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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt az Egyesült Államokban 
2022. augusztus 2. – MTI, Hirado.hu, HirTV, HVG.hu, Index.hu, Telex.hu, Mandiner, 

Demokrata 

Orbán Viktor miniszterelnök kedden megbeszélést folytatott Donald Trump korábbi amerikai 

elnökkel – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A találkozó a 

volt elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán valósult meg. A megbeszélésen részt vett 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai 

igazgatója, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke valamint Susie Wiles, 

a Save America igazgatója, Brian Jack tanácsadó és Taylor Budowich, a Save America 

kommunikációs igazgatója. A találkozóról a magyar miniszterelnök egy fotót is megosztott a 

közösségi oldalán. A fényképhez az alábbi kísérőszöveget fűzte: „Találkozó Donald J. Trump 

amerikai elnökkel”. 

 

Szijjártó: az egész világon érezteti drámai hatását a háború 
2022. augusztus 3. – MTI, ORIGO, Vg.hu, Hirado.hu, HirTV, Demokrata 

Az ukrajnai háború az egész világon érezteti a drámai hatását - közölte a külgazdasági és 

külügyminiszter kedden a közösségi oldalán. Szijjártó Péter bejegyzésében úgy fogalmazott: a 

háború és a szankciók nyomán rendkívüli világgazdasági kihívásokkal szembesülünk, az 

energiaellátás biztonságát érő kihívásokról már nem is beszélve. Világszerte mennek fel az 

árak, szakadnak meg az ellátási láncok és válik bizonytalanná az eddig megingathatatlannak 

hitt energiaellátás – írta. Hozzátette: New Yorkban - ahol az Atomsorompó Szerződés 

Felülvizsgálati Konferenciáján vett részt - egyetértett Ajmán Szafadi jordániai 

külügyminiszterrel abban, hogy a következmények a háború idejének kitolódásával még a 

mostaninál is jóval drámaibbak lesznek, így a legrosszabb még mindig előttünk van. 

Egyetértettek abban is, hogy a nemzetközi törekvéseknek most már végre kizárólag a mielőbbi 

béketeremtést kéne célozniuk, és tartózkodni kellene a háborút meghosszabbító, annak 

következményeit súlyosbító lépésektől - emelte ki Szijjártó Péter. 

 

Szijjártó a Fox Newsnak: alternatíva hiányában Magyarország csak orosz 

forrásból tud nagy mennyiségű gázt vásárolni 
2022. augusztus 2. – MTI, Hirado.hu, HirTV, Mandiner, Demokrata, Index.hu 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Fox News üzleti tévécsatornáján Maria 

Bartiromo műsorának volt a vendége kedden New Yorkban, ahol arról beszélt, hogy jelenleg 

Magyarország a meglévő közép-európai infrastrukturális és földrajzi adottságok miatt csak 

orosz forrásból tud nagy mennyiségű földgázt vásárolni. A Külgazdasági és 
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Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezetőt az adásban először előző havi moszkvai 

útjáról kérdezték, amire reagálva rámutatott, hogy Magyarország nem rendelkezik 

tengerparttal, így a közép-európai infrastruktúra további fejlesztése nélkül ma kizárólag a 

csővezetékeken keresztül érkező gázra támaszkodhat. A jelenlegi helyzetet ismertetve kiemelte, 

hogy lett volna más lehetőség, ha az amerikai ExxonMobil és az osztrák OMV olajvállalat a 

fekete-tengeri földgáztartalékok kitermelése mellett dönt, de a projekt végül kútba esett. 

"Sajnos ha nagy mennyiségű gázt akarunk vásárolni Közép-Európában, akkor Oroszország az 

egyetlen forrás" - fogalmazott. 

     
Iohannis: keményen kell büntetni a kisebbségek megbélyegzését, Románia 

példát mutat 
2022. augusztus 2. – Krónika, maszol.ro 

A kisebbségek megbélyegzését és diszkriminációját „szigorúan büntetni kell” – hangsúlyozta a 

roma holokauszt európai emléknapja alkalmából megfogalmazott keddi üzenetében az 

államfő. Klaus Iohanis megállapította, hogy Románia, akárcsak egész Európa, több mint két 

éve nehéz helyzetben van a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt, és ez idő alatt 

„aggasztóan” fokozódott a gyűlöletbeszéd, terjedtek a diszkriminatív és rasszista üzenetek, 

különösen a nyilvánosságban. „A holokauszt meghamisítása, relativizálása vagy akár tagadása 

a demokratikus társadalmak megmérgezésére, az értékek és elvek megtagadására irányuló 

cselekedetek. A rasszista vagy soviniszta kijelentések elfogadhatatlanok, és az ilyen 

magatartásokat és megnyilvánulásokat határozottan el kell utasítani és el kell ítélni. Bonyolult 

időket élünk, ezért fontos, hogy a román társadalom egységes legyen, és példát mutasson a 

toleranciában, az elfogadásban, az etnikai és vallási sokszínűség megbecsülésében és 

tiszteletben tartásában” – fejtette ki az államfő. 

 

Népszámlálás: Szilágy megye túlteljesített, Temes a sor végén kullog 
2022. augusztus 2. – Krónika, maszol.ro 

Vagy alulszámlálás történt az erdélyi megyék zömében, vagy a lakosság csökkenése 

erőteljesebb volt, mint ahogy azt a statisztikusok becsülték – értékelte az idei cenzus első 

eredményeit a Népszámlálás.ro csapata. Közleményükben rámutattak: az Országos Statisztikai 

Intézet (INS) közlése szerint a jelentős magyarsággal rendelkező megyék közül Szilágy 

megyében több személyi kérdőívet regisztráltak, mint a statisztikai intézet által becsült 

lakosságszám, az összeírás hatékonysága így 100,8%-os volt. Szintén jól szerepelt Kovászna 

megye, ahol a feltételezett népesség 99,5%-át írták össze, teszik hozzá. „A többi megyében ez a 

mutató alacsonyabb, ami azt is jelentheti, hogy alulszámlálás történt, vagy hogy a lakosság 

csökkenése erőteljesebb volt, mint ahogy azt a statisztikusok becsülték” – mutat rá a 

közlemény. A statisztikai intézet közlése szerint az erdélyi megyék közül Szatmár megyében a 

feltételezett népesség 97,5, Biharban 97,4, Hargitában 96,3, Aradban 96,2, Marosban 94,0, 

Kolozs és Brassó megyében pedig a 93,2%-át regisztrálták. 
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Háromszéken sikerült összeírni a magyar embereket 
2022. augusztus 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kovászna megyében a becsült lakosság közel 99,5 százalékát tudták megszámolni, azaz közel 

197 ezer személy töltötte ki a népszámlálási kérdőívet – közölte az RMDSZ megyei szervezete. 

Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke kifejtette: „Bizonyossággal állíthatjuk, hogy a 

megyében a magyar embereket sikerült összeírni. Jó látni, hogy Háromszéken megértették a 

népszámlálás lényegét, hogy magyar közösségünk így tudja felmutatni súlyát”. Kovászna 

megye – az országos rangsort tekintve – várhatóan az első 10 megye között van. A megye 

településeinek túlnyomó részén elérték a becsült lakossági számot, néhány helyen több 

százalékkal túl is lépték azt. Sepsibükszádon és Zabolán a becsült lakosság 98 százaléka töltötte 

ki a kérdőívet, Sepsibodok, Hídvég és Kommandó 97 százaléka, Kovászna 96 százaléka, Uzon 

95 százaléka, Barót 93 százaléka, Torja 92 százaléka, Ozsdola és Kézdivásárhely 91 százaléka, 

Sepsiszentgyörgy 89 százaléka – így alakult a sorrend. 

 

Magyar közösségek találkozóhelyévé vált a Vajasdi Falunapok 
2022. augusztus 2. – maszol.ro 

Szombaton és vasárnap zsongó méhkaptárrá változott a máskülönben nyugodt kis Fehér 

megyei település, Vajasd, ahol hatodik alkalommal szerveztek falunapokat. A Vajasdi 

Falunapok amellett, hogy a megye legsikeresebb rendezvényei közé sorolható minden évben, 

egyszersmind egy olyan közösségre irányítja a figyelmet, amelyik mindenféle szociológiai és 

demográfiai tényezőkkel dacolva, az elmúlt másfél évszázadban bebizonyította: túl lehet élni a 

történelem legkegyetlenebb viharait is. Az 1848–1849-es pogromot követően, amikor a többi 

magyar falu elvérzett a környéken, Vajasd egy szál magában maradt Erdélyi-Hegyalján – ekkor 

sokan végítéletet mondtak rá is. Ám a hagyományaihoz, anyanyelvéhez és identitásához 

ragaszkodó, négyszáz esztendővel ezelőtt Bethlen Gábor által idetelepített dacos 

hajdúközösség kitartott, és ma is életképes. 

      
Ipolyszécsénykén rendezik az idei Palóc Világtalálkozót 
2022. augusztus 2. – ma7.sk, bumm.sk  

A felvidéki Ipolyszécsénykén rendezik meg péntektől az idei Palóc Világtalálkozót. A 

háromnapos program célja az összetartozás erősítése, a Palócföld hagyományainak, értékeinek 

bemutatása és életben tartása - közölte a társszervező Tar Lőrinc Baráti Közhasznú Egyesület 

titkára kedden. Az eseményt az egyesület és a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya 

közösen szervezi. A Nógrád megyei Taron működő, 2009-ben alakult Tar Lőrinc Baráti Kör 

Egyesület célja, hogy olyan közösséget hozzon létre, amely összetartásra buzdít, és erősíti az 

egymás iránt érzett felelősséget. A palócok földjén a határon túli Felvidéket és Pest megye keleti 

részét, Nógrád és Heves megyét, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részét értik, 
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ezen felül a délvidéki, jelenleg Szerbiához tartozó Kupuszina települést, amely az 1750-es 

évekbeli kitelepítéstől napjainkig megőrizte palóc identitását. 

 

Nyolcadszor nyílt meg az Ipolysági Szalon 
2022. augusztus 2. – ma7.sk 

A Sigillum Oppidi Saag polgári társulás szervezésében augusztus 1-jén a Menora Saag Centrum 

Artis épületében nyitották meg az Ipolysági Szalon elnevezésű csoportos kiállítás nyolcadik 

évadát. „Egy művész veszett el benned? Van otthon olyan rajzod, képed, plasztikád, melyet 

eddig nem mertél megmutatni a világnak? Ne szégyenkezz! Mutasd meg! Szeretnénk látni!” – 

áll a rendezvény hirdetményében. A szervezők 16 éven felüli alkotók jelentkezését várták. Idén 

összesen tizennyolcan lettek az Ipolysági Szalon részesei, köztük többen olyanok, akik eddig 

még nem mutatták be alkotásaikat. Minden évben egyre jobb és jobb a színvonal; sok amatőr 

az évek során annyit fejlődött, hogy már szinte profi szinten alkot. A rendezvény pozitívuma az 

is, hogy az alkotók találkozni tudnak, beszélgetnek, véleményt cserélnek. A professzionális 

alkotók sok jó tanáccsal tudnak szolgálni amatőr társaiknak“ – fogalmazta meg kérdésünkre a 

tárlat kurátora, Kutak Adrienn keramikusművész, aki a tűzzománc technikát alkalmazva 

szintén részese volt az Ipolysági Szalonnak. 

 

Népművészeti Tábor az Ipoly mentén 
2022. augusztus 2. – ma7.sk 

Az ipolyszakállosi önkormányzat 2022. július 25-e és 29-e között immár tizenkettedik 

alkalommal szervezte meg a Kisebbségi Kulturális Alap (KultMinor) támogatásával 

megvalósult, Népművészeti Tábor az Ipoly mentén elnevezésű rendezvényt. A táborozók a helyi 

tájházat is meglátogatták, ahol Tuhársky Ilona mesélt a kiállított tárgyakról, azok történetéről. 

Esténként a métáé volt a főszerep, de volt filmnézés és tánc is, továbbá tábortüzet is raktak. A 

gyerekek a pénteki záróműsor keretei között a helyi kultúrházban adtak számot arról, hogy mi 

mindent sajátítottak el a tábor ideje alatt. A rendezvényt a Tatay Színház Bőröndmesék című 

interaktív előadása zárta. 

 

Orbán Viktortól kér segítséget egy szlovák falu polgármestere 
2022. augusztus 2. – felvidek.ma  

A Rozsnyói járásban lévő Oláhpatak polgármestere Orbán Viktor magyar kormányfőtől kér 

segítséget a helyi kastély felújításához – tudósított tegnap a Čas.sk hírportál. Mivel hazai 

forrásokra nem számíthat, Peter Pakes polgármester a magyar kormányhoz, illetve 

személyesen a miniszterelnökhöz intézett levelet, amelyben a helyi Andrássy-kastély 

felújítására kér támogatást. Számításaik szerint 1,7 millió euróra lenne szükség az oláhpataki 

kastély felújítására, amelyben a Vasgróf, azaz Gróf Andrássy Manó(1821) született, illetve Gróf 

Andrássy Gyula (1823), a Magyar Királyság első miniszterelnöke, később az osztrák-magyar 

közös külügyminiszter is itt látta meg a napvilágot. 
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Ismét fesztiválra került sor a Csermosnya mentén 
2022. augusztus 2. – felvidek.ma  

A Dernőért Polgári Társulás és Lucska Község Önkormányzata 2022. július 31-én, vasárnap 

szervezte meg a XXII. Csermosnya-menti Fesztivált. A résztvevőket Szabó József, Lucska 

község polgármestere köszöntötte. A rendezvényt Icsoné Fodor Valéria, a Dernőért Polgári 

Társulás elnöke nyitotta meg. A fesztivál megszervezésével a Dernőért Polgári Társulás 

hagyományt kívánt teremteni a régióban. Közelebb hozni az embereket egymáshoz, hogy a 

fiatalok támaszkodhassanak gyökereikhez. Vannak értékek, amelyek nélkül az élet üres, 

színtelen lenne. Alkalmat teremtenek a művelődésre a magyar népdalok és néptáncok gazdag 

hagyományainak megismerésére. 

 

20,64 millió euróból újul meg a krasznahorkai vár 
2022. augusztus 2. – felvidek.ma, bumm.sk  

Áfával együtt 20 639 997 euróért újítja fel a krasznahorkai várat az MBM-Group. Az erről szóló 

szerződést a központi szerződésnyilvántartóban (CRV) tették közzé. A Szlovák Nemzeti 

Múzeum (SNM) július 28-án kötött szerződést a vállalkozóval. A munka szerződéses ára 17 199 

998 euró áfa nélkül, áfával 20 639 997. A munkát szakaszokra osztva végzik el, az alsó és a 

középső vár egy része, a vezetékek és a többi szükséges infrastruktúra a munka megkezdésétől 

számított 18 hónapon belül, 2023 végére készülhet el. 

 

Kassa: Polaček nyolcpárti koalíció jelöltjeként indul, a Szövetség is támogatja 
2022. augusztus 2. – ma7.sk, bumm.sk  

Jaroslav Polaček, Kassa főpolgármestere nyolc párt támogatásával indul az őszi helyi 

önkormányzati választásokon, hogy megvédje tisztségét. A pártok, melyek 41 fős közös 

jelöltlistát állítottak, hétfőn együttműködési megállapodást írtak alá. A Kereszténydemokrata 

Mozgalom (KDH), a Szabadság és Szolidaritás (SaS), a Sme rodina, a Szövetség, a NOVA és a 

Roma Koalíció Pártja (SRK) alkotta koalícióhoz csatlakozott az OĽANO, illetve a Dobrá voľba 

a Umiernení nevű párt is – közölte a pártok hétfői sajtótájékoztatóján Lucia Gurbáľová, a KDH 

kassai városi elnöke, az említett koalíció vezetője. Jaroslav Polaček elmondta, több hónapon át 

tárgyaltak arról, hogy a pártok támogassák abbéli igyekezetét, hogy megvédje főpolgármesteri 

tisztségét az őszi helyi önkormányzati választásokon. „Hatalmas kompromisszumokra került 

sor, minden egyes politikai párt, minden egyes vezető részéről. Együtt fogunk működni, 

egyetlen nagy csapatot alkotunk” – fogalmazott Kassa főpolgármestere. 

 

A Prosperitati Alapítvány szakmai napja a turizmus fejlesztéséről 
2022. augusztus 2. – Vajma.info 

A szabadkai és palicsi turizmusról, az online foglalási rendszerekről, azok felépítéséről és 

megfelelő használatukról is szó esett azon a szakmai napon, amit a Prosperitati Alapítvány 

szervezett Palicson, tudósít a Pannon RTV. Természetesen arról is szó volt, hogy az alapítvány 
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miként tud hozzájárulni a turizmus fejlesztéséhez. Az esemény iránt nagy volt az érdeklődés. 

"A magyar és a szerb államnak, az önkormányzatoknak a feladata, hogy biztosítsák a megfelelő 

infrastruktúrát, illetve a feltételeket az idegenforgalom működéséhez", emelte ki Kern Imre, 

Szabadka alpolgármestere. 

 

A VMSZ támogatja az új házelnököt 
2022. augusztus 3. – PannonRTV 

A VMSZ támogatja az új házelnököt. A Vajdasági Magyar Szövetség is támogatta a javaslatot, 

hogy Vladimir Orlić legyen az új házelnök, mégpedig azért, mert tapasztalt politikusról van szó, 

aki kézben tudja majd tartani az üléseket – hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar 

Szövetség frakcióvezetője a keddi parlamenti vitában. Egyben örömének adott hangot, hogy 

Kovács Elvira ismét a parlament alelnöke lett. "A Vajdasági Magyar Szövetség frakciója 

támogatta dr. Vladimir Orlić parlamenti elnökké történő megválasztását. Ő negyedik 

mandátumban parlamenti képviselő volt, a képviselőháznak az alelnöke is, megfelelő erre a 

pozícióra. Hét alelnöke lesz a képviselőháznak, közöttük lesz Kovács Elvira is, így ebben a 

ciklusban is lesz a VMSZ-nek, illetve a Vajdasági Magyar Szövetségnek parlamenti alelnöke, és 

ezzel a leosztással az ellenzék is elégedett, hiszen nekik is lesznek alelnökeik, ez a jövendőbeli 

munka szempontjából fontos." 

 

Anna-napi újdonságok 
2022. augusztus 2. – Magyarszo.rs 

A kishegyesi Anna-napok rendezvénysorozat egy héten át tartott, és vasárnap ért véget. Az idei 

rendezvényt sok újdonság jellemezte, most egy fényképkiállítást és egy könyvbemutatót 

emelnék ki a programok sora közül. A Nők Kishegyesi Fóruma már hosszú évek óta szervez 

programokat az Anna-napokra. Az idén is több eseményt ők állítottak össze, s ezek közül 

újdonságnak számított egy fényképkiállítás. A kiállítás a „…mert szeretem/szeretjük a női 

fórum lángosát” címet viselte, és a pályaművek témája a szervezet egy másik hagyományos 

tevékenységéhez kötődött. A fórum tagjai rendszeresen készítenek lángost a Dombos Fest ideje 

alatt, és ez igen nagy népszerűségre tett szert az idelátogatók körében. 

 

A korszerű betegellátásért 
2022. augusztus 2. – Magyarszo.ro 

Három új gépjárművel gazdagodott a magyarkanizsai egészségház gépparkja. Kedden délelőtt 

az egészségház előtt Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa község polgármestere ünnepélyesen 

három vadonatúj gépjárművet adott át Gyólay Karolinának, az intézmény igazgatójának. 

Magyarkanizsa község önkormányzata sokat tesz az egészségház felszerelésének fejlesztéséért 

annak érdekében, hogy az ellátás minél hatékonyabb legyen – emelte ki a polgármester. – Az 

igazgatónővel még tavaly megállapodtunk abban, hogy számukra a legnagyobb segítség az 

lenne, ha egy bizonyos összeget az önkormányzat el tudna különíteni a géppark fejlesztésére. 

A három Dacia típusú gépjármű több mint 3.5 millió dinárba került. Mivel 13 település tartozik 

Magyarkanizsához, jövőre is szeretnénk újabb járműveket vásárolni, hiszen nagy szükség van 
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rájuk. Igyekszünk minden formában támogatni az egészségügyi intézményeket. Az újításnak 

köszönhetően a nővérek és az orvosok könnyebben tudnak közlekedni a települések között. 

 

Megvédte ifjúsági világbajnoki címét Világos Adriana 
2022. augusztus 3. – PannonRTV 

A kishegyesi fiatal atléta gerelyhajításban 63 méter 52 centiméteres új országos ifjúsági 

csúccsal győzött a kolumbiai Caliban folyó U-20-as Atlétikai Világbajnokságon. Eredménye, 

amelyet a második versenynapon itteni idő szerint mára, szerdára virradó éjjel ért el, egyúttal 

új U-20-as világbajnoki versenycsúcs is. Adriana legjobb eredményét a harmadik sorozatban 

érte el, ezen kívül még három 60 méter feletti dobása volt, ami igazolja a 18 éves sportoló 

kivételes tehetségét és mezőnybeli fölényét. A második helyezett kolumbiai versenyző 57 méter 

84, a harmadik helyezett pedig 55 méter 11 centimétert ért el. A versenyen a magyar Kövér 

Fanni 54 méter 38 centiméteres eredménnyel ötödik lett. 

      
Ukrajnai háború - ORFK: 12 659-en érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. augusztus 3. – MTI, hirado.hu, Ma.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6628 ember lépett be kedden Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 6031-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 274 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

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

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése 

érdekében - olvasható a közleményben. Az ORFK tudatta: az ukrajnai háború elől menekülve 

kedden 151 ember, köztük 42 gyermek érkezett Budapestre vonattal.  
 

Terrorszervezetnek minősítette az ukrán Azov ezredet az orosz legfelsőbb 

bíróság 
2022. augusztus 2. – MTI, Mandiner.hu, karpat.in.ua, 24.hu 

Terrorszervezetnek minősítette az orosz legfelsőbb bíróság kedden az orosz hivatalos politika 

által neonácinak tekintett ukrán Azov ezredet. A testület az főügyészség kereslete alapján az 

Azov tevékenységét betiltotta Oroszország területén. A tárgyalást a periratok nagy részének 

titkossága miatt főként zárt ajtók mögött tartották, a sajtó csak a tanúk és a szakértők 

meghallgatásakor lehetett jelen. Alekszandr Gyukov, a Történelmi Emlékezet Alapítvány 

igazgatója a RIA Novosztyi hírügynökség beszámolója szerint azt mondta, hogy az Azov 

harcosai a neonáci ideológiát vallják. Idézte a zászlóalj alapítóinak cikkeit, amelyek, mint 

mondta a "szélsőséges biológiai rasszizmus" azaz a fajelmélet jegyeit mutatták. A szakértők 

olyan eseteket idéztek fel, amikor az alakulat tagjai nemzeti kisebbségek képviselői és politikai 

ellenfeleik ellen követtek el támadást, oroszajkú lakosokat félemlítettek meg Ukrajnában, vagy 

embereket raboltak el és kínoztak meg a Donyec-medencében. Számos, a zászlóalj által 
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elkövetett háborús bűncselekményről is beszámoltak, köztük mariupoli és volnovahai civilek 

meggyilkolásáról és lakóházak lövéséről. 

 

Lengyel államfő: Ukrajna egész Európát védelmezi 
2022. augusztus 2. –MTI, Hirado.hu, HirTV 

Ukrajna egész Európát védelmezi az orosz agresszióval szembeni hősies ellenállással, és ha 

elesik, Moszkva tovább terjeszkedik Közép-Európa felé - jelentette ki a lengyel államfő egy 

keddi német lapinterjúban. Andrzej Duda a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című 

konzervatív lapban közölt interjúban hangsúlyozta, hogy a más népek alárendeléséről szóló 

"nagyorosz" birodalmi eszme nem csak Vlagyimir Putyin orosz elnök gondolkodását határozza 

meg, hanem átitatja az orosz társadalom jelentős részét. Így még az is előfordul, hogy orosz 

újságírók a lengyelországi - az ország középső részén, Varsótól nyugatra fekvő - Kaliszig húzódó 

Oroszországról fecsegnek - tette hozzá. 

  

Viszlát Gagarin, Puskin, Gorkij… 
2022. augusztus 2. – Kiszo.net 

A Kulturális Minisztérium listázta azt a 10 utcanevet, amelyektől azt tanácsolja, hogy sürgősen 

meg kell válni. Oroszország Ukrajna elleni inváziója körülményei között figyelembe kell venni, 

hogy az ellenség még a névadást is manipulációs mechanizmusként használja – közölte a 

művelődési miniszter. Ukrajna Kulturális és Információpolitikai Minisztériumának az 

orosztalanítás és a totalitarizmus következményeinek leküzdésével foglalkozó szakértői 

tanácsa ezért meghatározta a 10 leggyakoribb utcanevet, amelyeket átnevezésre javasolnak, 

álla tárca közleményében. 

 

A Luhanszk megyei belföldi menekülteknek Kárpátalján biztosítanak lakhatást  
2022. augusztus 2. – karpatalja.ma 

Több mint három és fél millió ukrán állampolgár vált hajléktalanná a háború következtében. 

Ezek az Ukrajna Nemzetbiztonsági Tanácsa felügyelete alatt működő „Dezinformáció elleni 

központ” hivatalos adatai. A belföldi menekültek többsége a nyugati régiókban telepedett le. A 

konfliktus elején még abban reménykedtek, hogy átmenetileg. Manapság azonban rájöttek – 

állandó lakhatásra van szükség. 

 

Pótfelvételit hirdet a Rákóczi főiskola szakgimnáziuma 
2022. augusztus 2. – Karpat.in.ua 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma korábban módosította a 2022-es felvételi 

eljárás rendjét az országban kialakult háborús helyzet miatt. Ennek figyelembevételével 

állították össze a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának 

módosított felvételi szabályzatát is. A felvételi periódus lezárult és a meghirdetett 120 helyre, 

114-en jutottak be. A fennmaradó helyekre, mint a turizmus, szociális munka, valamint a 

számvitel és adóügy, a következő héten lehet majd pótfelvételizni. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 2. – Kossuth Rádió 

A képviselői mandátumok megerősítésével hétfőn megalakult az új összetételű szerb 

parlament, a képviselők pedig letették az esküt.  A Vajdasági Magyar Szövetség öt képviselővel 

lesz jelen a szkupstinában, s erős magyar érdekképviseletre készülnek. Pásztor Bálint 

frakcióvezetőt kérdeztük az ülés szünetében.  

 

24 millió eurót kapott Nagyszalonta városa a Toldi Aquapark megépítésére.  A három hektáron 

elterülő szabadidő- és sportkomplexum egyik jellegzetessége, hogy Arany János Toldijának 

különböző történeteit jeleníti majd meg.   Ezzel a projekttel megvalósul az önkormányzat régi 

terve, hogy a kulturális turizmust kiegészítse a wellness turizmussal.   

 

Bizonyára kevesen hallottak a menyasszonypörkölésről. A közelmúltban ez a délvidéki 

népszokás is bekerült a Vajdasági Magyar Értéktárba. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

és a Hagyományok Háza vajdasági hálózata az idei év első félévében is igen tevékeny volt, 

ennek köszönhetően pedig új elemekkel gazdagodott délvidéki értékeink gyűjteménye. 

Minderről Fehér Viktort, a Vajdasági Magyar Értéktárbizottság elnökét kérdeztük. 

 

A Székelyföldi Kerékpáros Körverseny ma már nemzetközileg jegyzett, rangos sportesemény. 

Idén 10 ország 21 csapata vesz részt a székelyföldi, de Debrecenből induló versenyen. A Székely 

Körverseny augusztus 9-én rajtol. A szervezőkkel beszélgettünk a rendezvény sporton 

túlmutató jelentőségéről. 

 

A Maros megyei Mikházán augusztus 6-án rendezik meg a 10. Római Fesztivált. A Maros 

megyei Múzeum jubileumi rendezvényének mottója: Évezredes kultúrák egy évtizednyi 

fesztiválon. Három helyszínen: a római régészeti parkban, a ferences kolostor udvarán és a 

Csűrszínházban római katonai bemutatóval, könyvkiállítással, régizene koncerttel és kézműves 

műhellyel várják az érdeklődőket. Az eseménnyel a Nyárád-menti település történelmi-

régészeti, egyháztörténeti és népművészeti értékeit szeretnék népszerűsíteni – mondta Pánczél 

Szilamér régész, a Római Limeskutató Központ vezetője.  A Marosvásárhelytől nem messze 

fekvő Mikháza lakossága maroknyi, a Kolozsvár melletti Méra sem nagy település, a világzene 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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fesztiválja viszi messze a hírét. És aki nem a zeneért megy - ha van ilyen - az a helyi kosztért 

teszi.  

 

A csűrfesztiválon a kalotaszegi kistermelők készítenek mindenfélét, lesz például kovásszal 

növesztett kenyérből készült szendvics, érlelt sajtok és különleges pástétomok, de lakodalmi 

szokást is bemutatnak lakodalmi kaláccsal és násznagypereccel. Konyháról, szállásról és a 

fesztivál különlegességeiről kérdeztük Bethlendi Andrást. 


