló 

gyerekeknek szól, bár nem csak ők vesznek rajta részt. Most is van az aprók között két gyerek, 

akik korábban nem táncoltak, de gyorsan felzákóznak, szombaton már fel fognak lépni.”  

 

A gazdák azonnali és hatékony támogatását sürgette a Szövetség 
2022. augusztus 25. – felvidek.ma  

Az aszály következményei által is sújtott gazdák nagy kihívásokkal szembesülnek, 

kártérítésükkel a kormány azonban nem foglalkozik. A mezőgazdaságot érintő aktuális 

témákról tárgyalt ma Forró Krisztián, a Szövetség elnöke Patasi Ilonával, a Szlovákiai 

Agrárkamara elnökével, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. Forró Krisztián rámutatott 

arra, hogy régióink az ország éléskamrájának számítanak, az idei rendkívüli szárazság viszont 

nemcsak a növénytermesztést, hanem az állattartást is komolyan veszélyezteti. Emellett az 

infláció miatti drágulás is nehezíti az életüket. A kormány nem segíti a gazdákat az őket ért 

újabb akadályok leküzdésében, pedig volna megoldás. Hosszú távon elsősorban a víztárolók és 

öntözőberendezések fejlesztésére, rövid távon pedig hatékony anyagi támogatásra volna 

szükség. Ilyen lehet pl. a hiteltörlesztés befagyasztása, az energiaárak miatt többletkiadások 

kompenzálása, illetve a törvényekből eredő támogatások korábbi folyósítása. Ez utóbbival 

kapcsolatban a pártelnök emlékeztetett arra, hogy az már több európai országban jól működik. 

 

Felújították a csallóközkürti templomot 
2022. augusztus 25. – Új Szó  

Sokadik próbálkozásra, de végül sikerült. A csallóközkürti templom immáron teljes 

szépségében pompázik. A római-katolikus plébánia kezdeményezte, a helyi önkormányzat 

segítette a pályázat megírását, amely végül sikeresen végződött és a plébánia megkapta a 

felújításhoz kérvényezett pénzösszeg nagy részét. Többszöri próbálkozás után, végül a pályázat 

kiíró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megszavazta a Magyar Templom Felújítási Program 

keretén belül a csallóközkürti templom felújításához szükséges pénzösszeget is. A program 
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keretén belül a Felvidéken összesen 101 templomot illetve szentélyt újítottak fel, mintegy 96 

településen. Ezek között 69 volt római katolikus, 25 református, 6 görög katolikus és 1 zsidó 

templom. A csallóközkürti plébánia még 2021-ben megkapta a mintegy 36 ezer eurós 

pénzösszeget, ám a felújítási munkálatokat a világjárvány késleltette. A világjárvány, az 

ukrajnai háború és az ennek következtében kialakult gazdasági válság, jelentősen megemelte, 

többek közt az építőanyagok árát is. 

 

A magyar összetartozás emlékműve 
2022. augusztus 25. – Új Szó  

„Köszönet illeti mindazokat, akik segítettek községünk első emlékművének megvalósításában, 

amely kellőképpen kifejezi magyarságunkat és összetartozásunkat” – hangzott el a lúcsi 

emlékmű avatásán. „Hosszú ideje fogalmazódott bennünk a gondolat egy olyan köztéri alkotás 

felállítására, amely esztétikai szempontból igényes, művészileg értékes és magyarságtudatunk 

ápolásának szempontjából jelentőségteljes. Ezért döntött az önkormányzat 2021 májusában 

egy ilyen műalkotásra vonatkozó képzőművészeti pályázat kiírásáról.” – mondta el az 

ünnepélyes átadás bevezetőjében Mészáros Nikolett a községi hivatal munkatársa. A pályázatot 

Mag Gyula szobrászművész nyerte, akinek alkotásai már több szlovákiai város közterét díszítik. 

Nemcsak méreteivel impozáns a 3,5 méter magasságú bronzszobor, hanem elsősorban ideája 

az, ami felemelő és reményt adó, hiszen az összetartozást jelképezi.  

 

Helytörténeti kiállítás Lakszakállason 
2022. augusztus 25. – Új Szó  

Helyi önkéntesek közreműködésével és önkormányzati támogatással valósulhatott meg a 

Lakszakállasi Helytörténeti Kiállítás. Egy rendbe tett pince helyiségeiben tárul szemünk elé a 

falu története a török kortól egészen a napjainkig. A Lakszakállasi Helytörténeti Kiállítás 

megszületése Nagy H. Tamás ötlete, illetve nagy álma volt, aki történetelem és informatikus 

szakos egyetemistaként is mindig érdeklődött a régmúlt iránt. FIgyelme elsősorban saját 

otthona, Lakszakállas köré koncentrálódott, szerette volna megismerni faluja teljes történetét. 

„Amint a kutatásokat elkezdtem, felépítettünk egy helytörténeti társaságot, aminek a 

folyománya az lett, hogy jóval többen lettünk és már bejegyzett tevékenységeket végzünk” – 

mondja Nagy H. Tamás a Klapka György Helytörténeti Társaság alapító elnöke.  

 

Új borlaboratóriumot és borászati szolgáltató házat avattak Muzslán 
2022. augusztus 25. – Új Szó  

A csütörtökön átadott épületben a térség kistermelői vizsgáltathatják majd be boraikat, 

továbbá itt működik majd annak a digitális időjárás-előrejelző hálózatnak a központja is, amely 

a környék szőlőhegyeiről szolgáltat majd adatokat a borászoknak. Ünnepélyes keretek közt, 

csütörtökön adták át a községben azt a térségi borászati szolgáltató házat és borlaboratóriumot, 

amely a párkányi és régióbeli borászokat, kistermelőket szolgálja ki. Az egykor üzleteknek helyt 

adó épületet átalakították és teljesen felújították. A laboratóriumban borminták minőségi 

bevizsgálására nyílik lehetőség, a konferenciaterem szakmai tanácskozások, borbemutatók 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ujszo.com/regio/a-magyar-osszetartozas-emlekmuve
https://ujszo.com/regio/helytorteneti-kiallitas-lakszakallason
https://ujszo.com/regio/uj-borlaboratoriumot-es-boraszati-szolgaltato-hazat-avattak-muzslan


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 26. 

. 

 

helyszíne lehet, ezen kívül egy kisebb tárgyalót is berendeztek a központban, jövő tavaszra 

pedig egy parkot is kialakítanak a ház mellett. A projekt összértéke 300 ezer euró, uniós 

támogatásból, a határon átnyúló INTERREG program keretében valósult meg, az Ister-

Granum EGTC helyi termékhálózatának egyik fejlesztéseként. 

 

A kettős jubileum jegyében – Idén szeptember 18-án kerül sor a Vajdasági 
Magyar Ünnepi Játékokra – Beszélgetés Sutus Áronnal, a Vajdasági Magyar 
Művelődési Szövetség elnökével 
2022. augusztus 25. – Magyar Szó 

Júliusban volt a 30. évfordulója annak, hogy megalakult a Vajdasági Magyar Művelődési 

Szövetség, amely a vajdasági magyar közművelődés és kultúra terén tevékenykedő egyesületek 

ernyőszervezete. A jubileum kapcsán Sutus Áron, a VMMSZ elnöke nyilatkozott lapunknak. 

 

Munkálatok a Bolyaiban 
2022. augusztus 25. – Magyar Szó 

A tartományi oktatási titkárság az év elején írta ki az iskolák számára az épületfelújítási 

pályázatot, amit a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium is sikeresen 

megpályázott és összesen 3 millió 600 ezer dinárt nyert el, amit arra fordítottak, hogy 

felújították a Népkertben található Pionírotthont, ahol az iskola képzőművészet szakos diákjai 

alkotnak. 

 

Újkenyérünnep és „diós” találkozó 
2022. augusztus 25. – Magyar Szó 

Zentagunaras legnagyobb, illetve legtömegesebben látogatott rendezvénye, az újkenyérünnep, 

az idei évben kicsit más jelleget kap a korábbiakhoz képest. Egyrészt vasárnap helyet 

szombaton, augusztus 27-én fogják tartani, másrészt egy igazán különleges találkozóval bővült 

a programok sorozata. Sípos Hajnalka, a zentagunarasi helyi közösség titkára számolt be a 

további részletekről lapunk számára. 

 

Örök nyugalomra helyezték Zséli Ágnest 
2022. augusztus 25. – Pannon RTV 

Számos barátja, tisztelője és pályatársa kísérte el utolsó útjára a Pannon RTV tudósítóját. Örök 

nyugalomra helyezték Zséli Ágnest a törökbecsei katolikus temetőben. A temetésen 

búcsúbeszédet mondott Polák Fehér Ágota, a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület 

képviselője, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Bodzsoni István, a Pannónia 

Alapítvány ügyvezetője. Zséli Ágnes 1970-ben született Törökbecsén. A szabadkai Pedagógiai 

Akadémián szerzett oklevelet 1992-ben. 
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Továbbra is beköltöznek az üresen álló házakba 
2022. augusztus 25. – Pannon RTV 

Továbbra is beköltöznek az üresen álló házakba a migránsok Majdányon és Rábén. A faluban 

élők szerint a helyzet tarthatatlan. Betört ablakok, kidőlt ajtók és sok-sok szemét - ezt hagyják 

maguk után a migránsok Majdányon és Rábén. Vannak olyan házak, ahol kívülről is látni, hogy 

tüzeltek benne. A helyiek szerint már mindent megtettek, amit lehet, hogy a helyzet 

normalizálódjon. A lakosok azt mondják, 600 migráns is lehet a két településen és a környéken. 

 

Az iskola felújításáért szólt a nóta Adahatáron 
2022. augusztus 25. – Pannon RTV 

Szórakozva jótékonykodtak mindazok, akik szerda este részt vettek az adahatári iskola 

megmentéséért szervezett bálon. A jótékonyság jegyében megtartott rendezvénynek már több 

éve hagyománya van a Zenta községi tanyavilágban. A vacsorához szólt a nóta az adahatári 

iskola udvarán felállított sátorban. Fiatalok és idősek egyaránt táncra perdültek a magyar 

muzsikára. 

 

A tankönyvek és a tanszerek is megdrágultak 
2022. augusztus 25. – Vajdasag.ma 

Hamarosan becsöngetnek az iskolákban, és a könyvkereskedésekbe is megérkeztek már az új 

tankönyvek. A drágulási hullám a tankönyveket és a tanszereket is elérte, közli a RTV. Zombor 

egyik legnagyobb tankönyveket terjesztő könyvkereskedése 1998 óta foglalkozik tankönyvek 

forgalmazásával. A papíripari termékek árának növekedése azonban a tankönyvekre is nagy 

mértékben kihatott, ezért az idei tanév körülbelül 10–20 százalékkal fog többe kerülni, mint a 

tavalyi. 

 

ORFK: több mint 17 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. augusztus 26. – MTI, hirado.hu, HírTV 

Az ukrán-magyar határszakaszon 7192-en léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 10 291-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 414 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 229-en - köztük 81 gyermek - érkezett az ukrajnai 

háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Betiltották az éjszakai alkoholárusítást Kárpátalján 
2022. augusztus 25. – karpatalja.ma 

Közép-európai idő szerint este 21.00 órától reggel 7.00 óráig tilos az alkoholos italok árusítása 

augusztus 24-e és 28-a között Kárpátalján. Erről a Kárpátaljai Megyei Védelmi Tanács döntött. 
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Katonaköteleseket csempészett át a határon két férfi a Beregszászi járásban 
2022. augusztus 25. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai rendőrség munkatársai letartóztattak két kárpátaljai férfit, akik hadköteles 

személyeket jutattak ki az országból illegálisan – tudatta a Nemzeti Rendőrség kárpátaljai 

kirendeltsége a hivatalos oldalán. A hatóság munkatársai tájékoztatást kaptak arról, hogy egy 

34 éves beregszászi járási, valamint egy 52 éves munkácsi járási lakos katonakötelesek 

Magyarországra történő szállításában vesz részt. Miután mindkettőjük ellen megfelelő 

bizonyítékot gyűjtöttek, megszervezték a letartóztatásukat. 

 

Mire költi a megyei gázelosztó vállalat a szállítási díjakból befolyt pénzt? 
2022. augusztus 25. – karpat.in.ua 

A Zakarpatgaz gázelosztó vállalat munkatársai Kereknyénél új katódvédelmi állomást 

telepítettek és felújították az anódmezőt is. Ez segít megóvni a település földalatti gázvezetéket 

a korróziótól, hiszen az esetek 99 százalékában pontosan ez az oka annak, hogy megbomlik a 

lakosság otthonaiba vezető vezetékrendszer hermetikussága. 

 

Az ifjúság megváltoztatja Ukrajnát címmel tartottak nyári tábort Fülöpfalván 
2022. augusztus 25. – karpat.in.ua 

Tapasztalatcseréből, prezentációkból és az ötletek rendszerezéséből állt a Fülöpfalván, Az 

ifjúság megváltoztatja Ukrajnát címmel megrendezett nyári tábor, ahol a figyelem alapvetően 

az áttelepült fiatalokra irányult. A tábort, az Ifjúsági Tér civil szervezet és partnerei azon 

rendezvénysorozat részeként valósították meg, amely segítséget kíván nyújtani az áttelepült 

fiataloknak a helyi kistérségekbe történő integrálódásban és a közös kezdeményezések 

realizálásában. 

 

Segélyszállítmány érkezett Beregszászba 
2022. augusztus 25. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A város testvértelepüléséről, Csepelről érkezett augusztus 25-én újabb segélyszállítmány 

Beregszászba. A szállítmányba a tartós élelmiszerek mellett 50 utcai lámpa is volt, melyek 

beszerzése a jelenlegi ukrajnai költségvetési megkötések miatt nem lehetségesek az 

önkormányzat számára. Borbély Lénárd, Csepel polgármestere elmondta, hogy harmadszor 

sikerült szállítmányt hozniuk a Vérke-parti városba. Fontosnak tartja, hogy folyamatosan 

tartsák a kapcsolatot és segítséget tudjanak nyújtani. 

 

Két kárpátaljai katona esett el a harcokban 
2022. augusztus 25. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Harc közben vesztette életét a kiscsongovai Ivan Dovhinka és a latorczafői Jurij Iszevics. 

Ivan Dovhinkát társai vadállatnak becézték. Haláluknak hírét a közösségi oldalon osztották 

meg. 
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Megnőtt a koronavírusos betegek száma Kárpátalján 
2022. augusztus 25. – karpatalja.ma 

Augusztus 17-e és 24-e között 29 személy került a Munkácsi Szent Marton Kórház fertőző 

osztályára koronavírus miatt. A Munkácsi Városi Tanács arra kéri a lakosokat, hogy figyeljenek 

oda egészségükre, és tartsák be a járványügyi előírásokat. A Munkácsi Szent Márton Kórház 

Diagnosztikai Központjában COVID-19 oltási pont is működik. Hétfőtől péntekig közép-

európai idő szerint 10.30-16.00 óráig van lehetőég oltakozni. A vakcina ingyenes. 

 

A Nagydobronyi Református Líceum készen áll a jelenléti oktatásra 
2022. augusztus 25. – karpat.in.ua 

A február 24-e óta tartó orosz–ukrán háború miatt a jelenlegi állami szabályzat kötelezővé teszi 

az óvóhelyek kialakítását az oktatási intézmények számára. Az önkormányzatok augusztusi 

adatai szerint a 12 800 oktatási intézmény közül 3 000 tervezi a hagyományos, jelenléti oktatás 

megkezdését, Kárpátalján azonban a szülők és a tanárok többsége is a jelenléti oktatás 

megkezdését támogatja. 

 

Megünnepeltük államalapító Szent István királyunk napját 
2022. augusztus 25. – Képes Újság 

A HMDK központi ünnepségére idén Dályhegyen került sor, ahol az egybegyűltek 

megkoszorúzták a honvédő háborúban meggyilkolt dályhegyi magyarok emlékére állított 

emlékművet, majd a Szent István katolikus templomban szentmisén vettek részt, a program 

pedig egy alkalmi műsorral zárult. Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnep, a 

keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Az 

egyik legnagyobb magyar nemzeti ünnepünket mi, horvátországi magyarok is minden évben 

megtartjuk. A HMDK augusztus 20-i központi rendezvényére Dályhegyen került sor. 

 

Magyarország agrárminisztériuma kitüntetésben részesítette Szabó Attilát, a 
HMDK Gazdakörének elnökét 
2022. augusztus 25. – Képes Újság 

Magyarország agrárminisztere Szabó Attilának, a HMDK Gazdakör elnökének a délvidéki 

gazdák tudásbázisának gyarapításában, a magyar gazdák megélhetési körülményeinek 

javításában, szülőföldön való megtartásában játszott szerepének elismeréseként a Gróf 

Széchényi Imre Díjat adományozta. 

 

Szent István királyunkat és a magyar államalapítást ünnepeltük Horvátország-
szerte 
2022. augusztus 25. – Képes Újság 

Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe, melynek alkalmából ünnepi 

programokat, összejöveteleket tartottak egyesületeink a Drávaszögtől a tengermellékig. 
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Negyvenkét horvátországi magyar gyermek a zánkai Erzsébet-táborban 
2022. augusztus 25. – Képes Újság 

42 gyermek és négy kísérő öt napig a Balaton-parti Zánkán üdülhetett a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) szervezésében. Az Erzsébet-tábor célja, hogy 

minél több gyereknek biztosítson egy élményekben gazdag hetet. A résztvevők sok-sok hasznos 

és érdekes programon vehetnek részt, melyeknek köszönhetően sok új jártasságra is szert 

tehetnek. A HMDK az Erzsébet-program keretében idén is ebbe a táborba vitte üdülni a 

horvátországi magyar gyerekeket. A Drávaszög és Szlavónia területéről összesen 42 gyermek 

nyaralt Zánkán. 

 

Otthonról haza – magyarságot összekötő kerékpártúra másodszor, horvátországi 
magyar résztvevővel 
2022. augusztus 25. – Képes Újság 

Idén is megrendezték az „Otthonról Haza” nevű kerékpártúrát, melynek célja, hogy 

összekapcsolja a Kárpát-medence magyarságát. A túrának már 2021-ben is volt horvátországi 

magyar résztvevője a kopácsi Kettős László személyében, aki a tavalyi 310 kilométeres szakasz 

után most a leghosszabb útvonalat választotta: a Kolozsvártól Budapestig tartó, 900 

kilométeres túrát tették meg tíz nap alatt. 

 

Új elnöke van az eszék-rétfalusi Népkörnek 
2022. augusztus 25. – Képes Újság 

Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület elnöksége úgy határozott, hogy az elnöki 

tisztséget ideiglenesen Vidaković Tibor tölti be, az alelnökit pedig ifj. Szántó Tibor. A Népkör 

Magyar Kultúregyesület 76 éve tevékenykedik az eszéki magyarság anyanyelvének, 

kultúrájának és népi hagyományainak a megőrzése érdekében. A vezetéssel kapcsolatos 

feladatokat éveken keresztül Magdika Dániel látta el, de egészségi állapota nem engedi meg, 

hogy tovább folytassa a munkát. A szervezet vezetőségének a határozata alapján július elejétől 

az elnöki tisztséget Vidaković Tibor tölti be ideiglenesen, az alelnök pedig ifj. Szántó Tibor lett 

az októberre tervezett rendhagyó tisztújító közgyűlésig. 

 

Radnóti nyomában Fiumében 
2022. augusztus 25. – Képes Újság 

Beszélgetéssel egybekötött filmbemutatóra gyűltek össze a HMDK Tengermelléki-fennsíki 

megyei egyesületének tagjai. Az est vendége Tóth Péter Lóránt volt, aki a Radnóti nyomában 

című dokumentumfilmet vitte el a rijekaiakhoz. 
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 Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 
 

2022. augusztus 25. – Kossuth Rádió 

 

Különböző mértékben sújtotta a gazdákat a szárazság, gabonából Szlovákiában átlagos a 

termés, ami viszont veszélyben van az a napraforgó és a kukoricatermés Ez utóbbi gyenge 

termése kihatással lesz az állattenyésztésre is, hangzott el a Szövetség magyar párt 

sajtóértekezletén.  

 

Temes megyében átlagosan a közepesnél gyengébb búzatermést takarítottak be az idén, de van, 

ahol az utóbbi 30 év legjobbját. Napraforgóból fele termés várható, a kukoricát viszont szinte 

teljesen tönkretette az aszály. A kártérítés egyelőre bizonytalan. A végvári és a pusztakeresztúri 

gazdakör elnökével beszélgettünk. 

 

Amíg tavaly 270 lejt, azaz mintegy 22 ezer forintot kértek egy köbméternyi tűzifáért, ma 30 

ezer forintot vagy annál is többet ki kell fizetniük azoknak, akik fával fűtenek – vagyis a 

székelyföldi falvak nagy részében élőknek. Tavaszig egyelőre érvényben van az árstop az 

elektromos áram és a földgáz esetében, de energiakrízis van Romániában is. Pozitívum, hogy 

ezen a télen nem fogynak el a tartalékok – mondja Antal Lóránt, a román szenátus energetikai 

bizottságának alelnöke, RMDSZ-es szenátor. 

 

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával 160 nyugat-ukrajnai régióban 

élő, illetve a háborús övezetből áttelepült gyermek egy hetes nyaralása kezdődött el 

Kárpátalján. A magyar kormány az üdültetés minden költségét fedezi. A gyermekek 

valamennyien árvák, félárvák, hátrányos helyzetűek, vagy olyanok, akiknek a szülei jelenleg is 

harcolnak.  

 

A 9. Vásárhelyi Forgatag hivatalos, ünnepi megnyitójára ma este kerül sor a marosvásárhelyi 

Kultúrpalotában, de már zajlanak a kulturális és családi programok. 

A színházi események kiemelt vendége a beregszászi színház, amely négy előadását hozta el a 

Forgatagba.  Tegnap este telt ház előtt, nagy sikerrel mutatták be Petőfi: A helység kalapácsa 

című vígeposzát, a beregszászi színház és a budapesti Nemzeti Színház közös produkcióját. 

A marosvásárhelyi magyarok kulturális seregszemléjén való jelenlét és a közönség szeretete 

most - a háború idején - különösen fontos a kárpátaljai társulat számára- nyilatkozta Sin Edina, 

a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház megbízott igazgatója. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-08-25_18-01-00&enddate=2022-08-25_18-40-00&ch=mr1
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Amint arról tegnapi műsorunkban hírt adtunk, Noszvajon tartja idei Honfoglaló táborát a 

Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság. Tegnap kezdődött a Határtalanul középiskolai 

vetélkedő legjobb eredményt elért osztályainak jutalomtábora, melyen a több mint 150 ezer 

magyarországi és külhoni középiskolás játékos közül négyszázan vesznek részt.  

 

Énekkel, tánccal, citerával… 

Idén először négynapos, népművészeti tábort tartottak a délvidéki Padén, a Takáts Rafael 

Magyar Kultúrkör szervezésében, hogy az egyesületben tevékenykedő gyerekek 

ráhangolódjanak az előttük álló évadra. Összeállításunkban először Komáromi Róbert elnököt 

kérdeztük a részletekről. 

 


