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Szijjártó: az elmúlt évek legfontosabb ügyeiben rendre a magyar kormánynak lett 
igaza 
2022. augusztus 29. – MTI, Origo.hu, Mandiner.hu, Propeller.hu, Magyar Nemzet   

Noha a nemzetközi liberális fősodor erősen támadta a magyar álláspontot számos kérdésben, 

az utóbbi évek legjelentősebb ügyeiben rendre hazánknak lett igaza - jelentette ki Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a magyar nagykövetek éves értekezletén. A 

minisztérium közleménye szerint a tárcavezető beszéde elején kiemelte, hogy a kormánypártok 

minden korábbi rekordot megdöntő választási eredménye a magyar külpolitika 

teljesítményének is fontos visszaigazolása, ami az eddigi stratégia még erőteljesebb 

végrehajtására kell sarkalljon. Hangsúlyozta, hogy az utóbbi időszakban minden egyes fontos 

ügyben a magyar kormánynak lett igaza. "Kiderült, hogy a mainstream által elementáris erővel 

támadott álláspontjaink és döntéseink voltak a helyes álláspontok és a helyes döntések" - 

mondta. Példaként, négy kritikus pontként a bevándorlás elleni határozott fellépést, a 

hatékony koronavírus-védőoltások származási országtól független biztosítását, a segélyezés 

helyetti beruházástámogatást és az ukrajnai háborúból való kimaradást említette. 

 

Szijjártó: a nemzetközi közösségnek az ukrajnai béketeremtésre kellene 
összpontosítania 
2022. augusztus 29. – MTI, Origo.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap   

A nemzetközi közösségnek az ukrajnai háború eszkalációját kockáztató törekvések helyett 

végre azokat az intézkedéseket kellene előtérbe helyeznie, amelyek segítik a béke elérését az 

országban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Szlovéniában. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bledi Stratégiai 

Fórum megnyitóját követően úgy nyilatkozott, hogy a már több mint fél éve zajló fegyveres 

konfliktus súlyosan negatív következményekkel jár az egész kontinens számára, például a 

gazdaság és az energiaellátás területén. "Mivel mi itt élünk a háború fizikai, földrajzi 

közelségében és szomszédságában, minket az átlagos európai hatásnál is jobban sújtanak a 

háború negatív következményei, ezért nekünk Magyarországon, Közép-Európában 

elementáris érdekünk, hogy minél előbb béke legyen" - szögezte le. "Azt sürgetjük, hogy a 

nemzetközi közösség végre azon intézkedéseket, döntéseket helyezze előtérbe, amelyek 

segítenek a béke elérésében, és végre szoruljanak háttérbe azok a törekvések, amelyek a háború 

eszkalációját, további folytatását, ne adj' Isten kiterjedését kockáztatják" - mondta. 
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Nemsokára elkezdődik a magyar kormány támogatásával megvalósuló 
óvodaépítés Tusnádfürdőn  
2022. augusztus 29. – szekelyhon.ro 

Nem megfelelők a körülmények Tusnádfürdőn a korszerű óvodai oktatás számára, legfőképpen 

azért, mert a tanintézetnek nincs udvara, és a főút mellett helyezkedik el. Ugyanakkor a 

tűzvédelmi engedély is hiányzik, ennek megszerzésére sincs lehetőség a jelenlegi épületben, 

mert noha a felszereltsége jó, nem erre a célra épült, egy átalakított régi villában működik. Egy 

új óvoda építése régi igény volt a fürdővárosban, erre pedig a magyar kormány Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Programja kínálta a lehetőséget. Butyka Zsolt tusnádfürdői 

polgármester szerint a folyamat már a végéhez közeledik, így előreláthatóan szeptemberben ki 

lehet adni a kezdési utasítást is. A szándék az, hogy az idén kezdődő építkezést jövő nyáron 

befejezzék, így a jövő ősszel kezdődő tanévben már az új óvoda fogadná a gyerekeket.  

 

Elkapták a gyanúsítottat, aki ellopta a perselyt a Szent Mihály-templomból 
2022. augusztus 29. – maszol.ro 

A kolozsvári rendőrség egy 31 esztendős brassói férfit gyanúsít azzal, hogy szombatról 

vasárnapra virradóra betört a főtéri Szent Mihály-templomba és ellopta onnan a perselyt. 

Ugyanakkor tovább nyomoznak annak érdekében, hogy megtalálják a másik feltételezett 

elkövetőt is, aki betörte az istenháza festett üvegablakát, ugyanis kiderült, rövid időn belül 

kétszer is behatoltak az alig két hete megáldott, frissen restaurált templomba. László Attila 

főesperes szerint az eset azért különösen szomorú, mert a munkálatok még nem is értek véget, 

a projekt elszámolása, az utolsó kisebb munkálatok befejezése előtt „a rossz szándék máris ezen 

erdélyi katolikus kincs ellen fordított embereket”. A plébános a Cluj24 hírportál kérdésére 

közölte, az eltulajdonított perselyben legfeljebb pár száz lej lehetett, ám a betörött festett 

üvegablakban esett kár jelentős, akár a 3000 eurót is elérheti. Már keresik azt a specialistát, 

aki meg tudná javítani az ablakot, illetve eldöntötték, hogy a hasonló esetek elkerülése 

érdekében rácsot szerelnek az ablakokra. 

 

Élénk pezsgés a céhes városban: sokakat vonzott Kézdivásárhelyre a hét végén a 
színes programokat kínáló Őszi sokadalom 
2022. augusztus 29. – Krónika 

Aki a vasárnap zárult, háromnapos Őszi sokadalomra látogatott el Kézdivásárhelyre, talán rá 

sem ismert a máskor többnyire csendes, általában visszafogott pezsgésű város atmoszférájára. 

A céhes város ünnepén ugyanis azt lehetett érzékelni, hogy késő éjszakáig élettel, lüktetéssel 

telt meg az udvarterekkel övezett központ, sokakat vonzott a helyi értékekre összpontosító, 

immár 32. alkalommal megszervezett sokadalom. A közel húszezres kisvárosba nemcsak a 

környékbeliek, a Kézdivásárhelyről elszármazottak érkeztek ünnepelni, de más erdélyi 

városokból és Magyarországról is sokan tették tiszteletüket. Az impozáns református templom 

közelében felépített nagyszínpadon és több kisebb színpadon tartottak zenei és egyéb 
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rendezvényeket, de nem hiányoztak a kínálatból a kötetbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, 

és természetesen a vásári forgatag is gazdag kínálattal várta a közönséget.  
 

A segesvári ProEtnica fesztiválon arról is beszéltek, milyen kihívásokkal 
szembesülnek válsághelyzetben a kisebbségek 
2022. augusztus 29. – Krónika, maszol.ro 

Visszatért a segesvári várba, és ezzel egy lépést tett a normalitás felé a ProEtnica Interkulturális 

Fesztivál, a maga nemében a legfontosabb romániai rendezvény, amelyet a koronavírus 

világjárvány miatti egészségügyi korlátozások miatt két évre megszakítottak – nyilatkozta 

vasárnap este az Agerpresnek a fesztivál igazgatója, Volker Reiter. A négynapos 

rendezvénysorozaton a húsz őshonos romániai nemzeti kisebbség mintegy 700 képviselője vett 

részt. A fesztiválon tartott panelbeszélgetések résztvevői főként azt járták körül, hogy milyen 

kihívásokkal szembesülnek válsághelyzetben a kisebbségek. Volker Reiter értékelése szerint 

szervezési szempontból az idei volt a fesztivál egyik „legfegyelmezettebb” kiadása, példa nélküli 

módon sikerült betartani a programot, és ez szerinte elsősorban a lipován önkéntesek 

munkáját dicséri. Az igazgató megköszönte a finanszírozóknak és a médiatámogatóknak a 

támogatást. 

 

Ismét indul repülőjárat a magyar fővárosba a kolozsvári repülőtérről  
2022. augusztus 29. – Krónika, maszol.ro 

Ismét lesz menetrend szerinti repülőjárat Kolozsvár és Budapest között, az AirConnect 

légitársaság október közepétől indítja heti két járatát, ezek kedden és szombaton közlekednek 

majd. A kolozsvári repülőtér közleménye szerint az ATR 72-600 típusú gépek kedden 13.05 

perckor szállnak fel a kincses város repülőteréről és helyi idő szerint 13.20 perckor érnek földet 

Budapesten. A magyar fővárosból korábban, helyi idő szerint 10.20 perckor szállnak fel az 

Erdély fővárosába tartó gépek és 12.35 perckor szállnak le a kincses városban. A reptér vezetése 

által ismertetett menetrend szerint szombaton 11.05 perckor lesz majd az indulás Kolozsvárról 

és helyi idő szerint 11.20 perckor száll le a gép Ferihegyen. A kincses városba hétvégén is 

korábban érkeznek a gépek: helyi idő szerint 8.20 perckor indulnak a magyar fővárosból és 

román idő szerint 10.35 órakor Kolozsváron vannak az utasok. Az Air Connect légi társaság 

honlapján közzétett adatok szerint egyébként például az október 15-ei járaton 49,65 euróba 

került hétfő délután a legolcsóbb repülőjegy a kincses városból Budapestre, a 18-ai visszaút 

viszont már 85,51 euróba. 

 

Nagysikerű közönségtalálkozót tartott az Erdély TV a Vásárhelyi Forgatagon 
2022. augusztus 29. – maszol.ro 

Közönségtalálkozóval egybekötött őszi évadnyitó beszélgetést tartottak a 9. Vásárhelyi 

Forgatag vasárnapján az Erdély TV műsorvezetői: Antal Joós Erika, Farkas István, Jakab Péter 

Emese, Ambrus Laura, Csatlos Tünde, Kányádi Orsolya és Balázs Attila, valamint a beszélgetés 

moderátora, Bodó Előd Barna, Mezőpanit község polgármestere, aki az Erdély TV korábbi 

műsorvezető-szerkesztője is, de a közönség köreiben köszöntötték a televízió külső 
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munkatársait, egykori kollegáit is. „Célunk, hogy egy szerethető tévé legyen az Erdélyi Magyar 

Televízió, és ezt csak a műsorvezetőkön keresztül lehetséges, ebben nagyon nagy szerepe van a 

műsorvezetőknek” – hangsúlyozta Szepessy Előd főszerkesztő, aki jó alkalomnak tartotta a 

közönségtalálkozót, mert így a nézők személyesen is megismerhették a csapatot. A 

közönségtalálkozón a televíziózás kulisszatitkaira, az Erdély TV hírműsorának és 

magazinműsorainak gyártási tapasztalataira, a hamarosan kezdődő őszi évad terveire is fény 

derült. 

 

Új helyszínen, régi forgatókönyv szerint rendezték meg a település napjait 
Magyarlapádon 
2022. augusztus 29. – maszol.ro 

Az augusztus 26. és 28. között megtartott XIII. Magyarlapádi falunapok forgatókönyve nem 

változott a tavalyihoz képest, az esti koncertek fellépői is szinte ugyanazok voltak, az idei 

falunapok hangulata mégis más volt, hiszen ezúttal nem a faluszéli focipályán, hanem a 

település szívében, az Etnika Kulturális Alapítvány által alig néhány hónapja felépített 

gyönyörű kulturális- és sportkomplexumban ünnepelhetett a közösség. A tavalyi, fiatalokból 

álló szervezőgárda az idén is nagyon jól bizonyított, ezúttal tizenöt-húsz lelkes önkéntes fogott 

össze a falunapok hagyományának folytatására. Szórványban ritkán találni olyan közösséget, 

ahol ekkora, főleg fiatalokból álló csapat áll össze, és az a tény, hogy nem csak egy-két 

alapember mozgosít, egyértelműen a lapádi közösség életképességére utal. 

 

Szövetség: Egy jelölt van Nagyszombat megye elnöki tisztségére 
2022. augusztus 29. – ma7.sk  

A Szövetség Nagyszombat megyei Kerületi Tanácsa hétfői ülésén nem született döntés a párt 

Nagyszombat megyei elnökjelöltjéről - tájékoztatta lapunkat Hájos Zoltán, megyei 

frakcióvezető. Hájos elmondta, a Most-Híd és az Összefogás platformok által megnevezett 

küldöttek körében aránytalanul volt felülreprenzentálva a Dunaszerdelyi járás a Galántai járás 

kárára, amely sérti a területi elvet. Az MKP-platform küldöttei emiatt nem szavazták meg a 

beterjesztett napirendet. A Kerületi Tanács tíz tagja közül csak ketten képviselték a Galántai 

járást, holott a szóbeli megegyezés alapján négy küldöttnek kellene a testületben helyet 

foglalnia a régióból. A Most-Híd és az Összefogás egyetlen küldöttet sem delegált a Galántai 

járásból. Információink szerint a Szövetség Nagyszombat megyei elnökjelöltjéről Forró 

Krisztián országos elnök dönt, aki a jelölt személyéről tájékoztatja a párt Országos Elnökségét. 

A testület hétfőn délután ülésezik. 

 

Szeptembertől 16 iskolabusz segíti a magyar iskolába járást a Felvidéken 
2022. augusztus 29. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Rákóczi Szövetség augusztus 31-én, szerdán 11 órakor Szigetszentmiklóson ünnepélyesen 

átadja 16 iskolabuszát 15 felvidéki szórványban, illetve nyelvhatáron működő magyar általános 

iskolának, hogy ezzel is segítse a gyermekek magyar iskolába járását.Az iskolabuszok 
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szeptemberi indulásához kapcsolódó tavaszi kampány pozitívan hatott, hiszen az érintett 15 

magyar általános iskola első osztályába 30%-kal több gyermeket írattak be áprilisban, mint a 

korábbi években. Mindez azt támasztja alá, hogy az érintett területeken az iskolabuszokkal 

növelni lehet a magyar iskolaválasztók számát. A rendezvényen beszédet mond Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint felszólal Forró Krisztián, a felvidéki Szövetség 

párt elnöke, Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke és Csáky 

Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. Az ünnepélyes eseményen többek között részt vesznek az 

érintett iskolák igazgatói, pedagógusai, a települések polgármesterei, akik az ünnepséget 

követően az iskolabuszokkal indulnak haza. 

 

Idén is sok finomság került a „lecsóba” Nagykaposon 
2022. augusztus 29. – bumm.sk 

A Neoton Família, Alee és a Hrdza koncertje csábította a sok száz érdeklődőt a kétnapos 

rendezvényre. A fő attrakció ezúttal is a lecsófőző verseny volt. Hacsak valamilyen világjárvány, 

vagy egyéb akadályozó tényezők nem gátolják őket, az ország legkeletibb csücskében élők – 

legalább is azok, akik kikapcsolódásra vágynak – augusztus vége felé évente részt vesznek 

Nagykapos fesztiválján. Ezúttal sem volt ez másként: rengetegen látogattak el az Ung-vidéki 

kisvárosba, hogy részesei legyenek a kétnapos fesztivál eseményeinek. Az elmúlt két-három év 

megpróbáltatásai után úgy tűnik, a gazdag program a megszokottnál is jobban csábította az 

érdeklődőket. Voltak, akik főzőtudományukat, kreativitásukat szerették volna bemutatni, 

voltak, akik kifejezetten a megmérettetés izgalmát és a győzelem mámorát vágytak átélni, 

másokat pedig a fesztiválhangulat, az ismert sztárok koncertjei, a jó zene és persze a lecsó-

alkotások vonzottak a helyszínre. 

 

Ünnepi megemlékezés Nyitracsehin a vezekényi csata 370. évfordulóján 
2022. augusztus 29. – felvidek.ma  

A visegrádi Szent György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátusa rendezésében rendhagyó 

történelmi előadásra került sor augusztus 28-án, vasárnap délután a nyitracsehi kultúrházban. 

A vezekényi csata 370. évfordulója alkalmából az egybegyűlteknek nemcsak többszörös 

élményben, hanem lelki megújulásban is lehetett részük. A térség két előadója, Puchovszky 

Molnár Katalin és Földessy László a Zoboralja himnusza zenéjével és szívszorongató szavaival 

már a bevezetőben ünnepélyesebbé tették a rendezvényt. Ugyanakkor már ennek a 

mozzanatnak is volt történelmi tartalma, mert, ahogy azt a műsorvezető elmondta, a XVII. 

században gróf Forgách Ádám újvári főkapitány a „ghymesalji“ jelzőt használta, amikor arról 

panaszkodott, hogy a török martalócok feldúlták a vidéket. Ezek után már a könyv szerzője 

irányításával folytatódott a rendezvény: a hallgatóságot, amely alig fért be terembe, egy olyan 

különleges időutazásra vitte, amelyben csaknem fizikai részesei lehettek a török elleni 

csatározásnak. A sok színes vetített kép, a csatazaj, Béke Csaba előadóművész töröksípjának 

hangja, korabeli versek, mind hitelesen felidézték a csata egyes mozzanatait és győzelmes 

kimenetelét, amelyben ugyanakkor benne volt tragikum is. 
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https://www.bumm.sk/regio/2022/08/29/iden-is-sok-finomsag-kerult-a-lecsoba-nagykaposon
https://felvidek.ma/2022/08/unnepi-megemlekezes-nyitracsehin-a-vezekenyi-csata-370-evfordulojan/
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Gajdács Mónika: célunk a minőségi nemzetiségi oktatás biztosítása az ipolysági 
gimnáziumban 
2022. augusztus 29. – felvidek.ma  

A közel 110 éves múltra visszatekintő ipolysági Szondy György Gimnázium igazgatói posztját 

augusztus elsejétől Gajdács Mónika tölti be. Az új vezető számára nem ismeretlen az oktatási 

intézmény, hiszen egykor a diákja volt, közel húsz éve itt oktat, s kétévnyi oktatási 

misztériumban végzett tevékenység után tér vissza egykori alma materébe. A Felvidék.ma 

kérdésére terveiről, ambícióról, a térség oktatási helyzetéről, az intézmény fennállásának 

közelgő 110. évfordulójáról is beszélt Gajdács Mónika. „Augusztus elsejével vettem át a 

gimnázium vezetését, a kinevezés öt évre szól. Az igazgatói koncepcióm két alapvető célra épül. 

Egyik a minőségi nemzetiségi oktatás biztosítása az intézményben. A másik célom a pezsgő 

diákélet megteremtése, ez nagyban függ az előttünk álló időszak esetleges járványügyi 

helyzetétől. A koncepcióm emellett rövid és hosszú távú célokra bontódik. A rövid távú céloknál 

említeném az órarend szabályozását. Szeptembertől a végzős évfolyamban tömbösített tanítás 

kezdődik el, több tantárgyat blokkban fogunk oktatni. A végzős diákok már nagyon közel állnak 

az egyetemi, főiskolai élethez, így megpróbálunk minél több tantárgyat tömbösítve tanítani.” – 

emelte ki Gajdács. 

 

Közösségépítő és családi nap Barkán 
2022. augusztus 29. – ma7.sk  

Első alakalommal szervezik meg a Látószögtágító című közösségépítő és családi napot a 

Csemadok barkai és kiskovácsvágási alapszervezeteinek ötlete és tervei alapján 2022. 

szeptember 1-jén a Rozsnyói járásban található Barkán. A rendezvénynek a barkai kastély ad 

otthont. A résztvevők előadásokat hallgathatnak a szervezetfejlesztés, ifjúságbevonás, 

forráslehetőségek és a szervezeti kommunikáció témájában, illetve kiállítás és divatbemutató 

keretében ismerkedhetnek meg a barkóság örökségével. A nap folyamán bemutatkoznak a 

járás civil szervezetei, de lesz egyebek mellett gyermekudvar, zenesarok, mesedélután 

kicsiknek és nagyoknak – amelyben fellépnek az Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó 

Verseny díjazottjai a Rozsnyói járásból –, házipatika és ízőrző termékek bemutatója, Surovec 

Róbert A halál anatómiája című könyvének bemutatója, valamint illúziószínház Habók János 

budapesti bűvésszel. 

 

Koncertek, sportrendezvények Szabadkán a városnap alkalmából 
2022. augusztus 29. – Vajdasag.ma 

Vasárnap Szabadkán a Fussunk együtt a történelmen át elnevezésű félmaratonnal hivatalosan 

is megkezdődtek a városnapi ünnepségek, amelyek nyolc napig tartanak majd. Magát a 

városnapot szeptember 1-én tartják arra emlékezve, hogy Mária Terézia 1779-ben ezen a napon 

emelte szabad királyi városi rangra Szabadkát. A nyitórendezvényen, az ötödször 

megszervezett félmaratonon több mint másfél ezren vettek részt. A félmaratoni versenyszakasz 
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https://felvidek.ma/2022/08/gajdacs-monika-celunk-a-minosegi-nemzetisegi-oktatas-biztositasa-az-ipolysagi-gimnaziumban/
https://felvidek.ma/2022/08/gajdacs-monika-celunk-a-minosegi-nemzetisegi-oktatas-biztositasa-az-ipolysagi-gimnaziumban/
https://ma7.sk/tajaink/kozossegepito-es-csaladi-nap-barkan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27814/Koncertek-sportrendezvenyek-Szabadkan-a-varosnap-alkalmabol.html
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győztese az apatini Đuro Borbelj lett, az ottani, a település nevét viselő atlétikai klub 

versenyzője. A nők mezőnyében a szabadkai származású Nora Trklja ért elsőként a célba. 

 

Fazekas Ferencet választotta meg a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyei 
kormányzójának 
2022. augusztus 29. – Vajdasag.ma 

A Szabadkai Egyházmegye Tanácsosok Testülete 2022. augusztus 29-én a püspökség 

épületében megtartott ülésén Ft. Fazekas Ferencet választotta meg a Szabadkai Egyházmegye 

egyházmegyei kormányzójának, áll az egyházmegye sajtóközleményében, amelyet az 

alábbiakban közlünk: Msgr. Slavko Večerin püspök úr 2022. augusztus 26-án bekövetkezett 

halálával a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyés püspöki széke megüresedett. Msgr. Stjepan 

Beretić, mint a Tanácsosok Testületének legidősebbtagja rendkívüli ülést hívott össze az 

egyházmegyei kormányzó megválasztására az Egyházi Törvénykönyvben foglaltak szerint. 

 

Jubilált a Szabadkai Félmaraton 
2022. augusztus 29. – Magyar Szó 

A városnapi rendezvénysorozat keretében vasárnap immár ötödik alkalommal rendezték meg 

a Szabadkai Félmaratont, amelyen ezúttal több mint ezerötszáz versenyző vett részt. A 

Szabadkai Félmaraton jelmondata a kezdetek óta: Fuss a történelmen át! A szervezők ezzel 

Szabadka gazdag építészeti örökségére igyekeznek felhívni a figyelmet, s ennek ékes példája a 

befutóérem, amit minden célba érő versenyző megkap, és amelyen az idén a Zsinagóga épülete 

látható. A résztvevők az 5 és 10 kilométeres, valamint a félmaratoni, 21 kilométeres távok közül 

választhatták a kondíciójukhoz leginkább illőt. 

 

Hagyomány, érték, együvé tartozás, közösség 
2022. augusztus 29. – Magyar Szó 

Immár 9. alkalommal szervezte meg a szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti 

Egyesület a Palicsi Magyar Sokadalom elnevezésű rendezvényét, amelyet ezúttal is a nyári 

színpadon tartottak meg szombaton és vasárnap. A táncosok a sokadalom másnapján vonultak 

fel a tóparti sétányon a nyári színpadig, ahol a közönséget Móri Csilla, Szabadka Város 

tanácsának kommunális ügyekkel és fejlesztésekkel megbízott tagja köszöntötte. Ezután a 

Táncnyelven műsor keretében a néptáncegyüttesek mutatkoztak be, kicsik és nagyok egyaránt. 

A Palicsi Magyar Sokadalmon a vajdasági művészeti élet jeles képviselői mellett az anyaország 

és a Kárpát-medence magyarsága is képviseltette magát, Felvidékről és Erdélyből is érkeztek 

fellépők. 

 

Minden gyermek tehetséges! A környezet feladata kibontakozásra bírni őket! 
2022. augusztus 29. – Pannon RTV 

Az iskolai elválasztás ellen harcolva, és a vidéki gyermekekben is rejtőző tehetség 

kibontakoztatása érdekében tartottak Tehetségnapot Keviben. A szervezők játékos foglalkozás 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27815/Fazekas-Ferencet-valasztotta-meg-a-Szabadkai-Egyhazmegye-egyhazmegyei-kormanyzojanak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27815/Fazekas-Ferencet-valasztotta-meg-a-Szabadkai-Egyhazmegye-egyhazmegyei-kormanyzojanak.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5018/vajdasag_szabadka/271037/Jubil%C3%A1lt-a-Szabadkai-F%C3%A9lmaraton-Szabadka-maraton.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5018/vajdasag_szabadka/271031/Hagyom%C3%A1ny-%C3%A9rt%C3%A9k-egy%C3%BCv%C3%A9-tartoz%C3%A1s-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-Palics-Talentum-Tehets%C3%A9ggondoz%C3%B3-M%C5%B1v%C3%A9szeti-Egyes%C3%BClet.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/minden-gyermek-tehetseges-kornyezet-feladata-kibontakozasra-birni-oket
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keretében a szülők bevonásával igyekeztek ráébreszteni a gyermekeket az érzelmek 

kifejezésének fontosságára. 

 

ORFK: 17 406-an érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. augusztus 30. – MTI  

Az ukrán-magyar határszakaszon 6536 ember lépett be hétfőn Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 10 870-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 219 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért - írták. Vonattal 312-en - köztük 82 gyermek - érkeztek az ukrajnai háború elől 

menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Meghosszabbítják a menekültek ingyenes utazási lehetőségét a BKK járatain 
2022. augusztus 29. – MTI, Mandiner, hirado.hu  

December 31-ig meghosszabbítják az ukrajnai menekültek ingyenes utazási lehetőségét a BKK 

járatain - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel. A fővárosi 

önkormányzat kezdeményezésére a díjmentes utazás - az eddigiekhez hasonlóan - egy 

személyazonosításra alkalmas ukrán úti okmány (útlevél, személyi igazolvány, tartózkodási 

engedély) felmutatásával vehető igénybe. Ukrajnában tanuló külföldi diákok ukrán 

diákigazolvánnyal vagy olyan okirattal utazhatnak ingyenesen, amelyen ukrajnai lakcím is 

megtalálható. A 2022. március 4-én bevezetett ingyenes szolgáltatás vonatkozik az összes 

BKK-járatra, kivéve a 100E reptéri gyorsjáratot, a siklót, a nosztalgiajáratokat és a hajókat, 

valamint a HÉV és a főváros környéki "kék" buszok Budapesten belüli szakaszára. 

 

Európa Tanács: aggasztó az erőszakos eltűnések száma Ukrajnában 
2022. augusztus 29. – MTI, hirado.hu, blikk.hu  

Aggodalomra ad okot az Ukrajna elleni orosz offenzíva következtében erőszakkal eltüntetett 

emberek száma - hangsúlyozta Dunja Mijatovic az Európa Tanács emberi jogi biztosa hétfői 

közleményében. Mijatovic az erőszakos eltűnések áldozatainak augusztus 30-i világnapja 

alkalmából közzétett sajtóközleményében felhívta a figyelmet: a jelentések szerint az orosz erők 

ukrán civileket, helyi tisztviselőket, újságírókat és emberi jogi aktivistákat raboltak el és 

tartottak fogva, visszavonulásuk után nem derült ki, mi lett velük és hol vannak. 

 

Az ukránok több mint 80 százaléka már átállt az ukrán nyelvre, vagy igyekszik – 
államnyelvvédelmi ombudsman 
2022. augusztus 29. – karpat.in.ua 

A háború kezdete óta különböző intézetek által végzett szociológiai kutatások adatai azt 

mutatják, hogy az ukrán állampolgárok több mint 80 százaléka államnyelvre váltott, vált, vagy 

https://hirado.hu/2022/08/29/percrolpercrebejegyzes/meghosszabbitjak-a-menekultek-ingyenes-utazasi-lehetoseget-a-bkk-jaratain
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/08/29/europa-tanacs-aggaszto-az-eroszakos-eltunesek-szama-ukrajnaban
https://life.karpat.in.ua/?p=116484&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=116484&lang=hu
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legalább is követeli, hogy államnyelven kommunikáljanak velük – jelentette be hétfőn Tarasz 

Kreminy államnyelvvédelmi ombudsman, számolt be a korrespondent.net hírportál. 

 

Zenei varázslattal zárult a nyár 
2022. augusztus 30. – Kiszo.net 

Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében került 

megrendezésre a IV. ZeneVarázslat képzés és hangverseny záró koncertje. – Az idén, immár 

negyedik alkalommal meghirdetett programunk célja továbbra is a tehetséges kárpátaljai ifjú 

zongoristák felkarolása, fejlődésük ösztönzése, valamint a klasszikus zene iránti érdeklődés 

fokozása. Ám a Zenevarázslat program nemcsak a gyerekek fejlődését szolgálja, ösztönzőleg 

hat a felkészítő tanárokra is, ugyanis a zene megerősít, lelki táplálék, az Isten egyik legnagyobb 

adománya – hangsúlyozta köszöntőjében Váradi Natália, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány 

igazgatója. 

 

 

 Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 
 

2022. augusztus 29. – Kossuth Rádió 

 

Tegnapra virradóra vasrúddal betörték a kolozsvári Szent Mihály templom torony alatti egyik 

igen értékes, festett üvegablakát. Nem ez az első rendőrségi ügy a felújított, alig két hete 

ünnepélyesen megáldott templommal kapcsolatban.  

 

A gazdaság jövője - a jövő gazdasága címmel a jövő gazdaságába próbáltak betekintést adni 

fiataloknak a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság Magyarkanizsán megtartott háromnapos 

képzésén. A kommunikációs és marketinges ismeretek mellett szó volt a gazdasági világválság 

okozta problémákról is. Összeállításunkban elsőként Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnökét, majd Ralbovszki Gyetvai Tímeát, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság 

vezetőjét halljuk. 

 

"Gion Nándor azt mutatta meg nekünk: minden ember, minden nép a történeteiben él, s 

nekünk ezeket a történeteket kell tovább mesélni” - hangzott el Szenttamáson, a Gion Nándor 

Emlékházban rendezett ünnepségen, melynek keretében felavatták a húsz éve meghalt 

legismertebb délvidéki magyar prózaíró mellszobrát.  

 

https://kiszo.net/2022/08/30/zenei-varazslattal-zarult-a-nyar-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-08-29_18-01-00&enddate=2022-08-29_18-40-00&ch=mr1
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A Magyar Nemzeti Múzeum Pálosok című vándorkiállítása első erdélyi helyszínére: 

Marosvásárhelyre érkezett. Az ünnepélyes tárlatnyitóra tegnap délután került sor, a Vásárhelyi 

Forgatag kiemelt eseményeként. 

 

A kiállítás a magyar alapítású Pálos rend múltját és jelenét, szellemi és tárgyi emlékeit, értékeit 

mutatja be, és kitekintést nyújt a külföldön élő pálosok központjaira is, hiszen ma négy 

kontinens 16 országában vannak jelen. A magyar rendtartományban öt kolostort tartanak fenn 

18 rendtaggal.  

 

A pálosok közel nyolc évszázados, viszontagságokkal teli története a magyar történelem része, 

hozzátartozik nemzetünk múltjához és jelenéhez is. A szerzetesrend munkájára, az általuk 

képviselt szellemiségre, lelkiségre nagy szükség van ma is - hangsúlyozta a marosvásárhelyi 

kiállítás megnyitóján L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. 

 

Márton Áron boldogemlékű erdélyi püspök 1896. augusztus 28-án született 

Csíkszentdomokoson. Emberi nagyságát, méltóságát szellemi hagyatéka őrzi. Csíkszeredában 

róla nevezték el az egykori gimnáziumot, ahol tanult, Csíkszentdomokoson emlékmúzeumot és 

zarándokközpontot alakítottak ki. Tiszteletére minden évben emlékkonferenciát tartanak, ahol 

a legújabb kutatások eredményeit mutatják be.  

 

A tanévkezdés közeledtével közös vakációs bibliahét zajlik Újmosnicán a helybeli és a 

temesvári Új Ezredév református gyülekezetek gyermekei számára. Gazdáné Mátyus Melinda 

lelkipásztor változatos programmal – bibliai történetekkel, kézműves tevékenységekkel, 

énekléssel, játékokkal várja a gyülekezetek jövendőbeli tagjait, akik élvezettel vetik bele 

magukat a munkába, a játékba. 


