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Nyomtatott és online sajtó 
 

    

Több mint 77 tonna élelmiszert osztott szét eddig a Máltai Szeretetszolgálat a 

Beregszászi kistérségben 
2022. augusztus 3. –MTI, Hirado.hu, karpatalja.ma 

Az elmúlt csaknem másfél hónap során a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat több mint 

77 tonnányi élelmiszer csomagot osztott szét azok között, akik rendelkeznek szociális kártyával. 

Ma a csetfalvaiak vehették át élelmiszer csomagjaikat. Tavasszal a szociális kártya rendszer 

kísérleti jelleggel indult el a Beregszászi Kistérségben. Az eltelt időszakban a rendszer 

bebizonyította hatékonyságát, és megbízhatóságát, véli Babják Zoltán, a kistérség 

polgármestere. Az elmúlt 5 hónap során a Máltai szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei 

folyamatosan azon dolgoztak, hogy biztosítsák az adományok célba érkezését. Mostanában 

viszont a beérkező szállítmányok is ritkábban érkeznek, aminek több oka is lehet. A Beregszászi 

Járási Máltai Szeretetszolgálat munkatársai csütörtökön Benében, míg pénteken Borzsován 

tartanak csomag-kiadónapot a szociális kártyák tulajdonosai számára. 

 

Népszámlálás: a becslések és a részvétel alapján valószínűleg meglesz az 

egymillió magyar  
2022. augusztus 3. – szekelyhon.ro 

Lezárult vasárnap a népszámlálás Romániában: az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 

a cenzus négy és fél hónapjában 18,15 millió személyi kérdőívet regisztráltak, ami azt jelenti, 

hogy a becsült lakosság 95,4 százalékát sikerült nyilvántartásba venni. A Népszámlálás.ro 

kampánykoordinátora, Barna Gergő szerint a romániai magyarok száma nagy valószínűséggel 

meghaladja az egymilliót, de hogy mennyivel, azt csak decemberben fogjuk megtudni. Bár a 

tavaly decemberben meghatározott célt, vagyis a 19,02 millió megszámolt lakost nem sikerült 

elérni – azzal együtt sem, hogy első alkalommal volt online regisztrálásra is lehetőség –, Barna 

Gergő szociológus szerint jó számok lettek a végére, még a 2011-es népszámlálásnál is jobbak. 

Akkor 94 százalékos volt a népszámlálás hatékonysága, most meg 95,4 százalékos. Jól 

teljesített Kovászna megye A jelentős magyar lakossággal rendelkező megyék közül Szilágy 

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

lakosságszám, az összeírás hatékonysága így 100,8 százalékos volt. 

 

A Palóc Világtalálkozó részletes programja és helyszínei 
2022. augusztus 3. – felvidek.ma  

Alig pár nap és kezdetét veszi az első Felvidéken megrendezendő Palóc Világtalálkozó. Az 

augusztus 5-e és 7-e közötti eseménynek Ipolyszécsényke, illetve a vasárnapi zárásnak 

Ipolybalog ad otthont. Összeállt a három nap részletes programja, emellett elkészültek a 
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https://life.karpat.in.ua/?p=113419&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=113419&lang=hu
https://szekelyhon.ro/aktualis/nepszamlalas-a-becslesek-es-a-reszvetel-alapjan-valoszinuleg-meglesz-az-egymillio-magyar
https://szekelyhon.ro/aktualis/nepszamlalas-a-becslesek-es-a-reszvetel-alapjan-valoszinuleg-meglesz-az-egymillio-magyar
https://felvidek.ma/2022/08/a-paloc-vilagtalalkozo-reszletes-programja-es-helyszinei/
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tájékoztatók is. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, márciusban kezdődtek a 

szervezők között a szakmai megbeszélések, tavasszal kihirdették a világtalálkozóhoz 

kapcsolódó pályázatokat, versenykiírásokat, a nyár folyamán pedig több összegző egyeztetésre 

is sor került. A főszervezők és a partnerszervezetek előkészületi munkálataik mellett 

Ipolyszécsényke lakossága is nagy lelkesedéssel készül a világtalálkozóra. A Csemadok 

Nagykürtösi Területi Választmánya, a Tar Lőrinc Baráti Kör és a további társszervezők a 

hagyományokhoz hűen az idei eseményre is színes és értékőrző programmal készültek. 

        
Beállt a sorba: Ciucă szerint lesz egy tisztázó beszélgetés a koalícióban Orbán 

Viktor tusnádfürdői kijelentéseiről 
2022. augusztus 3. – Krónika, maszol.ro 

Nicolae Ciucă miniszterelnök szerint lesz egy tisztázó beszélgetés a koalícióban Orbán Viktor 

Tusnádfürdőn elhangzott kijelentéseiről. A román kormányfő ezt kedd este mondta 

újságíróknak arra a kérdésre válaszolva, hogyan vélekedik Kelemen Hunor állásfoglalásáról 

ebben az ügyben. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) kedd esti vezetőségi ülése után Nicolae Ciucă 

elmondta, még nem volt alkalma személyesen tárgyalni Kelemen Hunor miniszterelnök-

helyettessel, az RMDSZ elnökével erről kérdésről, és ez nem olyan téma, amit telefonon meg 

lehet beszélni. De a kormánypártok vezetői megegyeztek abban, hogy a koalíció következő 

ülésén lesz erről egy tisztázó beszélgetés – tette hozzá. Arra az újságírói kérdésre, miszerint 

felmerülhet-e az RMDSZ kilépése a koalícióból Kelemen Hunor nyilatkozata után, a 

miniszterelnök kijelentette: várja a beharangozott tisztázó beszélgetést. Nyilvánvaló, hogy az 

ilyen retorikai, sőt ideológiai kisiklásoknak nincs helye egy ilyen érzékeny kontextusban – 

mondta Nicolae Ciucă. 

 

Kifizették a medvés beavatkozások költségeit, Székelyföldre került az összeg 

kétharmada 
2022. augusztus 3. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több mint 1 millió 200 ezer lejt fizetett ki a környezetvédelmi minisztérium az 

önkormányzatoknak a tavaly életbe lépett sürgősségi rendelet alapján, amely szabályozta az 

azonnali beavatkozást a veszélyes medvékkel szemben. Az összeg jelentős része, mintegy 800 

ezer lej a székelyföldi megyék – Hargita, Kovászna és Maros megye – önkormányzatainak 

kifizetési kéréseit fedezi. 

 

Közvitán az A8-as sztráda alsó-nyárádmenti szakasza, de lankadt a helyiek 

érdeklődése 
2022. augusztus 3. – Krónika 

Első helyen legyen az ember, csak utána következzék a medve meg a pénz – ezt az üzenetet 

fogalmazta meg Nyárádszereda vezetősége a Marosvásárhely–Jászvásár-autópálya építése 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/belfold/ciuc-szerint-lesz-egy-tisztazo-beszelgetes-a-koalicioban-orban-viktor-tusnadfurdoi-kijelenteseirol
https://kronikaonline.ro/belfold/ciuc-szerint-lesz-egy-tisztazo-beszelgetes-a-koalicioban-orban-viktor-tusnadfurdoi-kijelenteseirol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kifizettek-a-medvekkel-kapcsolatos-beavatkozasok-koltsegeit-hargita-kovaszna-es-maros-megyei-kaptak-a-legnagyobb-osszegeket
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kifizettek-a-medvekkel-kapcsolatos-beavatkozasok-koltsegeit-hargita-kovaszna-es-maros-megyei-kaptak-a-legnagyobb-osszegeket
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lankadt-az-erdekeltek-erdeklodese-kozvitan-az-a8-as-sztrada-also-nyaradmenti-szakasza
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lankadt-az-erdekeltek-erdeklodese-kozvitan-az-a8-as-sztrada-also-nyaradmenti-szakasza
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kapcsán szervezett közviták egyikén. A nyárádmenti falvak elöljárói arra panaszkodnak, 

érdektelenek a helyiek az autópálya nyomvonalának kialakításával szemben. 

 

Keresik Petőfi Sándor sepsiszentgyörgyi szobrának megalkotóját 
2022. augusztus 3. – maszol.ro 

Petőfi Sándor egész alakos szobrának megalkotására hirdetett pályázatot a sepsiszentgyörgyi 

önkormányzat, amely a Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány kezdeményezésére hozza létre 

a Petőfi-teret, ahol szobrot is elhelyeznek a költőnek. A tervezett műalkotás az 1918. December 

1. utca és a Zefír utca kereszteződésénél található beépítetlen területen kap helyet. A 

villanyrendőr közelében, az Arany János szoborral szembeni téren helyezik majd el Petőfi 

Sándor egész alakos szobrát, hiszen közismert a két költő barátsága, így szobruk 

Sepsiszentgyörgyön is egymás közelében lesz. 

 

Horváth Anna a népszámlálásról: hatalmas küzdelem volt az elmúlt négy és fél 

hónap 
2022. augusztus 3. – maszol.ro 

Horváth Anna a Maszol megkeresésére elmondta, összességében jól teljesített a magyar 

lakosság a népszámláláson, mégis az önkitöltéses szakaszban megszerzett előny – főként a 

személyes lekérdezéses fázis hosszabbításának utolsó két hetében – eltűnt. Ennek ellenére 

reméli, hogy a magyarok legalább ugyanolyan arányban vettek részt a cenzuson, mint a 

többségi lakosság. A részvételi számok azt mutatják, hogy a magyarok jelentős része megértette 

a népszámlálás fontosságát, sokan pedig személyes ügyként tekintettek rá – magyarázta. 

 

Látványos a munka, de nehéz lesz iskolakezdésre elkészülni  
2022. augusztus 3. – szekelyhon.ro 

Dolgoznak a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium Iskola utcai épületének felújításán, 

ám az ütemterv szerinti haladást nehezíti, hogy a gáz- és vízszolgáltató még nem végezte el a 

szükséges bekötéseket, felújításokat. Ezek hiányában a területrendezés sem kezdődhet el. A 

felújítás finanszírozását elsősorban a főépület restaurálásából megmaradt összegből kezdték 

el, ám ez közel sem bizonyult elegendőnek. Mint az igazgató kifejtette, a magyar kormány a 

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségen keresztül kiegészítette a felújításhoz szükséges 

összeget, valamint a kivitelező cégek is meghitelezték a munkálatokat – többek között előre 

biztosították az építkezésekhez szükséges vasat, betont és cserepeket.  
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https://maszol.ro/belfold/Keresik-Petofi-Sandor-sepsiszentgyorgyi-szobranak-megalkotojat
https://maszol.ro/belfold/Horvath-Anna-a-nepszamlalasrol-hatalmas-kuzdelem-volt-az-elmult-negy-es-fel-honap
https://maszol.ro/belfold/Horvath-Anna-a-nepszamlalasrol-hatalmas-kuzdelem-volt-az-elmult-negy-es-fel-honap
https://szekelyhon.ro/aktualis/latvanyos-a-munka-de-nehez-lesz-iskolakezdesre-elkeszulni
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Guľa sárga, Kružliak piros - Parázs meccsen egygólos vereséget szenvedett a DAC 

a Konferencia Ligában 
2022. augusztus 3. – ma7.sk  

Parázs hangulatú meccsnek ígérkezett a román FCSB, lánykori nevén a Steaua Bukarest elleni 

összecsapás. A Konferencia Liga előselejtezőjének harmadik fordulóját otthon kezdhették meg 

a dunaszerdahelyi sárga-kékek egy papíron esélyesebb ellenfél ellen. A mérkőzés fontosságát 

szépen szemléltette, hogy a korábbi ötezres nézőszámok helyett már a kezdő sípszó előtt fél 

órával többen voltak a stadionban mint az eddigi meccseken bármikor. Ehhez persze kellett a 

jelentős Fradi-támogatás is. A zöld-fehérek ősi riválisa a bukaresti csapat, így mivel a 

Ferencváros idegenben, Azerbajdzsánban kezdte meg a BL-selejtezők következő körét 

(Quarabag FK - FTC 1:1), sok Fradi-szurkoló választotta szerda este a dunaszerdahelyi stadiont. 

 

Isten akar engem! - Bozay Krisztián esperest kérdeztük 
2022. augusztus 3. – ma7.sk  

Bozay Krisztián esperes több mint tíz éve költözött Dunaszerdahelyre. Szereti a város arculatát, 

az itt élő emberek ragaszkodását, s a kedvenc focicsapata – a DAC 1904 – is ehhez a városhoz 

köti. Augusztus elején vette át a dunaszerdahelyi plébánia irányítását a városban nyolc évig 

szolgálatot teljesítő Szakál László plébánostól. Hivatalos beiktatását augusztus 4-én tartják a 

Szent György-plébániatemplomban, Kiss Róbert püspöki helynök részvételével. Bozay 

Krisztián esperessel beszélgettünk hivatásról és tapasztalatokról. 

 

Önkéntes munka eredményeként rendezik az ipolysági zsidó temetőt 
2022. augusztus 3. – felvidek.ma  

Önkéntesek bevonásával,  társadalmi munka keretében folytatódik az ipolysági status quo 

zsidó temető tisztítása. Augusztus első napjaiban második alkalommal szerveztek ilyen jellegű 

önkéntes alkalmat. A megkezdett munkát folytatják a következő hetekben is. Mint már 

korábban beszámoltunk róla, Kapusta Krisztina, a Honti Múzeum munkatársa önkéntesként  

kezdte el a Homok városrészben található zsinagóga megtisztítását. „Elsődleges célunk az 

ipolysági zsidóság életének feltérképezése. Mivel nincsenek dokumentumok, illetve csak 

hiányosak, így zömmel a sírjelekre hagyatkozhatunk. A zsidó sírkövek bőven ismertetik az ott 

nyugvó életét. Ennek köszönhetően elsődleges forrásként tekinthetünk a nyughelyekre” – 

avatott be a részletekbe Kapusta Krisztina. 

 

 

 

 

Porciunkula, avagy Angyalos Boldogasszony ünnepe Érsekújvárott 
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https://ma7.sk/foci/gula-sarga-kruzliak-piros-parazs-meccsen-egygolos-vereseget-szenvedett-a-dac-a-konferencia
https://ma7.sk/foci/gula-sarga-kruzliak-piros-parazs-meccsen-egygolos-vereseget-szenvedett-a-dac-a-konferencia
https://ma7.sk/hitelet/isten-akar-engem-bozay-krisztian-esperest-kerdeztuk
https://felvidek.ma/2022/08/onkentes-munka-eredmenyekent-tisztul-meg-az-ipolysagi-zsido-temeto/
https://felvidek.ma/2022/08/porciunkula-avagy-angyalos-boldogasszony-unnepe-ersekujvarott/
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2022. augusztus 3. – felvidek.ma  

Porciunkula, vagyis Angyalos Boldogasszony ünnepét augusztus 2-án tartja a katolikus egyház. 

Ennek előestéjén hagyományosan Érsekújvár ferences templomában – lévén ferences 

ünnepről van szó – megtartották a búcsú vigíliáját. A búcsút harangok kondulása jelezte 

délben. Kettőtől volt gyónási lehetőség, majd öt órakor keresztút a kálvárián. Az ünnepi 

előestéjén tartott búcsúi szentmisére történt bevonulás után Kovalcsik Cirill helybéli atya 

üdvözölte a szép számban összejött zarándokot. Mint mondta, a közelmúltban hallott olyan 

megjegyzést, hogy a zarándoklás hagyománya kihalt, nem is lesznek hívek ezen a búcsún. 

 

Komárom: Operettdallamokat játszó zenegépet helyeznek el a Lehár Ferenc 

parkban 
2022. augusztus 3. – Új Szó  

Új információs táblát és zenelépcsőt helyeztek el a komáromi Lehár parkban. Zenegép 

felállítását is tervezik, amelyből Lehár Ferenc operettjeiből csendülnek fel dallamok – 

tájékoztatott a városi hivatal. A Lehár park azon a helyen van, ahol egykor a világhírű 

zeneszerző szülőháza állt. A házat 1978-ban, a városrész újjáépítése során bontották le, és a 

helyén alakították ki a zeneszerző nevét viselő parkot, amelyet 1980-ban, Lehár Ferenc 

születésének 110. évfordulója alkalmából avattak fel. A parkban áll a muzsikus 225 centiméter 

magas bronzszobra, amely karmesteri pálcával a kezében ábrázolja Lehárt. A szobor Emil 

Venkov alkotása. 

 

Szent István-napi rendezvény Óbecsén 
2022. augusztus 3. – Magyarszo.rs 

Két év kihagyás után augusztus 19-én és 20-án ismét megtartják Óbecsén a Szent István-napi 

rendezvénysorozatot. A kétnapos eseményt a helyi Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör szervezi 

meg az óbecsei önkormányzat, a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási 

Közösségi Titkárság, valamint a vállalatok, vállalkozók és egyének támogatásának 

köszönhetően. A program pénteken, augusztus 19-én 17:30-kor kezdődik az Óbecsei Schola 

Cantorum Énekkar vendégváró koncertjével az alsóvárosi Páduai Szent Antal-templom előtt. 

18 órakor tartják a kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisét ebben a templomban, ezt 

követi 19 órától az ünnepi beszéd és a megszentelt kenyér felvágása a Köztársaság utcában 

felállított szabadtéri színpadon. 

 

Alkot-lak a Halász Csárdán 
2022. augusztus 3. – Magyarszo.rs 

Két évvel ezelőtt Zentán egy lelkes társaság, beleunva a koronavírus-járvány okozta 

lezárásokba, gondolt egy merészet, és az egyiküknek a zentai Halász Csárdán lévő placcán 

egyfajta kézműves minitábort szerveztek a legkisebbek számára, így amíg a csöppségek a zentai 

Rozetta kézműves társaság és más kézművesek közreműködésével betekintést nyerhettek e 
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https://ujszo.com/regio/komarom-operettdallamokat-jatszo-zenegepet-helyeznek-el-a-lehar-ferenc-parkban
https://ujszo.com/regio/komarom-operettdallamokat-jatszo-zenegepet-helyeznek-el-a-lehar-ferenc-parkban
https://www.magyarszo.rs/hu/4996/vajdasag_obecse/269594/Szent-Istv%C3%A1n-napi-rendezv%C3%A9ny-%C3%93becs%C3%A9n-%C3%B3becse.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4996/vajdasag_zenta/269588/Alkot-lak-a-Hal%C3%A1sz-Cs%C3%A1rd%C3%A1n-zenta-t%C3%A1bor.htm
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foglalkozások rejtelmeibe, addig a szüleik is önfeledten tölthették el szabadidejüket. Miután a 

tábor megrendezése telitalálatnak bizonyult, így tavaly már kétnapos „tiltott” táborral rukkolt 

elő az addigra már egy általuk megalapított civil szervezet, a Zentai Interkulturális Központ 

köré tömörülő társaság, és ezen a rendezvényen már a kézművesek és a fafaragók foglalkozásai 

mellett zentai irodalmárok is felolvasóestet tartottak, a rendezvény zenei részében pedig több 

közismert vajdasági zenész is fellépett, az estet pedig a helybeli sámándobkör és egy kiadós 

vihar zárta. 

 

A templombelső karácsonyra újjászületik 
2022. augusztus 3. – Magyarszo.rs 

Tavaly év végén kezdődött meg Adán a Szentháromság katolikus templom belső terének teljes 

restaurálása és felújítása, júliusban pedig belekezdtek a tető renoválásába és újrafestésébe. 

Szungyi Károly adai esperesplébános elmondta, hogy az 1795-ben épült, barokk stílusú 

templomban az elmúlt 50 év legjelentősebb felújítási munkálatai zajlanak, és remélhetőleg 

karácsonyra befejeződnek. – A kishajók újrafestésére és renoválására került sor tavaly 

decemberben, majd idén januárban megkezdték a templom hajóinak átfestését, restaurálását. 

Nagy problémákba ütköztünk már a kezdetben az orgona felett, a kóruson lévő képek 

restaurálásánál. A beázások miatt nagy károk keletkeztek a mennyezeten, amely leesett, amint 

hozzányúltak a festők. Minden templomban a harangok miatt a toronyrészen van a legnagyobb 

sérülés, mert a mozgás miatt megrepedeznek a falak. 

    
ORFK: 13 383-an érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. augusztus 4. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 7231 ember lépett be szerdán Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 6152-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön 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 

beszerzéséért - írták. Az ORFK tudatta: az ukrajnai háború elől menekülve szerdán 99 ember, 

köztük 37 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 

csütörtökön azt közölte a rendőrség honlapján, hogy a Készenléti Rendőrséggel segíti az 

Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti 

Polgárőr Szövetség is. 

 

 

 

Több mint 640 ezer iskolás tartózkodik külföldön 
2022. augusztus 3. – Kiszo.net 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4996/vajdasag_ada/269587/A-templombels%C5%91-kar%C3%A1csonyra-%C3%BAjj%C3%A1sz%C3%BCletik-Ada-templom.htm
https://kiszo.net/2022/08/03/tobb-mint-640-ezer-iskolas-tartozkodik-kulfoldon/
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Az iskolák kevesebb, mint harmada készült fel a tanévkezdésre. Az oktatási miniszter szerint 

augusztus végére az arány sokkal jobb lesz. Korábbi adatok szerint Ukrajnában az általános és 

középfokú tanintézetekben 4,2 millió gyereket oktattak. Jelenleg 641 ezer iskoláskorú 

tartózkodik külföldön – mondta Szerhij Skarlet. Az oktatási miniszter hozzátette, a tendencia 

arról tanúskodik, hogy egyre többen térnek haza, május elején a határon túl lévő iskolások 

száma még 671 ezet volt. A szakminiszter tájékoztatott arról is, milyen szinten vannak 

felkészülve az intézmények a jelenléti oktatásra. Az ellenőrzés szerint az iskolák kevesebb, mint 

harmada áll készen a tanévkezdésre. 

  

Hadköteles férfiak ezreit kapcsolták le az ukrán határőrök 
2022. augusztus 3. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Az ukrajnai háború február végi kitörése óta megsokszorozódott az országot illegálisan 

elhagyni szándékozó ukrán állampolgárok száma. Mint ismeretes, hadiállapot idején tilos 

elhagyniuk a 18 és 60 év közötti, hadköteles férfiaknak az országot. Az Állami Határőrszolgálat 

legfrissebb adatai szerint, február 24-e óta 6400 hadköteles korú férfit akadályoztak meg 

abban, hogy jogellenesen elhagyja az ország területét, olvasható a szolgálat hivatalos Facebook-

oldalán. Több mint 4 ezren a zöldhatáron próbálkoztak átjutni valamelyik szomszédos 

országba, a többiek a határátkelőkön buktak le. Legtöbbször hamis igazolásokkal próbálkoznak 

a hadkötelesek, de volt olyan eset is, amikor egy férfi nőnek adta ki magát, más az autó hátsó 

ülésén, gyerekjátékok közé bújva akart átjutni az ukrán határon. 

 

Ukrajna kiszáll a KFOR-ból, itt nagyobb szükség van a katonákra 
2022. augusztus 3. – Karpat.in.ua 

Ukrajna megkezdi katonái kivonását a NATO parancsnoksága alatt működő, koszovói 

nemzetközi békefenntartó haderőből, a KFOR-ból – közölte szerdán az RBK-Ukrajina 

hírportál az ukrán vezérkarra hivatkozva. Noha a 3800 főből álló kontingensben Ukrajna 

csupán 40 fővel vesz részt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 7-én elrendelte a külföldi 

missziókból a katonák hazahívását, hogy segítsenek a védekezésben. A NATO egyik 

tisztségviselője megerősítette az értesülést, hozzátéve, hogy a csapatkivonás nem lesz 

komolyabb hatással a békefenntartó misszióra. Egyben elismerte az ukránok értékes 

hozzájárulását. 

 

XII. Jankovics Mária Alkotótábor Beregszászon 
2022. augusztus 3. – Karpat.in.ua 

A grafika, a festészet alapjaival és a különböző kézműves technikákkal is megismerkedhetnek 

a fiatalok a Jankovics Mária alkotótáborban. A programot tizenkettedik alkalommal szervezte 

meg a „Genius” Jótékonysági Alapítvány, amelynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola ad otthont a hét folyamán. A táborban részt vevő több mint harminc gyereknek 

korosztály szerinti csoportokban, tematikus foglalkozásokon nyílik lehetőségük 

képzőművészeti készségeik fejlesztésére. A táborozók naponta új képzőművészeti technikát 

próbálhatnak ki. A legkisebbek először az ún. mondriani stílusú alkotások elkészítését 

https://kiszo.net/2022/08/03/hadkoteles-ferfiak-ezreit-kapcsoltak-le-az-ukran-hatarorok/
https://politic.karpat.in.ua/?p=54902&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=113404&lang=hu
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gyakorolhatták. A módszer a 20. század egyik legismertebb absztrakt művésze nevéhez fűződik. 

A festő munkásságával születésének 150. évfordulója alkalmából ismerkedtek meg a gyerekek. 

A tematikus foglalkozásokon a tanulók a Petőfi emlékév kapcsán az illusztrációval is 

foglalkoznak, valamint megismerkedhetnek a dombormű és a plasztikai alkotások készítésének 

technikájával is. A változatos programoknak köszönhetően sok fiatal évek óta visszajár a 

Jankovics Mária alkotótáborba. A hét folyamán elkészült alkotásokat a tábor záró napján 

kiállítás keretében mutatják majd be a fiatalok. 

  

Táncba csalogatva 
2022. augusztus 3. – Nepujsag.net 

A domonkosfai hagyományőrző rendezvényt szerencsétlen módon idén is megzavarta a 

kellemetlen időjárás. Persze az előrejelzésből már sejtették a szervezők, hogy az eső nem fogja 

elkerüli őket, mégsem csüggedtek el. Ha aratni nem is lehet, majd dalolni és táncolni fognak, 

ahogy az a meghívón is szerepel! És így is lett: képünk egy vidám pillanatot örökít meg a 

szombati rendezvényről, a fiatal magyarországi néptáncosok a közönség tagjait kérték fel 

táncra. A jó hangulat pedig még a napot is elő-előcsalogatta. Az aratás, a tánc és a dal ünnepe 

Az aratás, a tánc és a dal ünnepe valóban ünnep; hogy ez valóban így van, arról 

megbizonyosodhattak, akik szombaton ellátogattak a Domonkosfai Portára. A minden 

korosztályt megszólító egésznapos hagyományőrző és kulturális rendezvény ma Goricskó 

legnépszerűbb eseménye – még akkor is, „ha esik, ha fúj”. 

 

 „Őrt állni múltunk felett a jövőnkért” 
2022. augusztus 3. – Nepujsag.net 

Három év kihagyás után végre ismét táborozhattak muravidéki gyermekek az Őrállók 

Alapítvány hagyományőrző és katonatáborában a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

(MNMI) jóvoltából. Az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt sajnos elmaradt az úgynevezett 

jurtatábor, amelyet egy napközis hagyományőrző táborral próbáltak pótolni. Idén azonban 

tizennégy, 3–6. osztályos muravidéki iskolás táborozhatott együtt összesen 46 magyarországi 

kortársukkal Őriszentpéteren. Az említett alapítvány táborának célja megismertetni a 

gyermekekkel a magyar nemzet múltját, s annak örökségét közvetíteni feléjük. Küldetésük: 

„Őrt állni múltunk felett a jövőnkért”. A fiatalok az első napon két csoportra osztódtak: 

katonákra és kézművesekre. Mindkettőre szükség volt a múltban is. Előbbiek a hatnapos tábor 

alatt megismerkedtek a honfoglalás kori fegyverekkel, azon belül is leginkább az íjjal. 

Megtanulták azt felajzani, mindkét kézzel céltáblára lőni, valamint speciális vesszőkkel és 

védőfelszereléssel íjászpárbajokat is tartottak egymás ellen. 

 

 

A hímzés ünnepe Gyertyánosban 
2022. augusztus 3. – Nepujsag.net 
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https://nepujsag.net/muravidek/12761-t%C3%A1ncba-csalogatva.html
https://nepujsag.net/horizont/12765-%E2%80%9E%C5%91rt-%C3%A1llni-m%C3%BAltunk-felett-a-j%C3%B6v%C5%91nk%C3%A9rt%E2%80%9D.html
https://nepujsag.net/kultura/12766-a-h%C3%ADmz%C3%A9s-%C3%BCnnepe-gyerty%C3%A1nosban.html
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A gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület hímzőszakkörének tagjai a múlt szombaton már 

15. alkalommal állították ki a szakkörben készített hímzéseket és horgolásokat. A 

faluotthonban a kézimunkák mellett Nagy Dezső saját kezűleg készített citerái is helyet kaptak. 

A 2006 óta működő hímzőszakkör tagjai kéthetente találkoznak a helyi faluotthonban, ahol 

együtt készítik a szebbnél szebb kézimunkákat. A csoportnak – amelyet 11 évig Horvát Margit 

népi iparművész vezetett, 2018-ban pedig ezt a munkát Fehér Andrea vette át – jelenleg hét 

nagyon aktív tagja van, a többiek elfoglaltságaik miatt ritkábban vesznek részt a 

találkozásokon. Ennek ellenére minden évben jelentős számban készítenek kézimunkákat, így 

folyamatosan – a megalakulás óta egy évet sem kihagyva – kiállítást is tudnak szervezni. 

Bukovec Rozalija, a hímzőszakkör vezetője lapunknak elmondta, hogy a kiállított munkák több 

különböző öltési technikával és mintákkal készültek: van közöttük karádi, komádi és hetési 

mintával hímzett asztalterítő, kötény, vánkoshuzat, de az asszonyok hímeztek polgári és úri 

mintákat is, hiszen – ahogy a vezetőjük vallja – szeretik a változatosságot úgy a minták, mint a 

színek alkalmazásában. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 3. – Kossuth Rádió 

 

Június 15-én jelent meg az Európa Tanács monitorizálási csoportjának jelentése Szlovákiáról. 

Ez az ötödik körös jelentés az Európai Kisebbségvédelmi Keretegyezmény szlovákiai 

betartásáról. Szlovákia még 2018-ban leadta az aktuális jelentését, de a covid miatt csak 2021-

ben tudta a bizottság azt ellenőrizni. A bizottság sok minden rendben talált, ugyanakkor 

kifogásolta, hogy a szlovák hatóságok az erőszakra és gyűlöletre uszító nyilvános és politikai 

beszédeket nem eléggé ítélik el. A bizottság hangot adott gyanújának, hogy a szlovák hatóságok 

még mindig alkalmazhatják az 1945-ös magyar és német kisebbséget célzó vagyonelkobzási 

rendeletet. A Benes-dekrétumok közé tartozó rendeletre hivatkozva még most is vesznek el 

földeket a magyaroktól. A monitorizálási csoport jelentése ezért is érdekes, mert szeptember 

12-én ülnek asztalhoz a kisebbségi vegyes bizottság soros ülésén a szlovák társelnökkel – 

mondja Kalmár Ferenc Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős 

miniszteri biztosa, a  kisebbségi vegyes bizottság magyar társelnöke.  

 

Betonból építenek védőalagutat a Parajdi Sóbányában, hogy meggátolják a további talajvíz-

szivárgást és újra kinyithasson a székelyföldi látványosság. Sebestyén József, a sóbánya 

műszaki vezetője szerint további két hétre van szükség a munkálatok elvégzéséhez, így 

leghamarabb augusztus közepén nyithatják újra a gyógykezelési és turistaközpontot a hegy 
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gyomrában. Szállásadókat, nyaralókat, gyógykezelésre érkezőket egyaránt kellemetlenül 

érintette a sóbánya hirtelen bezárása az év legforgalmasabb időszakában.  

 

Hatalmas érvágás a székelyföldi turizmusnak a parajdi sóbánya zárva tartása. Leleményes 

összefogásra van szükség, Fazakas Szabolcs, a szejkei Mini Erdély Park vezetője szerint fel kell 

hívni a látogatók figyelmét a környék más látványosságaira, az élményturizmus lehetőségeire.  

 

A temesvári Bolyai János Szakkollégium augusztus 14-ig meghosszabbította a jelentkezési 

határidőt a következő egyetemi évre. A kollégium az idén is teltházzal indul, de a minőségi 

javulás érdekében várják minél több diák jelentkezését. A szakkollégium azért jelentős, mert 

magyar nyelvű képzést, tehetséggondozást biztosít a városban románul tanuló magyar 

egyetemisták számára. A szakkollégium július második felében együttműködési megállapodást 

írt alá az Óbudai Egyetemmel. Először ennek hozadékáról kérdeztük a szakkollégiumot 

működtető Bánsági Közösségért Egyesület elnökét, Molnár Andrást. 

A budapesti Erdélyi Gyülekezet és a kárpátaljai Mezőkaszony között mindig élénk volt a 

kapcsolat. Ennek is köszönhető, hogy a konfirmandus korú fiatalok rendszeresen táboroznak 

Budapesten, ahol e néhány napban hitbeli és történelmi ismereteiket egyaránt gazdagíthatták, 

a tartalmas időtöltés nem maradt el.  

A muzslyai határban táboroztak Torontál körzet cserkészei. A tábor  idei témája a 

nándorfehérvári csata, a táborlakók egytől egyik apródok voltak, akik segítették a sereget. 

Közben javában folyt a cserkészek tudásfelmérése, mert cserkészavató is volt. A tábor étkei 

pedig nemcsak finomak voltak, de varázslatos elnevezést is kaptak. 


