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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor: a hagyományos nyugati értékeket Közép-Európa képviseli 
2022. július 29. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Index, bama.hu, Magyar Hírlap   

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Karmelita kolostorban fogadta a Mathias Corvinus 

Collegium által szervezett esztergomi MCC Feszt külföldi vendégelőadóit és oktatóit - 

tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen - melyen 

részt vett Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Szalai Zoltán, az MCC 

főigazgatója is - megvitatták az ukrajnai háború súlyos politikai és gazdasági következményeit. 

Orbán Viktor a meghívott tudósoknak, íróknak, kutatóknak, oktatóknak arról beszélt, Európa 

ma kulturális megosztottságtól is szenved, a hagyományos nyugati értékek - nemzeti 

szuverenitás, keresztény kultúra, a családok támogatása, a munka becsülete - mostanra inkább 

Közép-Európát jellemzik. Ezért fontosnak nevezte a térség országainak összefogását és 

együttműködését a következő, sorsdöntő években. 

 
Szijjártó: csak a béke jelent megoldást 
2022. július 30. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Ripost, 3szek.ro, Mandiner, Magyar Hírlap  

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrajnai háború nyomán előállt  "tragikus helyzet 

minden aspektusára" csak a béke jelentheti a megoldást. Szijjártó Péter erről Esztergomban, a 

Mathias Corvinus Collegium (MCC) által rendezett MCC Feszt szombati zárónapján beszélt, 

amit a külügyminiszter Facebook-oldalán élőben közvetítettek. A magyar diplomácia vezetője 

úgy látta, hogy a háború alapvetően meghatározza minden ország, így Magyarország bel- és 

külpolitikai mozgásterét. Leszögezte: Magyarország elítéli a katonai agressziót, és az áldozat 

"pártján és oldalán áll", valamint kiáll Ukrajna területi integritása mellett. Közölte: ugyanakkor 

a magyar kormánynak a magyar emberek felé van a legnagyobb felelőssége, ezért 

mindenképpen meg kell akadályoznia az ország belesodródását a háborúba. A kabinet azt sem 

engedheti meg, hogy a magyarokkal fizettessék meg a háború árát - tette hozzá. Szijjártó Péter 

szerint ebben a helyzetben is fenn kell tartani a kapcsolatot az oroszokkal, a többi között azért, 

mert Közép-Európában Oroszország realitás, továbbá a kommunikációs csatornák elvágása 

hátráltatja a diplomáciai rendezés lehetőségét.  

 
Álláspontja nyilvános tisztázására kéri Iohannis az RMDSZ-t Orbán tusványosi 
beszéde miatt 
2022. július 29. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ-nek nyilvánosan tisztáznia kellene az Orbán Viktor tusnádfürdői beszédével 

kapcsolatos álláspontját – jelentette ki pénteken Klaus Iohannis. A román államfő szerint a 

kormánykoalícióban is át kell beszélni az elmúlt hétvégén Tusnádfürdőn történteket. Románia 

köztársasági elnöke úgy vélte, erre azért van szükség, mert Orbán Viktor magyar 
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miniszterelnök tusványosi beszéde alatt az RMDSZ vezetésének jelentős része, illetve más 

politikusai is jelen voltak, írta az Agerpres. „Nekik meg kell magyarázni, hogy egyetértettek-e 

annak a beszédnek a tartalmával, amit megtapsoltak, ami eléggé bonyolult lesz vagy nem 

értették, hogy miről van szó és egyszerűen csak a szónokot tapsolták meg. Bármelyik is lenne a 

magyarázat, lennie kell, és azt hiszem, hogy a kormánykoalíción belül is lennie kell egy tisztázó 

beszélgetésnek” – idézte Klaus Iohannist az állami hírügynökség. 

 

„Nem látom értelmét megmagyarázni, ki miért tapsol meg egy beszédet”. 
Kelemen Hunor szerint nincs ok koalíciós válságra 
2022. július 29. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Nincs ok koalíciós válságra, az RMDSZ ugyanis eleget tett partnereivel szemben vállalt 

kötelezettségeinek, Orbán Viktor pedig nem Romániáról és nem a bukaresti hatóságokról 

beszélt a Tusványoson – jelentette ki pénteken Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. A bukaresti 

kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő politikust Orbán Viktor tusnádfürdői 

előadása és annak romániai reakciói kapcsán nyilatkoztatta az Agerpres román közszolgálati 

hírügynökség. Kelemen elmondta, semmiképpen sincs szó koalíciós válságról. Ilyen ugyanis 

szerinte abban az esetben áll fenn, ha valaki nem tartja be a kormányprogramot, a koalíciós 

megállapodást, ha nem tudnak a felek megegyezni a kormányprogram, a politikai napirend 

valamely pontjáról, vagy ha valaki Románia általános vagy sajátos érdekei ellen vét. „A 

koalícióban nincs ilyen. Mindenki elvégezte a rábízott feladatot, a kormányprogram 

gyakorlatba ültetésén dolgozunk, megoldásokat keresünk az állampolgárok gondjaira, 

mindannyiunk gondjaira” – hangsúlyozta Kelemen Hunor. 

 

Nem tesz eleget Iohannis felszólításának, nem szolgál magyarázattal Orbán-
ügyben az RMDSZ 
2022. július 29. – Krónika, maszol.ro 

Nem kíván eleget tenni az RMDSZ Klaus Iohannis román államfő felszólításának, és nem 

szolgál magyarázattal Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői kijelentéseivel kapcsolatban. 

Hegedus Csilla, a szövetség szóvivője pénteken az Antena 3 hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, 

hogy az RMDSZ semmiféleképpen nem akarja tisztázni a történteket. Az Európai Beruházások 

és Projektek Minisztériumának államtitkári tisztségét betöltő politikus elmondta azt is, hogy 

nem kívánják kommentálni Klaus Iohannis állásfoglalását sem. „Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök tusnádfürdői szavait kiragadták a szövegkörnyezetéből, és nincs szükség arra, 

hogy mi szolgáljunk magyarázattal ezek kapcsán” – jelentette ki a bukaresti hírtévének 

Hegedüs Csilla. 
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Markó: etnikai feszültségekhez vezetne, ha az RMDSZ-t eltávolítanák a 
kormányból 
2022. július 29. – Krónika 

Etnikai feszültségekhez vezetne, ha az RMDSZ-t eltávolítanák a kormányból Orbán Viktor 

tusványosi beszéde miatt – nyilatkozta Markó Béla. A szövetség volt elnöke hozzátette: maga 

is elégedetlen Kelemen Hunor magyarázatával. Az RMDSZ korábbi elnöke a téma kapcsán a 

G4Mediának adott interjúban elmondta: fokozódnának az etnikai feszültségek, ha a 

szövetséget eltávolítanák a kormányból. Ugyanakkor úgy vélte az érdekvédelmi képviselet 

vezetőinek vissza kellene utasítani Orbán Viktor magyar kormányfő Tusnádfürdőn 

hangoztatott „veszélyes és elfogadhatatlan” nézeteit. „Én is elégedetlen vagyok Kelemen Hunor 

nyilatkozatával, hiszen világosan látszik, hogy nem akarta kritizálni Orbán Viktort, holott nem 

hiszem, hogy egyetértene az elszigetelődés ideológiájával” – mondta a bukaresti hírportálnak 

az RMDSZ volt elnöke. Hozzátette, a magyar kormányfő nyilatkozata „annak a veszélyes 

populizmusnak” a része, mely Amerikában és több uniós országban is jelen van. 

 

Grezsa Csaba lesz Magyarország új kolozsvári főkonzulja  
2022. július 29. – Krónika, maszol.ro 

Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának eddigi első beosztott konzulja lesz a 

távozó Mile Lajos utódja – értesült a Krónika. A korábbi főkonzul megbízatása július 31-én jár 

le. Mile Lajos rövid videóban köszönt el az erdélyi magyaroktól. Megköszönte az egyházi és 

világi vezetőknek, a kulturális élet szereplőinek, a partnerszervezeteknek és a konzulátus 

munkatársainak az együttműködést, de kitért a román hatóságok segítőkészségére is, románul 

szólva mondott köszönetet nekik. A Krónika információ szerint Grezsa Csaba pénteken kapta 

meg a főkonzuli tisztség betöltéséhez szükséges engedélyt. 

 

Hamis bombariadó volt Kolozsváron az RMDSZ-székházban 
2022. július 29. – maszol.ro 

Bombariadó miatt értesítették a hatóságokat Kolozsváron csütörtök este. A brassói rendőrség 

e-mail címére érkezett egy levél, amelyben a feladó azt írta: „fel fogják robbantani RMDSZ 

kolozsvári székhelyét”. A bombariadó hamisnak bizonyult. Az RMDSZ ügyvezető elnöksége a 

Maszolnak elmondta, a brassói rendőrség e-mail címére érkezett a levél, ők pedig értesítették 

a Kolozs megyei rendőröket, akik felvették a kapcsolatot az ügyvezető elnökséggel. A 

tűzszerészek a helyszínre érkeztek, ahol átvizsgálták az épületet, de nem találtak 

robbanóanyagot. 

 

Jogerős: le kell állítani a Csíki Csipsz-termékek forgalmazását a Székelyföld felirat 
miatt 
2022. július 29. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Hargita Megyei Törvényszék alaptalannak minősítette a Csíki Csipszet gyártó cég 

fellebbezését a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság intézkedése ellen, amely 

ideiglenesen leállította a nem megfelelően címkézett termékek forgalmazását, ezzel pedig 
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jóváhagyta a csíkszeredai bíróság korábbi, júniusi döntését. A jogerős ítéletet két nappal ezelőtt 

hozták meg. Mint ismert, a magyar nyelv- és szimbólumhasználat ellen bírósági perek tucatjait 

indító és megnyerő Dan Tanasă még június 9-én bírósági úton leállíttatta a Csíki Csipsz 

termékek gyártását és forgalmazását, és elérte, hogy az igazságszolgáltatás kötelezze a Csíki 

Sört is palackozó csíkszentsimoni gyárat, hogy a származási helyként Székelyföld helyett 

Romániát tüntesse fel a csipszek csomagolásán – ezt a döntést erősítette meg most a Hargita 

Megyei Törvényszék. 

 

Pocsék hangosítással ünnepelt a maroknyi nacionalista Székelyudvarhelyen 
2022. július 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Mintegy 50 résztvevővel, valamivel kevesebb kíváncsiskodó szeme előtt, de a résztvevők 

számát is meghaladó hatósági kíséretben ünnepelte meg a román himnusz napját pénteken, 

Székelyudvarhelyen a nacionalista Calea Neamului (A nemzet útja) Egyesület. Idén 

Székelyudvarhelyt választotta a román himnusz megünneplésének helyszínéül az úzvölgyi 

katonatemetőben szervezett akciói által elhíresült nacionalista Calea Neamului Egyesület. A 

szervezet évek óta a székelyföldi városokban ünnepli a román nemzeti ünnepeket arra 

hivatkozva, hogy ezeken a településeken „a román identitás nincs kellőképpen képviselve”. 

 

A szolidaritás jelképe: felavatták a törökverő hadvezér szobrát  
2022. július 30. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Nem az ember nemzetisége, hanem a tettei fontosak, és Hunyadi János a kereszténységet 

megőrző hős volt, így szobra össze kell kösse a magyar és román nemzetet – mondta szombaton 

Marosvásárhelyen Magyarország volt külügyminisztere, Martonyi János, aki több 

hivatalossággal együtt részt vett Hunyadi János szobrának felavatásán a marosvásárhelyi 

várban. Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere kétnyelvű köszöntőjében többek között 

arról beszélt, hogy a vártemplom tornyát is Hunyadi János nagylelkű adományának 

köszönthetően lehetett felépíteni, így ezért választották a vár szomszédságában álló helyszínt a 

szobornak. 

 

Ion Cristoiu szerint Orbán Viktor igazi politikai gondolkodóként értekezett a 
Tusványoson 
2022. július 31. – Krónika 

Orbán Viktor Nyugat-párti, de ellenzi a Nyugat, különösen a nyugati vezetők által tanúsított 

hozzáállást – állapította meg Ion Cristoiu, aki történelminek nevezte a magyar miniszterelnök 

tusnádfürdői beszédét. Cristoiut az Evenimentul Zilei portál videópodcast műsorában 

kérdezték a kormányfő előadásáról. 
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„Tolerancia, békés együttélés”. Iohannis és Ciucă szót nem szólt a németek 
kiárusításáról a szász fesztiválon 
2022. július 31. – Krónika, maszol.ro 

A kisebbségei jogok „megvédéséről”, minél befogadóbb és toleránsabb társadalom kiépítéséről 

értekezett Klaus Iohannis államfő és Nicolae Ciucă miniszterelnök egy szász rendezvényen, az 

erdélyi németek három évtizeddel ezelőtti kiárusításáért azonban egyikük sem követte meg a 

mára vészesen megfogyatkozott közösséget. 

 

Ciucă: Erdély a tolerancia és az etnikumok békés együttélésének mintaképe 
2022. július 31. – maszol.ro 

Erdély a tolerancia és az etnikumok békés együttélésének mintaképe Európában - jelentette ki 

vasárnap Nicolae Ciucă a Brassó megyei Szászkeresztúron (Criţ) zajló Haferland (Zabföld) 

kulturális fesztiválon. A kormányfő gratulált a szász közösségnek a szomszédai – a székelyek, 

magyarok és a románok – iránt az idők során tanúsított konszenzuskereső hozzáállásához. 

 

Petőfire emlékeztek Székelykeresztúron  
2022. július 31. – szekelyhon.ro 

Petőfi Sándor költőre, az 1848–49-es szabadságharc kiemelkedő személyiségére emlékeztek 

vasárnap délután Székelykeresztúron a városközpontban és a Gyárfás-kúria udvarán. Az 

eseménnyel rajtoltak a helyi városnapok is.  

 

Zene a fák alatt minden korosztálynak Nagymegyeren 
2022. július 29. – Új Szó  

A Zene a fák alatt rendezvénysorozatot másodszor rendezik meg Nagymegyeren, aminek idén 

már a kicsik is jobban örülnek. Az első alkalommal ellentétben most nyáron, a szokásos 

koncertek és a filmek elé már gyermekprogramokat is szerveztek. „Feleségem, Katona Réka 

által magam is közelebb kerülhettem a SNITT-hez. Úgy három évvel ezelőtt gondolkodtunk el 

azon, hogy hogyan lehetne még inkább felpezsdíteni a nagymegyeri kulturális életet és a 

filmvetítéseket is rendszeresebbé tenni. A Zene a fák alatt rendezvényünket elsőként a Mátyás-

fa köré szerettük volna szervezni, amit sajnos nem tudunk kivitelezni, maradtunk végül a 

termálfürdő sétányának parkjában. A Kultminor Kisebbségi Kulturális Alap és Nagymegyer 

város anyagi segítségével elkezdhettük a programok szervezését” – mondja Kiss Kristóf, a 

SNITT lelkes tagja és a rendezvény főszervezője. Tavaly 12, programokkal teli hétvégét 

szerveztek, ahol felvidéki zenekarok léptek fel, majd a koncertet követően filmeket vetítettek. 

 

Jövőre nyílik meg a bölcsőde Nánán 
2022. július 29. – Új Szó  

Húsz férőhelyes bölcsőde nyílik a Párkány melletti községben, a fejlesztéshez az Állami 

Környezetvédelmi Alap pályázatán nyertek támogatást. Kétosztályos, húsz férőhelyes bölcsőde 
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nyílik jövő tavasszal a faluban, az intézményt fél évestől három éves korig látogathatják a 

gyerekek. Nána erre több mint 900 ezer eurót nyert az Állami Környezetvédelmi Alaptól. A 

vadonatúj épület már elkészült, még be kell rendezni, de a szerződés szerint 2023 március 

végén nyitják meg az intézményt – tudatta lapunkkal Molnár Dezső polgármester. 

 

Mi vagyunk a grund! 
2022. július 29. – ma7.sk  

Pénteken ér véget a XI. Pozsonyeperjesi Pöttyös Gyíkok tábor, amelyre idén százhetven 

résztvevő jelentkezett. Százhetven gyermek és ötven segítő – ezen belül huszonöt pedagógus – 

érezte jól magát az egyhetes Pöttyös Gyíkok gyerektáborban, amelynek helyszíne idén is a 

pozsonyeperjesi futballpálya volt. Szükség is volt a térre, hiszen a résztvevők száma sosem volt 

még ilyen magas. „Ezért sem tesszük túlságosan nyilvánossá a regisztrációt, hiszen tudjuk jól, 

kik a visszajáró táborozók. Természetesen új érdeklődőket is szívesen vártunk, de idén 

sajnálatos módon voltak olyanok is, akiket a túljelentkezés miatt kellett visszautasítanunk. A 

gyerekek jobbára pozsonyeperjesiek, de érkeztek a környező településekről – falvakból és 

városokból egyaránt –, sőt magyarországi táborozónk is volt, illetve angolul beszélő gyerkőc. 

Az egész hét nagyon mozgalmasra sikeredett, a gyerekeknek nem volt idejük unatkozni vagy 

telefonozni. Ráadásul idén először volt tematikus a tábor: a Pál utcai fiúk témára építettünk” – 

vázolta Rebro Ágota, a tábor főszervezője. 

 

Olvasókör találkozó az ebedi könyvtárban 
2022. július 29. – ma7.sk  

Első alkalommal szervezett olvasókört az ebedi könyvtár. Stílusosan magára a könyvtár 

névadójára Buga Lászlóra emlékeztek, felolvastak könyveiből, előkerültek régi újságcikkek, 

fényképek, az olvasók meséltek Buga doktorhoz fűződő emlékeikről. Buga doktor Bukovszky 

László néven látta meg a napvilágot Ebeden. Később vette fel a Buga nevet. Szülei tanítók 

voltak. Az idősebb generáció főleg a Kossuth Rádió adásaiból ismeri. Felvilágosító és 

ismeretterjesztő munkásságával egy egész nemzetet oktatott egészséges életmódra, mindenki 

számára érthető tanácsaival segítette a betegeket. Általában a hozzá írt levelekre válaszolt. 

Orvosként első munkahelye a szülőfaluja melletti Muzsla lett, ahol a II. világháború végéig 

szolgált körorvosként, de a körzetébe tartozott Ebed és a közeli Béla község is. Ízes falusi 

tájszólását sosem hagyta el. 

 

Minden magyarnak jut egy porszem Petőfiből. Szobrot avattak Vágfarkasdon 
2022. július 30. – ma7.sk  

Petőfi emlékszobrot állítottak a vágsellyei járásbeli Vágfarkasdon. A neves magyar költő 

nevéhez kapcsolódó emlékév során így egy újabb kultuszhellyel több lett a Felvidéken. Petőfi 

Sándor mellszobrot avattak július 30-án a mátyusföldi Vágfarkasdon, amelyet Lantos Györgyi 

szobrászművész alkotott. A helyi községháza épülete előtt emelték. Az átadó ünnepségen a 

vágfarkasdi huszárok álltak díszőrséget, és szép énekszóval közreműködött a református 

Dalárda énekkórus is. Az ünnepséget a Mátyusföldre zúduló eső sem szakíthatta félbe, a 
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jelenlevők esernyőkkel felszerelkezve, méltón vették tudomásul, hogy Petőfi verssorai – Azért 

a víz az úr – máig aktuálisak. 

 

Szlovák-magyar alpintechnikai mentési gyakorlat Balassagyarmaton 
2022. július 31. – ma7.sk  

Közös kötéltechnikai mentési gyakorlatot tartott az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület és 

Fülek Város Önkéntes Tűzoltóegyesülete Balassagyarmat közelében, a Cserhát erdejében. A két 

szervezet képzett ipari alpinistái elsajátították és begyakorolták azokat a módszereket, 

amelyekkel gyorsan megközelíthető és biztonságosan a földre juttatható egy-egy, leszállás 

közben a fák lombkoronájában fennakadt siklóernyős. Ezeket a speciális, a hagyományos 

alpintechnikától részben eltérő eljárásokat alapvetően csak a faápolást végző szakemberek 

ismerik és használják, akiktől most átvették a szakismereteket a mentést végző szlovákiai és 

magyar ipari alpinisták is. 

 

Megköszönték Szakál László esperes szolgálatát a dunaszerdahelyiek 
2022. július 31. – ma7.sk  

A Nagyszombati Főegyházmegyében személyi változásra került sor a Dunaszerdahelyi 

esperességnél. A nyolc évet itt szolgáló Szakál László János esperest augusztus 1-jétől Bozay 

Krisztián váltja a dunaszerdahelyi egyházközség élén. Június 30-án a szentmise keretén belül 

mondtak köszönetet Szakál László esperesnek az itt töltött évekért. Először Kulcsár Tibor 

egyházatya köszönte meg a dunaszerdahelyi esperes áldozatkész munkáját és felsorolta, mi 

mindent valósítottak meg a nyolc év alatt. Majd a város nevében Karaffa Attila alpolgármester 

mondott köszönetet, kiemelve, hogy az esperes atyára mindig számíthatott a város a társadalmi 

rendezvényeken is. Megköszönte az alapos pontossággal felépített szentbeszédeket, 

amelyekben a hit erényeire, a római katolikus vallás értékeire és a keresztény Európa 

védelmére buzdította a híveket. 

 

A Segesváron eltűnt Petőfi Sándorra emlékeztek Királyfiakarcsán 
2022. július 31. – felvidek.ma  

173 évvel ezelőtt zajlott a segesvári csata, melyben eltűnt Petőfi Sándor. A lánglelkű költőre a 

Felvidéken is több helyen emlékeztek, tették ezt Királyfiakarcsán is. A csallóközi településen 

járva bárki könnyen megállapíthatja, hogy nagy hangsúlyt helyeznek hagyományaink őrzésére. 

A községháza előtti téren áll Rieger Tibor alkotása, a Magyarok Nagyasszonya impozáns, 

bronzból öntött szobra. A Cserkészligetben pedig szinte minden az 1848/49-es magyar 

forradalom és szabadságharc eseményeire, illetve annak ikonikus alakjára, Petőfi Sándorra 

emlékeztet. A Petőfi Baráti Társulás Királyfiakarcsán 2001 decemberében alakult. „Célja és 

feladatai közé tartozik a kulturális programok szervezése, ezen igények kielégítése. Fontos, 

hogy a mélyben szunnyadó, szinte elfelejtett hagyományok, emlékek a felszínre törjenek, 

ezeket ápoljuk, átadjuk és megőrizzük” – olvasható a társulás honlapján. 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/szlovak-magyar-alpintechnikai-mentesi-gyakorlat-balassagyarmaton
https://ma7.sk/hitelet/megkoszontek-szakal-laszlo-esperes-szolgalatat-a-dunaszerdahelyiek
https://felvidek.ma/2022/07/a-segesvaron-eltunt-petofi-sandorra-emlekeztek-kiralyfiakarcsan/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 1. 

. 

 

Hagyományőrző Kézműves és Képzőművészeti Alkotótábor Karván 
2022. július 31. – felvidek.ma  

A társulás több fontos céllal jött létre, melyek közül a következőket tartják a legfontosabbnak: 

a fiatalok számára megfelelő feltételeket biztosítani a szabadidő hasznos kihasználásához, 

kulturális, művészeti, nevelési-művelődési és sportrendezvények szervezése, sport-, kulturális 

és tudományos-ismeretterjesztő utak és táborok szervezése, a község és a régió kulturális 

örökségének megőrzése és továbbéltetése, a természet és az élő környezet védelme. Táboraik 

és rendezvényeik színhelye a Duna partján lévő egykori alapiskola épülete és udvara, ahol 

biztonságos és szép környezetben kínálnak értékes nyári időtöltést. Az elmúlt napokban ért 

véget a huszadik alkalommal rendezett Amatőr Kézműves és Képzőművészeti Alkotótábor, 

amelyen 43 gyermek kézműveskedett egy héten keresztül 15 kézműves vezetése alatt. A 

szervezők odafigyelő szeretete, a szakmai vezetők igényes kiválasztása, a környezet és a tavalyi 

tábor hangulatának híre miatt a tábor sokak által várt eseménnyé vált a közeli és a távolabbi 

környéken is. 

 

Szent László lovagkirályunk ünnepe Nyitrán 
2022. július 31. – felvidek.ma  

Július utolsó péntekén, a Nyitra városához is kötődő – 1095. július 29-én itt elhunyt – Szent 

László lovagkirály halálának 927. évfordulójára emlékező, szép számú hívő sereglett össze a 

piarista templomban. Az immár 20. alkalommal, 2003 óta évente megrendezésre kerülő, 

felemelő egyházi esemény délután két órakor vette kezdetét Szent Lászlót dicsőítő énekekkel. 

A domboldalon lévő templom fő védőszentje Szent László. Az ünnepi mise háromkor 

kezdődött, főcelebránsa Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök volt. A híveket a püspök 

a békéért, elegendő vízért való imádkozásra buzdította. A szentmisére ünnepélyesen vonultak 

be a menet élén a Szent György lovagok Felvidékről és az anyaországból, majd a ministránsok, 

a papság és a püspök. Dr. Zeman István Judák Viliam nyitrai megyéspüspök, továbbá az összes 

megjelent zarándok nevében köszöntötte a püspök urat. 

 

A legügyesebb kézművesek mutatkoznak be a Gömöri Kézműves Fesztiválon 
2022. július 31. – felvidek.ma  

Várhosszúréten már javában zajlik a kézműves fesztivál, amelyen 60 mester mutatja be 

termékeit és ügyességét. A sorrendben immár 16. alkalommal megrendezett fesztiválra a 

Kézműves Házban került sor. „A látogatók szemügyre vehetik miként dolgoznak a kovácsok, a 

kádárok, a kosárfonók, a csipkeverők, a drótosok. Lesznek itt mesterek a Rozsnyói járásból, 

térségünkből, de Magyarországról és Csehországból is” – tájékozatott Nagy György, a Gömöri 

Kézművesek Egyesületének elnöke. A rendezvény legnagyobb látványossága a helyi 

harangöntők bemutatója lesz, akik bemutatják a harangöntés nem könnyű menetét. De a nap 

folyamán egyéb rendezvények is várják a látogatókat, megnyílik a gyermekudvar, lesz 

bábelőadás és népművészeti kulturális program is. 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://felvidek.ma/2022/07/hagyomanyorzo-kezmuves-es-kepzomuveszeti-alkototabor-karvan/
https://felvidek.ma/2022/07/szent-laszlo-lovagkiralyunk-unnepe-nyitran/
https://felvidek.ma/2022/07/a-legugyesebb-kezmuvesek-mutatkoznak-be-a-gomori-kezmuves-fesztivalon/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 1. 

. 

 

A Zoboralján még tiszta forrásból merítenek 
2022. július 31. – felvidek.ma  

A Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely még 2016-ban kezdte meg 

működését, majd 2017-ben a csoporttagok úgy döntöttek, hogy polgári társulásként kívánnak 

tovább működni. A Műhely az elkészült alkotásokat, lakástextíliákat a Hagyományok Házában 

zsűrizteti, aminek köszönhetően a szervezet már 2019-ben elérte a Tárgyalkotó Népi 

Iparművész címet, de a munka azóta sem állt meg. A Hímző- és Viseletkészítő Műhelynek több 

mint 70 zsűrizett alkotása van, de több mint 500 terméket készítettek, ezek egy része 

ajándéktárgy. Annak érdekében, hogy a Zoboralja népi művészetét, hagyományait 

népszerűsítsék, évente szakmai konferenciát szerveznek, amelyen neves szakértők adnak elő, 

és kiállítják az elkészült alkotásaikat, illetve elismerésben részesítenek olyan személyiségeket, 

akiknek a Zoboralja és a műhely sokat köszönhet. 

 

Őszre nemzeti tanácsi választások 
2022. július 29. – Magyar Szó 

Pont kerülhetett azoknak a találgatásoknak a végére, hogy az októberi népszámlálás miatt 

elhalasztják-e az ősszel esedékes nemzeti tanácsi választásokat. Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak nyilatkozva elmondta:„Voltak 

kísérletek, hogy mivel népszámlálás lesz, halasszák el a nemzeti tanácsi választásokat. Ez a 

dilemma lezárult, a nemzeti tanácsi választás a törvény szövegével és értelmével összhangban 

valamikor október folyamán, legkésőbb november elején esedékes.”A nemzeti tanácsi választás 

kampánya már augusztus végén megkezdődhet, a VMSZ most is összefogásra törekszik, tette 

hozzá Pásztor.  
 

Topolya: Szeptemberben három helyi közösségben tartanak referendumot 
2022. július 30. – Vajdasag.ma 

Őszre a helyi járulék bevezetéséről szavazhatnak a topolyai, pacséri és a karađorđevói helyi 

közösségek területén élők. Az első félévben a tervezett költségvetési bevételek fele valósult meg, 

ami azt jelenti, hogy jól lett megtervezve a büdzsé. Ülést tartott a topolyai községi képviselő-

testület. Napirenden szerepelt a határozati javaslat a Topolya Község területén lévő 

mezőgazdasági földek 2022. évi védelmi, rendezési és használati programjára vonatkozóan. A 

javaslatot elfogadták, és annak értelmében 115 hektár állami tulajdonban lévő szántóföldet 

adnak majd bérbe nyilvános árverés útján. 

 

Megszentelték az új lisztből sült kenyeret Verbászon 
2022. július 30. – Pannon RTV 

A helyi Szirmai Károly Művelődési Egyesület Székházától ünnepi menetben vitték a veknit a 

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása templomba. Habár kis létszámban, de nagy lelkesedéssel 

ápolják a régi szokásokat, emelte ki Paróczi Mária, az egyesület elnöke. Az új kenyér ünnepét 
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13. alkalommal szervezték meg. Bogáncs Andrijašević Lívia, elnök, a VMSZ verbászi helyi 

szervezete: „Számunkra az ilyen felvonulás és hagyományőrző esemény, mint ez az 

újkenyérszentelési ünnepség, sokat jelent. Főként azért, hogy megmutassuk a gyerekeknek, és 

megmutassuk a fiataloknak, hogy mi a hagyomány, és mi az, ami nekünk olyan fontos, hogy itt 

legyünk, és itt maradjunk, és magyarnak valljuk magunkat Verbászon. 

 

Anna-napok lóháton 
2022. július 31. – Magyar Szó 

Csütörtökön késő délután látványos lovasbemutatóval folytatódott az Anna-napi 

rendezvénysorozat Kishegyesen a Cékus Istállóban, az eseményt az Endukas Lovasklub 

szervezte. A bemutató során fellépett az Endukas lovascsapata, akik karusszel lovaglást 

mutattak be. A csapatban Koncz Dorottya, Cékus Noémi, Cékus Lenke és Futó Lívia lovagolt. 

Az óbecsei Sólyom Hagyományőrző Egyesület történelmi lovas harci bemutatóval nyűgözte le 

a nagyszámú közönséget. 

 

Együtt lenni jó 
2022. július 31. – Magyar Szó 

Gyermekeknek szervezett különféle színes programok, élő zene, bográcsban rotyogó 

csirkepaprikás – ez jellemezte azt a családi napot, amit a péterrévei Bölcső Tincse 

Nagycsaládos Egyesület szervezett vasárnap, az egyesület székházában. Az egész napos 

rendezvényen mintegy nyolcvanan vettek részt, a helyi családok mellett érkeztek résztvevők 

Bácskossuthfalváról, Magyarkanizsáról, Adáról és Moholról is. 

 

ORFK: 15 231-en érkeztek Ukrajnából pénteken 
2022. július 30. – MTI  

Az ukrán-magyar határszakaszon 6889 ember lépett be pénteken Magyarországra, a román-

magyar határon belépők közül pedig 8342-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-vel. A beléptetettek 

közül a rendőrség 313 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

harminc napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - írták. 

Vonattal 116 ember - köztük 41 gyerek - érkezett az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre 

- jelezték. 

 

ORFK: 16 099-en érkeztek Ukrajnából szombaton 
2022. július 31. – MTI  

Az ukrán-magyar határszakaszon 7234 fő lépett be szombaton Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 8865 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett 

- tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t. A beléptetettek 
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közül a rendőrség 364 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 

napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében - 

tartalmazza a közlemény. 

 

ORFK: 15 451-en érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. augusztus 1. – MTI  

Az ukrán-magyar határszakaszon 7069 fő lépett be vasárnap Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 8382-en nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett - 

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

a rendőrség 309 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig 

érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási 

helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - írták. 

    Vonattal 231 ember - köztük 92 gyerek - érkezett az ukrajnai háború elől menekülve 

Budapestre - jelezték. 

 

A kettős állampolgárságú férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát – Állami 
Határőrszolgálat 
2022. július 29. – karpat.in.ua 

Nem utazhatnak külföldre Ukrajnából a kettős állampolgársággal rendelkező hadköteles 

férfiak – közölte pénteken az Állami Határőrszolgálat a hivatalos Facebook-oldalán, adta hírül 

a korrespondent.net hírportál. Az Állami Határőrszolgálat nyilatkozata szerint Ukrajna 

jogszabályai szerint Ukrajnában nem megengedett a kettős állampolgárság, vagyis az ukrán 

mellett egy vagy több ország állampolgársága. „Az ukrán állampolgárság elvesztésének és 

megszűnésének indokait Ukrajna állampolgárságról szóló törvényének 18. és 19. cikke 

határozza meg. Az ukrán állampolgárság az ukrán elnök erről szóló rendeletének kiadása 

napján szűnik meg” – áll a közleményben. 

 

 

Mozgósítás: a pedagógusok felmentést kaptak a sorkatonaság alól 
2022. július 31. – Kiszo.net 

Az Ukrán Legfelső Tanács elfogadta a 7352.-es számú törvénytervezetet, amely kibővíti azon 

személyek kategóriáit, akik a mozgósítás során mentesülnek a katonai szolgálat alól. Erről 

Szerhij Babak, a parlament oktatási, tudományos és innovációs bizottságának vezetője beszélt, 

adta hírül a Vseosvita.ua. A törvény szerint a hadköteles korú tudományos, tudományos-

pedagógiai és pedagógiai munkatársakat a mozgósítás ideje alatt nem kell sorkatonai 

szolgálatra kötelezni. 
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https://life.karpat.in.ua/?p=112848&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=112848&lang=hu
https://kiszo.net/2022/07/31/mozgositas-a-pedagogusok-felmentest-kaptak-a-sorkatonasag-alol/
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Blinken egyeztetett Kulebával a Lavrovval folytatott telefonbeszélgetés után 
2022. július 30. – Kárpátalja 

Anthony Blinken amerikai külügyminiszter felhívta Dmitro Kuleba ukrán külügyminisztert, 

miután megbeszélést folytatott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel – jelentette a 

korrespondent.net az ukrán külügyi tárca vezetőjére hivatkozva. Kuleba elmondása szerint 

amerikai kollégája megosztotta vele következtetéseit az orosz diplomatával való 

kapcsolatfelvétel után. „Megállapodtunk Ukrajna további megerősítésében katonai és 

gazdasági tekintetben, és a következő gyakorlati lépésekre összpontosítottunk, amelyek 

lehetővé teszik Ukrajnának, hogy kudarcra ítélje az orosz inváziót” – tette hozzá az ukrán 

diplomácia vezetője. 

 

Nem mozgósítják az ukrán–orosz háborúban elesettek és eltűntek hozzátartozóit 
– megszületett a törvény 
2022. július 29. – karpat.in.ua 

A Legfelső Tanács pénteki ülésén elfogadta a 7481. és a 7352. számú törvénytervezeteket, 

amelyek kibővítették azon személyek listáját, akiket nem hívhatnak be a hadseregbe a 

mozgósítás idején, és joguk van behívási halasztást kérni – számolt be az Ukrajinszka Pravda 

hírportál Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő Telegram-közlésére hivatkozva. 

 

A háború kezdete óta mintegy 4 millió ukrán állampolgár kért ideiglenes 
védelmet az EU-ban 
2022. július 29. – karpat.in.ua 

A háború kezdete óta több millió ukrán állampolgár menekült el az országból, többségük pedig 

ideiglenes védelemre is regisztrált az EU-ban. Az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta 

közel 4 millió ukrajnai állampolgár regisztrált ideiglenes védelemre, valamint több mint 23 

ezer nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be ukrajnaiak az Európai Unió valamely 

tagországában – közölte az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) csütörtökön. 

 

Óvóhelyek kialakítása az iskolákban  
2022. július 30. – karpat.in.ua 

A szeptember 1-i tanévnyitásra készülnek a kárpátaljai iskolák. Az iskolai csengő mellett a 

légiriadó jelzését is bemutatják a gyerekeknek. Minden tanulónak, tanárnak és a technikai 

személyzetnek el kell mennie az óvóhelyre. Ez lehet egy védelmi építmény, olyan, mint például 

egy élelmiszertároló, pince vagy kettős célú építmény. A katasztrófavédelem munkatársai 

ezeket a menedékhelyeket nevezik a legegyszerűbbnek. Elegendő ahhoz, hogy megvalósuljon a 

jelenléti oktatás. Persze a követelmények betartása mellett. Ahhoz, hogy több mint 1300 főt, 

azaz a diákokat és az iskolai dolgozókat elhelyezhessék, az alagsor minden helyiségét 

kihasználták. 
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https://karpataljalap.net/2022/07/30/blinken-egyeztetett-kulebaval-lavrovval-folytatott-telefonbeszelgetes-utan
https://life.karpat.in.ua/?p=112862&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=112862&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=112815&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=112815&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=112955&lang=hu
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Megmaradni Ifjúsági Találkozó a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus 
Líceumban  
2022. július 31. – karpat.in.ua 

A kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet 27 éve rendezi meg a Megmaradni Ifjúsági 

Találkozót. A három napos programsorozatot idén is megszervezték. Ez alkalommal a 

Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban. 

 

Véget ért a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány idei kisfilmpályázata 
2022. július 31. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány (KMFA) harmadik alkalommal hirdette meg 

kisfilmpályázatát, idén Ki a szabadba! címmel, melyre a 10–18 év közötti korcsoport tagjai 

jelentkezhettek. Az elmúlt években a téma a boldogság és a vidámság volt, a legjobb 

pályamunkák beküldői pedig az Etyeki Korda Filmgyárba tehettek kirándulást, valamint 

különböző ajándékokban részesültek. Az idei év témája a természetjárás volt. A pályázatra 

jelentkezőktől olyan, telefonkamerával készített, öt percnél nem hosszabb kisfilmeket vártak, 

amelyekben a fiatalok bemutatják, hogyan is látják a környezetüket és a természetet. 

 

 

Elektronikus sajtó 
 

Kárpát-medence  
 
2022. július 31. – M1 

 

Rákóczi Szövetség – anyanyelvi tábor 

 

Festői környezetben, a Zempléni-hegység lankáin, Sátoraljaújhely felett található a Rákóczi 

Hotel, Tábor és Rendezvény Központ, amely a Rákóczi Szövetség nyári táborainak ad otthont, 

ebben az évben szám szerint 21-nek. Idén a komplexum egy fantasztikus sportlétesítménnyel 

bővült a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően. 

 

Tízéves a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 

 

A Kárpátok szívében, az Uzsoki-hágó alatt, az Árpád vonallal szemben csodálatos hegyekkel és 

erdőkkel övezett, kikapcsolódásra, pihenésre tökéletesen alkalmas helyszínen, a Vadvölgy 

Panzióban járunk, amely a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének egyik fontos 

bázisaként szolgál. Az idén 10 éves szervezet a háború ellenére is igyekszik minél több 

programot biztosítani tagcsaládjai számára, a kicsikre és nagyokra egyaránt gondolnak. 

https://life.karpat.in.ua/?p=113050&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=113050&lang=hu
https://karpataljalap.net/2022/07/31/veget-ert-karpataljai-magyar-filmgyartasert-alapitvany-idei-kisfilmpalyazata
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2022-07-31-i-adas-6/
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Maderspach emléktúra a Vulkán hegységben  

 

Túrázók gyülekeznek a dél-erdélyi Zsil-völgyében, a Vulkán hegység lábánál. A Kárpát- 

medence minden szegletéből, sőt még Svájcból is érkeztek magyarok a Hazajáró Honismereti 

és Turistaegylet Maderspach emléktúrájára. 

 

Caritas vidékfejelsztés tábora Gyergyószentmiklóson 

 

Hol, hogyan lehet és szabad tüzet gyújtani erdőjárás során? Mitől kell félni a rengetegben, és 

hogy lehet biztonságosan bejárni az erdőt-mezőt? Többek közt erről szerzett elméleti és 

gyakorlati tudást a Caritas Vidékfejlesztés negyedik táborába jelentkező 29 gyermek. 

 

 

Határok nélkül 
 

2022. július 29. – Kossuth Rádió 

 

Az, hogy Székelyföld periférián van olyan hátrányt jelent, amelyből előnyt is lehet kovácsolni. 

A többi között ez is elhangzott azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a 31. Tusványoson 

tartottak ,,Székelyföld a járvány után” címmel. A beszélgetésen a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet munkatársai mellett a székelyföldi közbirtokosságok vezetői vettek részt. Mire 

utalnak a számok és hogyan kerülhet relatív kedvező helyzetbe a térség? Erről is kérdeztem 

elsőként Péti Mártont, az NSKI elnök-helyettesét. 

 

Kisvárdán már az orosz-ukrán háború kitörése előtt gondoltak a Kárpátaljáról érkezettekre. 

Megnyitották a Kárpátalja Házat azzal a céllal, hogy közösségi programokat szervezzenek 

benne. Sajnos ebben a minőségében alig-alig funkcionált, mert az élet más feladatot szabott 

Bodrog László igazgatóra és csapatára. Ma már háborús menekülteket segítő, humanitárius 

központként működik a ház, amelyre kíváncsi volt munkatársunk, Zsoldos Barnabás is. 

Összeállításában elsőként Bodrog Lászlót, a kisvárdai Kárpátalja Ház izgatóját halljuk, majd 

megszólal egy anyuka is, aki gyermeke iskoláztatása miatt jött az anyaországba, itt ragadt és 

ma már ő is a segítők között dolgozik. 

 

A Nyárádszeredában zajló Nyárádmenti Fesztivál egyik kiemelt eseményeként csütörtökön 

nyitották meg a nagyközönség előtt a Szoboszlay-ház néven ismert műemléképületet, amelyet 

nemrégiben vásárolt meg a kisváros önkormányzata. A házat a múlt század elején, 1910-ben 

építtette dr. Szoboszlay László ügyvéd, politikus, Maros-Torda vármegye egykori főügyésze. Az 

épület tervezésére a budapesti ,,Fiatalok” építészcsoportot kérte fel, amelynek Kós Károly is 

tagja volt. Az ingatlan megvásárlásához a megye RMDSZ-es önkormányzatai is anyagi 

támogatást nyújtottak. A felújításra váró műemlék jövőbeni rendeltetéséről még nem 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-07-29_18-01-00&enddate=2022-07-29_18-40-00&ch=mr1
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döntöttek, de mindenképpen közösségi intézményként fog működni - nyilatkozta Tóth Sándor, 

Nyárádszereda polgármestere. 

 

Jótékonysági koncertsorozatra indult Pártiumba és Erdélybe Mága Zoltán hegedűművész. Az 

augusztus. 7-ig tartó, 17 állomásos koncertsorozat bevételéből a kárpátaljai magyar közösséget, 

valamint erdélyi rászoruló gyermekek iskolakezdését támogatják. A turné Érmihályfalván 

kezdődik és Nagyszalontán ér majd véget. A turné szervezője, Bíró Rozália, az RMDSZ 

Nőszervezetének elnöke beszélt a részletekről. 

 

A vajdasági Magyarcsernyén falunapot tartottak. Megünnepelték, és egy labdarúgó táborral 

megkoronázták a Roham Labdarúgóklub fennállásának 100. évfordulóját, emellett 

Parasztolimpiát és kulturális műsort is rendeztek. Elsőként Tóth Lászlót, a helyi közösség 

elnökét hallják az összeállításban. 

 


