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Szijjártó: fontos, hogy az atomenergia ne váljon a háború miatt kialakult politikai 

válság áldozatává 
2022. augusztus 2. – MTI, Hirado.hu, Feol.hu, Demokrata, Hír TV 

Fontos, hogy az atomenergia semmilyen módon ne váljon áldozatává az ukrajnai háború miatt 

kialakult politikai válságnak és vitáknak, e nélkül ugyanis lehetetlen lenne az energiaellátási 

krízis megoldása - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint 

hétfő este New Yorkban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, 

hogy a világban ma súlyos politikai és energiaellátási válság van, utóbbi megoldása, illetve az 

ambiciózus környezetvédelmi célok teljesítése pedig nem lehetséges a nukleáris energia 

felhasználása nélkül, ezért most különösen fontos, hogy az semmiképp ne válhasson a politikai 

viták áldozatává. "Magyarországnak érdeke, hogy a nukleáris energiával szemben fair, 

tisztességes megközelítés jöjjön létre, hogy azt semmifajta negatív diszkrimináció ne érhesse" 

- hangsúlyozta. 

 

Magyar Levente: a magyar-amerikai kapcsolatok alapja a minket összekötő 

szoros szövetség 
2022. augusztus 1. – MTI, Hirado.hu, HVG.hu, Index.hu, 168.hu 

A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a bennünket összekötő szoros szövetség - jelentette ki 

hétfőn Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az 

MTI-nek Washingtonból nyilatkozva. Mint mondta, időszerű volt a látogatás, mivel három és 

fél éve járt legutóbb magyar államtitkár magas szintű megbeszéléseket tartani Washingtonban, 

különös tekintettel az utóbbi idők eseményeire, a koronavírus-járványra, az ukrajnai háborúra 

és az energiaválságra. "Amerikai partnereinkkel megerősítettük, hogy a magyar-amerikai 

kapcsolatok alapja az a szoros szövetség, amely összeköt bennünket, minden esetleges 

nézeteltérés ellenére, ami szakpolitikai kérdések esetében előfordulhat, mivelhogy máshogy 

látjuk a világot vagy máshogy látunk szakmailag kérdéseket" - húzta alá Magyar Levente. 

 

Megalakult az új szerb parlament 
2022. augusztus 1. – MTI, Magyar Nemzet, Index, maszol.ro, Vajdasag.ma, Magyar Szó  

Megalakult az új szerb parlament hétfőn Belgrádban, miután hitelesítették a képviselők 

mandátumát, ám a házelnököt és helyetteseit csak kedden választják meg. Az új összetételű 

törvényhozásban a 250 helyből 120 jutott a legnagyobb szerb pártnak, az Aleksandar Vucic 

vezette Szerb Haladó Pártnak (SNS). A Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) öt politikusa 

ülhetett be a parlamenti patkóba. A legnagyobb délvidéki magyar párt két évvel ezelőtt kilenc 

mandátumot szerzett. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség frakcióvezetője az alakuló 
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ülést követően az MTI-nek azt mondta, soha ilyen sok frakciója nem volt még a szerbiai 

képviselőháznak. A parlamentben több mint 40 párt összesen 16 frakciót alakított. "Ebben a 

tengerben kell érvényre juttatni a magyar érdekeket" - húzta alá. A VMSZ frakcióvezetője 

rámutatott: a párt politikusai arra készülnek, hogy láthatóak és kitartóak legyenek, 

homlokterükben pedig továbbra is a vajdasági magyarság számára fontos ügyek szerepelnek, 

valamint kiemelt figyelmet fordítanak az illegális bevándorlás elleni küzdelemre is. "Követelni 

fogjuk, hogy az állami szervek erőteljesebben lépjenek fel a migránsok ellen, őrizzék az ország 

déli határát, és garantálják a helyi lakosság biztonságát" - húzta alá. 

 

Harminc év után újraindult a teherforgalom a Szeged-Szabadka vasútvonalon 
2022. augusztus 1. – MTI, Hirado.hu, Hír TV, PannonRTV, Magyarszo.rs, Vajma.info 

Az első szerelvény hétfőn este haladt át Szerbia, és onnan a pireuszi kikötő, majd Kína felé a 

felújított szakaszon. Vitézy Dávid, a magyar Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért 

felelős államtitkára a helyszínen tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a Szeged-Röszke 

vasútvonalat több mint 40 milliárd forint hazai költségvetési forrásból "minden porcikájában" 

megújították. Hozzátette: a teherszállítás újraindítása Szeged és Röszke között lehetővé tette, 

hogy teljes egészében elkezdődjön a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának 

rekonstrukciója. A Budapest-Belgrád vasútvonal létrehozása mögött meghúzódó stratégiai 

célkitűzés létező és egyre növekvő igényre ad választ: versenyképesebbé teszi a leginkább 

környezetbarát szállítási módot, a vasutat Kína és tágabb értelemben Ázsia, illetve Törökország 

felől a balkáni útvonalakon Európa magterületeire - hangsúlyozta az államtitkár. 

     
Ludovic Orban Magyarország szavazati jogának felfüggesztését szorgalmazza az 

EU intézményeiben 
2022. augusztus 1. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Ludovic Orban indokoltnak tartja Magyarország szavazati jogának felfüggesztését az Európai 

Unió intézményeiben a magyar kormányfő tusványosi Európa-ellenes kijelentései miatt. A 

Jobboldal Ereje elnöke a párt országos tanácsának hétfői ülése utáni sajtótájékoztatóján 

elmondta, más embernek ismerte meg Orbán Viktort a kilencvenes évek elején. „Akkor egy 

liberális, euro-atlantista politikus volt, mára már Oroszország ötödik hadoszlopa az Európai 

Unióban, olyan eszmék hirdetője, amelyeket letűntnek hittem a második világháború után. Az 

uniós szerződés és az EU alapját képező értékek és elvek durva megsértését jelenti fajokról, 

rasszizmusról beszélni egy multikulturális Európában, ahol tiszteletben tartják a kisebbségek, 

vallási kisebbségek, nemzeti kisebbségek jogait, a gyakorlatban” – fejtette ki Ludovic Orban. 

 

Készül a román-magyar kulturális központ Nagyváradon 
2022. augusztus 1. – Krónika, maszol.ro 

Már az utolsó simításoknál tartanak Nagyvárad új kulturális terének, a Román-Magyar 

Kulturális Központnak a felújítási munkálatai – számolt be a Bihar Megyei Tanács. Még nem 
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tudni, mi valósul meg az eredeti elképzelésekből. Magyarország részéről a debreceni 

polgármesteri hivatal és a cívis városbeli Csokonai Színház bonyolítja le a projektet, míg a 

román oldalt a Bihar Megyei Tanács és a Gheorghe Șincai Megyei Könyvtár képviseli. A 

pályázatot eredetileg a Várad folyóirat korábbi vezetése készítette elő az előző Bihar megyei 

tanácselnök, az RMDSZ-es Pásztor Sándor mandátuma alatt, majd ahogy a kulturális folyóirat 

a megyei könyvtár fennhatósága alá került, utóbbi a projektgazda. 

 

Egy hónappal meghosszabbította pályázati kiírását a Nyilas Misi 

Tehetségtámogató Egyesület 
2022. augusztus 1. – Krónika 

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjpályázatának új, egy hónappal 

meghosszabbított határideje 2022. augusztus 31. – közölte hétfőn az egyesület. A kolozsvári 

székhelyű nonprofit szervezet közleményében emlékeztetnek, 2003 óta támogatnak 

ösztöndíjprogram keretén belül tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, 

diákokat. Évente többszáz ösztöndíjasuk folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő 

támogatók anyagi hozzájárulásának köszönhetően. A támogatók személyesen is figyelemmel 

követhetik a pártfogoltjaik tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. 

 

Meginoghat a bukaresti koalíció – A Krónikának nyilatkozó elemző szerint a 

román politikusok ellenfélnek tekintik Orbán Viktort 
2022. augusztus 1. – Krónika 

Az eltörléskultúra új, „neobolsevista” rendszerében kiiktatandó, megsemmisítendő 

anomáliának, működési zavarnak tűnnek az Orbán Viktor kormányfőhöz hasonló, kreatív 

gondolkodásra képes politikusok, a román politikum és média pedig egyrészt ennek jegyében 

állt bele a magyar kormányfő elleni „hadjáratba”, másrészt azért, mert ellenfélnek tekintik – 

vélekedett a Krónikának nyilatkozva Pászkán Zsolt, a budapesti Külügyi és Külgazdasági 

Intézet elemzője, Románia-szakértő, aki szerint a konfliktus a kormánykoalíció felrúgására is 

okot adhat. 

 

Statisztikai Intézet: Románia becsült lakosságának 95,4%-át sikerült 

megszámlálni 
2022. augusztus 1. – Krónika 

Románia becsült lakosságának 95,4%-át, mintegy 18,15 millió állampolgárt sikerült 

megszámlálni a vasárnap zárult 2021-es népszámlálás során – közölte hétfőn az Országos 

Statisztikai Intézet (INS). Az országos intézet Digi24 által ismertetett közleménye szerint 2021. 

december elsejére – ez a romániai népszámlálás viszonyítási dátuma – az ország lakosságát 

19,2 millióra becsülték. Mint írták, a személyes lekérdezés szakasza után a hiányzó adatoknak 

a statisztikákból való beemelése következik, az első eredményeket idén decemberben 

ismertetik, míg a végleges eredmények 2023 végére várhatók. 
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Bősi búcsú díjazottakkal 
2022. augusztus 1. – ma7.sk, Új Szó  

Vasárnap Bős város védőszentje, Antiochiai Szent Margit tiszteletére búcsúi szentmisét 

mutatott be Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora. Tamás atya 

üzenetében elmondta, hogy boldog az, aki családban, közösségben tud ünnepelni. Boldog az a 

nép, nemzet, amely történelmét, nemzeti kincseit tisztelve tud emlékezni. A keresztény ember 

legnagyobb ünnepe a szentmise, ahol megünnepeljük Istent, aki minden tiszta boldogság 

forrása. A szentmise után a város vendégei ünnepi fogadáson vettek részt a kultúrház 

nagytermében. Bős város polgármestere, Fenes Iván köszöntötte a díjátadásra érkezőket, 

családtagjaikat, valamint a székelyföldi barátokat, akik Csíkszentmihályról és környékéről 

érkeztek. A műsorban Vida Gergely szavalt, majd őt követte a Kék Duna vegyes kar fellépése. 

Nótacsokorral tisztelgett Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László. Ezután a polgármester, valamint 

Mészáros Árpád alpolgármester átadta a díjakat az ünnepelteknek. 

 

Kreatív zenei és művészeti tábor Ipolyvisken 
2022. augusztus 1. – ma7.sk  

A tanévzáró napjával az ipolyviski iskola dolgozóinak korántsem jött el a pihenés ideje, ugyanis 

nyári napközis tábort tartottak a jelenlegi és jövendőbeli diákjaiknak, valamint minden olyan 

gyermek számára, akit érdekel a zene és a képzőművészet. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet 

a diákok művészeti nevelésére, valamint a mindennapos testedzésre és egészségmegőrzésre. 

Kalandos táboruk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulhatott meg. A 

pályázat célkitűzései között szerepelt a helyi alapiskola magyar tannyelvű osztálya 

programjának népszerűsítése, valamint a kreativitás fejlesztése és támogatása. A tábor során 

arra törekedtek, hogy a résztvevő diákok megismerjék a zene és a képzőművészet önkifejező 

eszközeit. A pályázat szakszerű kivitelezéséért az iskola vezetősége és pedagógusai vállaltak 

felelősséget. 

 

Hogy kell tekerni? 
2022. augusztus 1. – ma7.sk  

A Honismereti Kerékpártúra, a HKT a szlovákiai magyar hagyományőrzők egyik legjelentősebb 

és legrégebbi közösségi rendezvénye, amelyet a hetvenes években indítottak a csehszlovákiai 

klubmozgalom képviselői. Az idei, immár 48. túrát új csapat szervezi Urbančok Larisa 

vezetésével. Régen még semmilyen jogi háttérrel nem rendelkezett a HKT, ezért 2021 

szeptemberében Hodossy Katalin kulturális programkoordinátorral együtt megalapítottuk a 

Honismereti Kerékpártúra polgári társulást, hogy pályázni tudjunk a rendezvényre. Idén a 

Kisebbségi Kulturális Alap támogatását is elnyertük. Célunk, hogy a szervezőcsapatba 

bevonjuk a Diákhálózat tagjait, hogy a hagyományt tovább tudjuk adni a fiatalabb 

generációknak, akik majd a saját képükre formálják a Honismereti Kerékpártúrát. 
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A párkányi plébánia nyári programjai 
2022. augusztus 1. – felvidek.ma  

A tavaszi egyházi ünnepek után sok helyen elcsendesednek a helyi, főleg vidéki plébániák, 

egyedül az  élet adta ünnepek, egyházi szertartások nem szünetelnek. Így van ez jól, mert 

esküvő, keresztelő, temetés életünk velejáró szertartásai folyamatosak mindenütt. A párkányi 

plébánián negyedik éve szolgáló Ft. Fóthy Zoltán esperesplébános számára sincsenek üres 

napok. Az esperesi feladatok ellátása és a magyar hívők kiszolgálása mellett a nánai 

leányegyházban és a városi plébánián is állandó egyházi nyári programokat szervez az atya. 

Nagy hangsúlyt fektet a fiatalok hitvilágának erősítésére a legkisebbektől a felnőttekig. Az 

elsőáldozási felkészüléstől kezdve a bérmálási szertartásig, minden igyekezetével a folyamatos 

kapcsolattartás a legfontosabb számára. Párkányban hetente egyszer bibliaórát is tart. 

 

Petőfi Sándor szobrot avattak Farkasdon 
2022. augusztus 1. – Új Szó  

Születésének kétszázadik évfordulója alkalmából adtak át mellszobrot Petőfi Sándor emlékére 

a községháza előtt. A szobor a magyar és a szlovák kultúra, együttélés szimbóluma is. Balla 

Barnabás szavalatával kezdődött Farkasdon Petőfi Sándor mellszobrának ünnepélyes 

leleplezése. A község polgármestere, Restár János köszöntőjében rövid szobortörténeti 

visszatekintésében felsorolta, milyen szobrokat emeltek eddig Farkasdon, és azoknak miért 

van jelentőségük a helyiek számára. „Tavaly tavasszal merült fel a gondolat, hogy Petőfi Sándor 

szobrot állítsunk. A falu 11 képviselője egy emberként támogatta a megvalósítást. A költségeket 

abból az alapból finanszíroztuk, amelyet a képviselők a járulékukról való lemondásukkal 

hoztak létre, és amelyből különféle kezdeményezések, projektek megvalósítását támogatjuk. 

Petőfi Sándornak a szabadságért vívott szerepe, költői nagysága mellett az édesanyja szlovák 

származása is fontos szerepet játszott a döntésben, hogy az ő szobra álljon itt. A szoborhoz 

vezető járda botlatókövein a költő műveinek egy-egy sora olvasható magyar és szlovák nyelven” 

– hangsúlyozta a polgármester beszédében.  

 

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Kaszás Attila Fesztivált 
2022. augusztus 1. – Új Szó  

A hagyományoknak megfelelően közös fellépéssel és táncházzal zárult a gyermek néptánctábor 

Zsigárdon, a Kaszás Attila Fesztivál részeként. A fesztivál szakmai felkészítő tanfolyammal 

folytatódik versmondóknak. A Csemadok Zsigárdi Alapszervezete és a nádszegi kultúrház 

közös szervezésében idén rendhagyó módon, két helyszínen, Zsigárdon és Nádszegen 

szervezték meg a tizenöt éve zajló gyermek néptánctábort, amely a zsigárdi Kulturális-

Közösségi és Tájékoztató Központ szabadtéri színpadán tartott gálaműsorral zárult. A tábor 

vezetője, Oláh Attila köszöntőjében elmondta, kollégájával, Fecske Renátával azért döntöttek 

úgy, hogy nem csak Zsigárdon, ahogy eddig minden évben, hanem idén először részben 

Nádszegen szervezik meg a tánctábort, mert mindkét faluban ők vezetnek néptánccsoportot. A 

Kisebbségi Kulturális Alap valamint Nyitra Megyei Önkormányzatának anyagi támogatásával 
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megvalósuló táborban elsősorban a zsigárdi Kölesfőd és a nádszegi Nádos Néptáncegyüttes 

tagjai vettek részt.  

       
A vajdasági magyarság érdekeinek képviselete 
2022. augusztus 1. – Pannon RTV 

A vajdasági magyarság érdekeinek képviselete, a választási programban megfogalmazott 

feladatok teljesítése, valamint a migráció elleni fellépés lesz a Vajdasági Magyar Szövetség 

hétfőn megalakult köztársasági parlamenti frakciójának feladata. A célokról és tervekről dr. 

Pásztor Bálint frakcióvezetővel Markovics Annamária beszélgetett a parlament alakuló ülését 

követően Belgrádban. 

 

A Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felzárkóztató képzése elsőéves 

egyetemisták részére 
2022. augusztus 1. – Magyarszo.rs 

A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramjának szerves részei az intenzív szerb nyelvi 

felzárkóztató képzések, amelyek abból a célból kerülnek megszervezésre, hogy a szerbiai 

felsőoktatási intézménybe felvételiző egyetemisták szerb nyelvtudását olyan szintre fejlesszék, 

hogy a nyelvi hátrányok minél kevésbé befolyásolják a továbbtanulást és a szakválasztást, 

valamint, hogy a már felvételt nyert hallgatók könnyebben vegyék a szerb nyelven történő 

továbbtanulás jelentette akadályokat. 2022. szeptember 5-e és 16-a között kerül 

megszervezésre a már felvételt nyert elsőéves egyetemisták számára a 80 tanórából álló szerb 

nyelvi intenzív felzárkóztató képzés, amelynek helyszíne az újvidéki Európa Kollégium. Az idei 

évben a Vajdasági Jogászösztöndíj Programban résztvevő hallgatók is lehetőséget kapnak arra, 

hogy részt vegyenek ezen a képzésen - olvasható a Magyar Nemzeti Tanács ma kiadott 

közleményében. 

 

Együtt lenni jó 
2022. augusztus 1. – Magyarszo.ro 

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. A péterrévei Balaska család is 

tagja a helyi Bölcső Tincse Nagycsaládos Egyesületnek.Balaska Sára férjével és három 

gyermekével látogatott el a rendezvényre. 
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Ukrajnai háború - ORFK: 12 378-an érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. augusztus 2. – MTI, hirado.hu, Ma.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6342 fő lépett be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 6036-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 257 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 27-en - 

köztük 10 gyerek - érkezett az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre - jelezték. 

  

Az Európai Bizottság átutalta Ukrajnának az 1 milliárd euró pénzügyi támogatás 

első részletét 
2022. augusztus 1. – MTI, Mandiner.hu, karpat.in.ua 

Az Európai Bizottság hétfőn folyósította az Ukrajnának nyújtott 1 milliárd eurós makroszintű 

pénzügyi támogatás első felét, 500 millió eurót, a második részlet, további 500 millió euró 

kifizetésére kedden kerül sor - tájékoztatott a brüsszeli testület hétfői sajtóközleménye. Az 

Európai Parlament és az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács 2022. július 12-én 

fogadta el a rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásról (MFA) szóló határozatot, amelynek 

célja, hogy azonnali pénzügyi támogatást nyújtson Ukrajnának az orosz invázió okozta károk 

miatt. Az 1 milliárd eurós támogatás részét képezi az legutóbbi uniós csúcson jóváhagyott 

összesen 9 milliárd euró összegű pénzügyi csomagnak. 

 

Elhagyta Odessza kikötőjét az első gabonaszállító hajó 
2022. augusztus 1. – Kiszo.net 

Elhagyta Odessza kikötőjét az első gabonaszállító hajó hétfő reggel – jelentette be a török 

védelmi minisztérium. A 26 ezer tonna kukoricával megrakott Razoni nevű hajót augusztus 

másodikán Isztambulba várják ellenőrzésre, majd folytatja útját a libanoni Tripoli felé. A 

Magyar Nemzet beszámolója szerint az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta ez volt az első 

alkalom, hogy gabonaszállító indult útnak az odesszai kikötőből. Ukrajna a világ legnagyobb 

gabonaexportőreinek egyike, területén jelentős mennyiségben termesztenek búzát és 

kukoricát. Ukrán adatok szerint az előző évi betakarításból több mint húszmillió tonna gabona 

vár még exportra. 

 

Az ungvári reptér nem áll készen a légiforgalom újraindítására – Mikita 
2022. augusztus 1. –Karpat.in.ua 

Az ungvári nemzetközi repülőtér nem áll készen arra, hogy járatokat fogadjon vagy indítson az 

Európai Unió területére – közölte Viktor Mikita, a megyei katonai adminisztráció vezetője. 

„Kénytelen vagyok helyesbíteni az egyes illetékesek által az ungvári nemzetközi repülőtér 

működésével kapcsolatban terjesztett információkat” – olvasható a kormányzó bejegyzésében. 
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Elmondása szerint a repülőtér jelenleg nem áll készen civil járatok fogadására és indítására, 

továbbá nem is rendelkezik a szükséges engedélyekkel a működéshez. Nem kell elfeledni azt 

sem, hogy Ukrajna légtere jelenleg le van zárva, az EU-val nincsenek megkötve a járatokkal 

kapcsolatos szerződéses, a reptér a világítási jelzőrendszere, a kifutópálya és egyéb 

infrastrukturális elemek sem állnak készen a járatok fogadására. 

 

110 éve született a beregszászi származású Nobel-díjas amerikai közgazdász 
2022. augusztus 1. – Karpat.in.ua 

Száztíz éve, 1912. július 31-én született Milton Friedman Nobel-díjas amerikai közgazdász, a 

monetarista közgazdasági felfogás legismertebb képviselője, kinek szülei Beregszászból 

menekültek Amerikába. Friedman magyar anyanyelvű zsidó szülei Beregszászból vándoroltak 

ki Amerikába. A boltos apa és varrónő anya negyedik gyermeke kiváló tanulmányi eredménye 

révén tizenhat évesen, ösztöndíjjal került a Rutgers Egyetemre, ahol matematikából 

diplomázott. Ezután a Chicagói Egyetemen tanult közgazdaságtant, majd a New York-i 

Columbia Egyetemen statisztikát hallgatott. 

 

Kerékpárfutamot rendeztek Ungváron 
2022. augusztus 1. – karpatalja.ma 

Ungváron a korábban évente megrendezésre kerülő regatta helyett idén kerékpárfutamot 

rendeztek, aminek jótékonysági célja volt: a verseny során befolyt összeggel az Ukrán 

Fegyveres Erőket támogatták. A gyűjtéshez bárki hozzájárulhatott. A résztvevőkre pedig a 

szervezők által előkészített meglepetés várt. A résztvevők számára az is lényeges volt, hogy 

találkozhattak a kerékpárosok nagy családjával. A kerékpárfutam során a résztvevők mintegy 

16 kilométert tettek meg Ungvár utcáin.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 1. – Kossuth Rádió 

Az ukrán - orosz háború február 24-i kirobbanása utáni hetekben több mint ezer kárpátaljai 

magyar görög katolikus család fogadott be belső-ukrajnai menekülteket otthonába. A 

segítségnyújtás szervezett formában azóta is tart - mondja Szkoropádszky Péter a Szent 

Panteleimon Karitasz kárpátaljai görögkatolikus jótékonysági szervezet elnöke. Ahogy az 

elmúlt öt hónapban több alkalommal vitt adományt Kárpátalkára a Református 

Szeretetszolgálat is,  amelyekből egészségügyi intézmények, fogyatékos gyerekek és egyedül élő 

nyugdíjasok is kaptak.  
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A marosvásárhelyi Várban, a Vártemplom mellett szombaton avatták fel Hunyadi János 

szobrát, amelyet a Professzorok Batthyány Köre adományozott a városnak. A mellszobor 

Bocskay Vince szovátai szobrászművész munkája, amit Sánta Csaba öntött bronzba. A 

szoboravató ünnepen a város polgármestere, Soós Zoltán a szobor-adomány jelentőségét 

méltatta. Összeállításunkban elsőként Visy Zsolt emerítus professzort, a Professzorok 

Batthyány Köre vezetőségi tagját halljuk.  

 

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a Gömöri Kézműves Vásárt a felvidéki 

Várhosszúréten. A hagyományos népi mesterségek és a népművészet népszerűsítéséért életre 

hívott rendezvény iránt idén is nagy volt az érdeklődés úgy a kiállítók, mint a látogatók részéről.  

A vásárt szervező, idén húsz éves Gömöri Kézművesek Társulása idén Ulman István fafaragó 

munkásságát ismerte el a Hagyományunk-díjjal.  

 

Júliusban először szerveztek magyar nyelvtábort Temes megyében, a szerb határhoz közeli 

Zsombolyán. A kisvárosba távolról érkezett Duțoniu Judit tanítónő azért is kezdeményezte a 

négyhetes napközis tábort, hogy jobban megismertesse a magyar nyelvet, és a zsugorodó 

magyar nyelvű oktatás iránt is felkeltse az érdeklődést.  

 

Barátság Tábort szerveztek Nagyszalontán. Multikulturális a tábor, a magyar és a román nyelv 

mellett angolt is tanítanak játékosan magyar és román gyerekeknek.  A kicsikkel román és 

magyar ajkú óvodapedagógusok foglalkoznak.   

  

Urmánczy Nándor, a két világháború közötti időszak ismert politikusa, volt országgyűlési 

képviselő, Maroshévíz szülötte. Emlékére, példaként szolgáló munkásságának megismerésére 

egyesületet hoztak létre szülőhelyén, és nevét viselő díjat is alapítottak. Idén a díjat Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettesnek ítélték oda, és a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor rendezvényén adták át. 


