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Nyomtatott és online sajtó 
 

  

Orbán az amerikai konzervatívoknak: össze kell fogni 
2022. augusztus 4. – MTI, Ma.hu, Magyar Nemzet, Origo, 888.hu, Magyar Hírlap, TV2, 

hirado.hu, Index, Telex, 444.hu 

Össze kell fogni az amerikai konzervatívokkal, mert "mi, magyarok tudjuk, hogyan lehet 

leküzdeni a szabadság ellenségeit a politikai hadszíntéren" - jelentette ki Orbán Viktor 

miniszterelnök csütörtökön a texasi Dallasban, nyitóbeszédet tartva az Amerikai Konzervatív 

Unió nyári konferenciáján, a CPAC-en. Hangoztatta, hogy 2024-ben mind az Egyesült 

Államokban, mind az Európai Unióban fontos választásokat tartanak, és ezek fogják 

"meghatározni a nyugati civilizációért vívott csata két frontját". "Ha valakinek kétségei 

lennének afelől, hogy a progresszív liberálisok és a kommunisták ugyanazok, "csak 

kérdezzenek bennünket, magyarokat, mi mindkettővel harcoltunk már", és ők igenis 

ugyanazok - fogalmazott a kormányfő a legnagyobb konzervatív seregszemlén. Hangsúlyozta: 

"az értékeink, úgymint a nemzet, a keresztény gyökerek és a család lehetnek sikeresek a 

politikai harcmezőn", még ma is, amikor a politikai életet a liberális hegemónia uralja. Ezeket 

az értékeket sikeressé és fősodratúvá tették Magyarországon - vélekedett. 

 

Rétvári Bence: Az európai emberek érdeke a béke 
2022. augusztus 5. – MagyarNemezt 

– Riasztó, hogy az európai politikusok háborús politikát folytatnak – mondta a 

Belügyminisztérium miniszterhelyettese a lapunknak adott interjúban. Rétvári Bence szerint a 

mostani háborús helyzet a járványhoz hasonlítható, és nem látszik, hol lehet a vége, mert 

világhatalmak tartják fenn a konfliktust. Az államtitkár hangsúlyozta: a háború miatt meg kell 

védeni Magyarország békéjét és biztonságát, ezt erősíti a rendőrök és a honvédek béremelése. 

– Eddig már több mint hétezer-hétszázan érdeklődtek a határvadászképzés iránt. Számítottak 

erre? – Már a lehetőség meghirdetése utáni hetekben több ezren érdeklődtek, arányaiban a 

legtöbben telefonon, de az érdeklődők negyven százaléka személyesen, a toborzóirodákban 

kért információkat, úgyhogy nem lepett meg bennünket a nagy érdeklődés. 

 Azért jó, hogy így már biztosan létrehozhatjuk ezt az egységet, mert jól láthatóan, hosszú távon 

évente százezres nagyságrendben akarnak illegálisan átlépni a magyar–szerb határon. 

 

Robbantanák a magyar együttműködést 
2022. augusztus 4. – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Az utóbbi pár évben az RMDSZ-t nem a kormányzati 

tevékenységéért, egyes magyarlakta vidékek gazdasági leszakadásáért vagy politikusainak 

esetleges gyenge felkészültségéért érte a legtöbb támadás a titkosszolgálatok által is befolyásolt 

román sajtóban, hanem alapvetően az Orbán-kormánnyal, a Fidesszel szorosra fűzött 
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kapcsolatai miatt. Nem véletlenül ez a fő célpont. Bukarestben nehezen viselik Magyarország 

erdélyi befektetéseit, az itteni magyaroknak szánt támogatását, az anyagi segítségnyújtást, 

intézményépítést, amelyek lebonyolításához szükség van a történelmi egyházakra és a 

magyarlakta települések, régiók önkormányzatait irányítókra egyaránt. Aligha van ennél 

világosabb magyar érdek. Ezt a működőképessé vált, az erdélyi magyarok szavazataival is 

megerősített együttműködési rendszert igyekszik valahogy felrobbantani, akadályoztatni a 

román politikai elit nagyobbik része, a „mélyállam”, na meg a való világból nem sokat értő, 

„hasznos idiótákként” működő magyar „progresszívek””. 

      
Színvonalas programkavalkáddal rajtol jövő hétvégén a Kolozsvári Magyar Napok 
2022. augusztus 4. – Krónika 

Színvonalas és színes programkínálattal rajtol jövő hétvégén a 13. Kolozsvári Magyar Napok 

(KMN). A rendezvénysorozat járvány utáni „normál” kiadása már az első hétvégén minőségi 

rendezvényekkel várja az ünneplő kolozsvári és erdélyi magyarokat. Erdély legnagyobb 

kulturális fesztiválja hivatalos augusztus 14–21. között zajlik, de már jövő hétvégén több 

előrendezvénye lesz. Ezek egyike a magyar napok programjába is beemelt Magyar Egyházzenei 

Fórum, melynek nyitó hangversenyét pénteken, augusztus 12-én tartják. A Potyó István 

vezérelte Szent Cecília kórust hallhatják a kolozsváriak, a rendkívüli zenei eseményen 

közreműködik Miklósa Erika (szoprán), Horváth István (tenor) és a Fórum-zenekar. 

 

Elkezdődött a Rimanóczy Szálló felújítása: eredeti néven, négycsillagos hotelként 

nyílik újra a nagyváradi műemlék 
2022. augusztus 4. – Krónika 

Nekiláttak a munkások a Rimanóczy Szálló felújításának Nagyváradon. Az impozáns műemlék 

épület földszinti termei a korábbi ígéretek szerint a nagyközönség számára is megnyílnak. Az 

új tulajdonos a teljes épületegyüttest felújítja, és négycsillagos szállodát működtet majd benne.  

A nagyváradi önkormányzat városfejlesztési szakbizottsága még tavaly decemberben hagyta 

jóvá a műemlék épület felújítására vonatkozó kérést. A polgármesteri hivatal akkori 

közleményében emlékeztetett, hogy az épületegyüttes, melyben a múlt század elején a híres 

Rimanóczy Szálloda és Gőzfürdő, illetve a Royal Kávéház működött, régóta megérett a 

felújításra, rendbetételét tulajdonjogi viták és pereskedések késleltették. A felújításhoz a 

Mudura Sándor üzletember által birtokolt Lotus Center Rt. kérte a városi főépítész engedélyét, 

a vállalkozó azonos néven nyitotta meg a város első bevásárlóközpontját is, melyet ma is 

működtet. 
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Az új tanügyi törvényről tanácskoztak a szórványmegyék pedagógusai 

Nagyenyeden 
2022. augusztus 4. – maszol.ro 

Szerda délután fontos szakmai tanácskozás helyszíne volt a nagyenyedi Bethlen Gábor 

Kollégium, ahol a szórványmegyék kisebbségi oktatásért felelős tanfelügyelői és a magyar 

iskolák igazgatói, mintegy harmincan, találkoztak Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti 

képviselővel és Kallós Zoltán kisebbségi oktatásért felelős RMDSZ-es államtitkárral. A 

találkozó kezdeményezője a Fehér megyei RMDSZ-szervezet volt, és Lőrincz Helga nagyenyedi 

– hivatását tekintve pedagógus végzettségű – alpolgármester, Nagy Tímea Fehér megyei 

kisebbségi oktatásért felelős tanfelügyelő, valamint Szőcs Ildikó kollégiumi igazgató „hozta tető 

alá”. A kerekasztalbeszélgetés témája az új tanügyi törvénytervezet volt, célja pedig azoknak a 

cikkelyeknek a „kivesézése”, amelyek hátrányos helyzetbe hozhatják a magyar iskolákat, 

diákokat, és természetesen az ezeket kiküszöbölő módosítás-javaslatokat is számba vették. A 

többórás tanácskozás alatt a résztvevők cikkelyekként sorra vették a problémás 

megfogalmazásokat, megbeszélték azokat a konkrét iskolai realitás figyelembe vételével, majd 

közösen új szövegjavaslatokat tettek. 

 

„Összeoroszoznák” a Tusványost: egy román képviselő szerint a szabadegyetem 

szervezőit Moszkva támogatja 
2022. augusztus 4. – Krónika 

Újabb fronton indítottak támadást Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusványosi beszéde 

nyomán: Adrian Cozma liberális párti honatya azzal vádolja a szabadegyetemet tető alá hozó 

civil szervezeteket, hogy Oroszországtól is kapnak pénzügyi támogatást. A Kisebbségekért – 

Pro Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Tanács a Krónika megkeresésére lejáratási 

kísérletnek nevezte a vádakat. Oroszország és a Tusványosként ismert Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor közötti lehetséges kapcsolat sejtetésével próbálja lejáratni a 

szabadegyetemet egy román képviselő: Adrian Cozma, az RMDSZ-szel koalícióban kormányzó 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) alelnöke a pénzügyminisztériumhoz fordult, azt kérve, hogy a 

tárca bocsássa rendelkezésére a rendezvényt szervező civil szervezetek finanszírozásával 

kapcsolatos információkat. 

 

Csángó társasjátékkal gazdagodott a Néprajzi Múzeum demonstrációs 

gyűjteménye 
2022. augusztus 4. – MTI, Krónika 

A moldvai csángómagyarok hagyományosan évente egyszer hallgathatnak magyar nyelvű 

misét, Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, Kácsikán. Ehhez a jeles naphoz 

kapcsolódóan adta át csütörtökön a 15 éve alapított Keresztszülők a Moldvai 

Csángómagyarokért Egyesület a 11 éve készült „Naputánjáró” társasjátékának utolsó bontatlan 

példányát a múzeumnak – tájékoztatta a Néprajzi Múzeum csütörtökön az MTI-t. A Néprajzi 

Múzeum gyűjteménye az elmúlt 150 évben is jelentős moldvai anyaggal gazdagodott, a most 
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https://maszol.ro/belfold/Az-uj-tanugyi-torvenyrol-tanacskoztak-a-szorvanymegyek-pedagogusai-Nagyenyeden
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befogadott társasjáték viszont máshogy különleges. Ezúttal nem a csángómagyarok 

hagyományos népi kultúrájának reprezentatív darabja érkezik az intézménybe, hanem egy 

olyan tárgy, amely arról az önkéntes közösségi munkáról tanúskodik, amely az elmúlt 

évtizedekben országhatároktól függetlenül a moldvai magyarság kultúrájának megőrzését, 

megismertetését tűzte ki célul” – írták a közleményben. 

     
Többfunkciós park épült Ebeden 
2022. augusztus 4. – Új Szó, ma7.sk,  

A Duna menti falu központjában kialakított park nemcsak a község zöldterületét növelte, de az 

EuroVelo 6-os kerékpárúton erre haladó bringásoknak is megálló- és pihenőhelyet biztosít. 

Vajda Mónika (független) polgármester az ünnepélyes átadón többek között arról beszélt, hogy 

számos településen nagy gondot jelent a zöldterületek hiánya. Ebben a tekintetben Ebed sem 

kivétel, s ezért szükségesek az olyan fejlesztések, amelyek a szabadidő aktív eltöltését és a 

természetismeretet szolgálják. Az önkormányzat vezetője emlékeztetett, 2019-ben felkérte 

testvértelepülésük, Tát polgármesterét, hogy közösen pályázzanak a kerékpáros infrastruktúra 

fejlesztésére. A kidolgozott tervek azonban kétszer sem kaptak kedvező elbírálást, emiatt Ebed 

végül önerőből valósította meg a fejlesztést. Nyitra megye – amelyet Csenger Tibor megyei 

alelnök képviselt a helyszínen – 2020-as idegenforgalomra szánt támogatásából pedig sikerült 

megvenniük a kerékpáros szervizállványt és a virágtartókat.  

 

Új kollégiumot kap a nagymegyeri kereskedelmi akadémia 
2022. augusztus 4. – ma7.sk, bumm.sk  

Nagyszombat egye megkezdte az új, korszerű kollégium építését a dunaszerdahelyijárásbeli 

Nagymegyeren, a kereskedelmi akadémia területén. Az alapkövet a fenntartó, a város és az 

iskola képviselői tették le. A megyei költségvetésből 884 ezer eurót különítettek el az 

építkezésre. Berényi József, a megye alelnöke azt mondta, reméli, ez a színvonalas diákszálló 

is hozzájárul majd ahhoz, hogy több diák válassza ezt a középiskolát. „A nagymegyeri 

kereskedelmi akadémián nemcsak helyi vagy környékbeli gyerekek tanulnak, sokan járnak ide 

az Érsekújvári és a Lévai járásból, sőt, az ország távolabbi részeiből is, mert nem sok ilyen 

irányultságú, kétnyelvű iskola van Szlovákiában" - mondta. Szükség van a kollégiumra, hogy 

az iskola be tudja tölteni ezt a szerepet. 

 

Kassa-vidék – Molnár Lászlót támogatja a Szövetség Híd-platformja 
2022. augusztus 4. – bumm.sk  

Molnár László megyei képviselőjelöltet támogatja a Szövetség Híd-platformja. A Szövetség jövő 

heti járási konferenciája előtt tartottak egy platform találkozót Szepsiben. „A Szövetség jövő 

heti járási konferenciája előtt tartottunk egy platform találkozót Szepsiben. Kassa-vidéknek 

együtt, egymást elfogadva és megbecsülve, az emberekkel szövetségben van esélye a fejlődésre" 
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- írta Facebook-oldalán a Szövetség Híd-platformja. „Mi most is egy tapasztalt, szakmájában 

elismert jelöltet állítunk megyei képviselőjelöltnek" - jegyezték meg.  

 

Fábry Zoltán Közéleti és Irodalmi Napok – előzetes 
2022. augusztus 4. – felvidek.ma  

A rendezvénysorozatot a Csemadok OT megbízásából a Szlovákiai Magyar Társadalmi és 

Közművelődési Szövetség Csemadok Szepsi Alapszervezete szervezi augusztus 13-14-én. Idén 

Fábry Zoltán születésének 125. évfordulója alkalmából „Vox Humana” címmel rendeznek 

kiállítást. A Fábry Zoltán Közéleti Napok augusztus 13-i ünnepélyes megnyitóját követően a 

Szepsi Városi Művelődési Központban előadást tart „Fábry Zoltán hagyatéka” címmel dr. Máté 

László Kassáról. „A stószi remete és a nemzet” címmel dr. Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott emlékezik Budapestről. „Megszámoltattunk, népszámlálás 2021” címmel Bukovszky 

László, a nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos tart előadást Pozsonyból. 

 

Az önkormányzatok sanyargatásával a családoknak árt a legtöbbet a kormány 
2022. augusztus 4. – felvidek.ma  

Még be sem köszöntött az ősz, de máris óriási gondok előtt állnak országszerte a 

közintézmények a megnövekedett rezsiárak miatt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az 

önkormányzatok: mindegyik ott spórol, ahol tud – éjfélkor elsötétülő városok, téli gázszünet 

az iskolákban, fűtetlen sportcsarnokok, uszodák, kétszeres menzadíj veszélye és egyéb, ma 

elvárt és már megszokott önkormányzati szolgáltatások hiánya fenyegeti a lakosokat. Azokat 

az állampolgárokat, akik tisztességesen fizetik az adót, amiből mindezen szolgáltatásokat 

jogosan várják el. Csakhogy a pénzügyminiszternek más tervei vannak, így az önkormányzatok 

az államtól segítségre nem számíthatnak. Amit viszont érdemes tudatosítani: a végén mi, 

állampolgárok fizetjük a cechet. 

 

Visszatért a víz a Bódva folyó medrébe Szepsinél 
2022. augusztus 4. – Új Szó, bumm.sk, ma7.sk  

Újra van víz a Bódva folyó medrében Szepsinél. A lehullott csapadéknak köszönhetően javult a 

hidrológiai helyzet – tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). A 

Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SVP) tájékoztatása szerint korábban sem száradt ki teljesen 

a Bódva. „Lokális kiszáradás volt, amit az altalaj kiszáradása okozott, és ez a helyzet főleg Szepsi 

környékén volt tapasztalható. A hétvégi esőzéseknek köszönhető, hogy a vízszint érezhetően 

megemelkedett” – tájékoztatott Marián Bocák, az SVP szóvivője. Továbbra is tart a szárazság, 

október óta nem esett elég eső, ezért megismétlődhet a helyzet. „Ez azonban nem szokatlan. 

Vannak olyan folyók, amelyek a száraz évszakban kiszáradnak, vagy minimális a vízhozamuk. 

Ahol vízszabályozó létesítmények épültek, ott a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

szabályozható a folyók vízszintje” – tájékoztatott a szóvivő. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://felvidek.ma/2022/08/fabry-zoltan-kozeleti-es-irodalmi-napok-elozetes/
https://felvidek.ma/2022/08/az-onkormanyzatok-sanyargatasaval-a-csaladoknak-art-a-legtobbet-a-kormany/
https://ujszo.com/regio/visszatert-a-viz-a-bodva-folyo-medrebe-szepsinel


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 5. 

. 

 

Megemlékeztek a Roma Holokausztról 
2022. augusztus 4. – Új Szó 

Augusztus másodika a Roma Holokauszt (Porajmos) nemzetközi emléknapja. Ennek 

alkalmából gyűltek össze a meghívottak a Halpiac téri parkban, a roma holokauszt 

emlékműnél. A rendezvény a Romológiai Kutatóintézet és Dunaszerdahely Önkormányzata 

közös szervezésében valósult meg. Az emlékünnepség közös imával kezdődött, amit Bozay 

Krisztián új dunaszerdahelyi esperesplébános mondott. Majd következtek a beszédek, elsőként 

Ravasz Józsefé, aki a rendezvény fő szervezője, a Romológiai Kutatóintézet vezetője. 

Részletesen visszaemlékezett az egykori eseményekre, azért is, hogy párhuzamot vonjon, 

hogyan változtak az emberi kapcsolatok az elmúlt nyolc évtizedben és milyen félelmek 

mozgatják a mai kor emberét. Bár a történelem ismétli önmagát, bízik benne, hogy a 

civilizációra mért csapásokat sikerül megállítani. „Hiszem, hogy az értelmes emberi faj legjava, 

elkötelezettségüknek köszönhetően, olyan civilizációs folyamaton megy keresztül, amely során 

»degenerált tévelygési folyamata« megsemmisül” Beszédében aláhúzta, mennyire fontos a 

felelősségvállalás. 

     
Szabadka Város Képviselő-testülete: Jól alakul az idei költségvetés 
2022. augusztus 4. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Szabadka Város Képviselő-testülete csütörtöki ülésén megvitatta a 2022-es költségvetés első 

féléves megvalósulásáról szóló jelentést. Ebből kiderült, miszerint Szabadka város 

költségvetése a 2022. január-június időszakban 3.781.910.594,90 dinárral rendelkezett, ami a 

tervezett évi összeg 46,50%-át teszi ki. A megvalósítás a tavalyi megvalósítás 99,98%-a, azaz az 

idei büdzsé a tavalyi szintjén valósult meg az első félévben. A napirendi pont vitájában Miroslav 

Milojević, az ellenzéki frakció vezetője elmondta, hogy Szabadka Polgári Mozgalma rendre 

megszavazza az ilyen statisztikai jellegű jelentéseket, mert nem módosításról van szó, de 

hozzátette, ők biztosan másként tervezték volna a városi büdzsét. A közművek fejlesztésére 

helyezték volna a hangsúlyt. Szerinte a számok szépen mutatnak a jelentésben, de ez a magas 

inflációnak tudható be, ezért nőttek a bevételek a papíron, a valóságban viszont a bevételek 

estek. 

 

Újítás a magyarkanizsai könyvtárban 
2022. augusztus 4. – Magyarszo.rs 

A magyarkanizsai József Attila Könyvtárban egész évben folyik a munka. Nemcsak 

rendezvényeknek, könyvbemutatóknak ad helyet, hanem téli és nyári foglalkozásokat is 

tartanak a gyerekek számára. Mint sokrétű intézmény különös gondot kell fordítania az 

állapotmegőrzésre, emellett a korszerűsítésre is jut az erejükből és pályázati pénzekből. Bús 

Csaba igazgató arról számolt be, hogy a legújabb fejlesztés az energetikára vonatkozik. – A 

Tartományi Energetikai, Építkezési és Közlekedési Titkárság tavaly év végén jelentette meg a 

pályázatot gázkazánok cseréjére a tartomány területén lévő közintézmények részére. Mivel 
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néhány éve már terveztük a kazánok cseréjét, így kapóra jött a pályázat – kezdte Bús Csaba, és 

elmesélte, hogy a meglévő gázkazánok már nem az elvárt hatásfokkal működtek, és több 

alkalommal javíttatni kellett őket, ezért fontos volt azok cseréje. 

  

Új berendezéseket kap a nagykikindai kórház 
2022. augusztus 4. – Magyarszo.rs 

A tartományi kormány tegnapi ülésén döntést hozott arról, hogy összesen 75,2 millió dinár 

értékben egészségügyi felszerelést szerez be a nagykikindai általános kórház szükségleteihez. A 

kórházba mammográfiás gépet, plazmasterilizátort, radioszkópos készüléket, EEG-készüléket, 

digitális dermoszkópot, bipoláris elektroreszektort, lézeres rugalmas ureterorenoszkópot, 

uretrocitoszkópiához szükséges készletet és műtőlámpát kap a kórház. 

Az ülésen döntés született arról, hogy 69,2 millió dinárt irányítanak Karlóca (Sremski Karlovci) 

község részére a meglévő felsővezeték áthelyezésére, valamint a közlekedési területek 

felújításának és a vízellátás szükségleteinek megfelelő cserehálózat kiépítésére, illetve a Braća 

Anđelić utca atmoszférikus csatornájának és közvilágításának kiépítésére. 

Arról is döntöttek, hogy a Park Palić Kft. számára 36,5 millió dinárt irányoznak át a palicsi 

hétvégi település Részletes Szabályozási Tervének megvalósítására, azaz a köztulajdonban lévő 

építési telek rendezésére – illegális és leromlott állapotú épületek eltávolítására és az 

eltávolításukról szóló határozat megszerzésére. 

    
Ukrajnai háború - ORFK: 15 605-en érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. augusztus 5. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 7116 ember lépett be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 8489-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 424 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 csütörtökön 223-

an, köztük 66 gyerek érkezett Budapestre vonattal. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 

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

Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. 

 

Korlátozó intézkedéseket vezet be Janukovics volt ukrán elnökkel szemben az EU 
2022. augusztus 4. – MTI, HirTV.hu, kiszo.net, karpat.in.ua 

Korlátozó intézkedéseket vezet be az Európai Unió Viktor Janukovics volt ukrán elnökkel és 

fiával, Olekszandr Janukoviccsal szemben, válaszul az orosz katonai agresszióra - döntött az 

Európai Tanács csütörtökön. Az EU szerint az oroszbarát volt elnök szerepet játszott Ukrajna 

területi épségének aláásásában, veszélyeztetve az ország szuverenitását, valamint az állam 
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stabilitását és biztonságát. Olekszandr Janukovicsot azért helyzete szankciós listára az unió, 

mert azt feltételezik, hogy ügyleteket folytatott az ukrajnai Donbasz régióban működő 

szeparatista csoportokkal. 

 

Ukrajnai háború - Súlyos ukrán vesztségekről számolt be az orosz katonai szóvivő 
2022. augusztus 4. – MTI, Ma.hu 

Mintegy félezer ukrán katona vesztette életét két, az orosz légierő által végrehajtot precíziós 

csapásban   - jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium 

szóvivője a csütörtöki hadijelentést ismertetve. A tábornok szerint az ukrán 92. gépesített 

dandár Harkiv közelében mintegy 130 katonát és 13 páncélozott járművet, a 95. légideszant 

rohamdandár pedig Konstantinovkánál mintegy 400 embert és 20 egységnyi hadfelszerelést 

veszített. Mint mondta, Szoledar, Artemivszk és Avdiivka környékén az ukrán 54. gépesített, 

valamint az 56. és az 58. gépesített lövészdandár alegységei elvesztették harcképességüket és a 

súlyos veszteségek miatt feladták állásaikat. 

 

A munkaadó is átnyújthatja a katonai behívót 
2022. augusztus 4. – kiszo.net 

Ukrajnában a hadköteles személy akár a munkáltatóján keresztül is kaphat behívót, ez esetben 

utóbbinak arról is gondoskodnia kell, hogy a munkavállaló megjelenjen a hadkiegészítőben. A 

részleteket egy ukrajnai ügyvéd, Kirilo Kozak magyarázta el a The Page-nek adott interjújában, 

írja az unian.ua. Eszerint az idézés kézhezvételekor a munkáltatónak meg kell fogalmaznia egy 

rendeletet, amelyben értesíti a hadköteleseket a területi toborzó- és szociális segélyközpontban 

(volt hadkiegészítő) való megjelenés szükségességéről. Ezt követően a dokumentumról 

értesítenie kell azokat, akikre ez vonatkozik, valamint gondoskodnia kell a megjelenésükről. 

Ha nem jelennek meg, arról értesítenie kell a toborzó központot. 

 

Kijev: Moszkva manipulál, „tárgyalni” csak a fronton lehet 
2022. augusztus 4. – kiszo.net 

Kijevben fenntartással fogadták és kritikával illették Gerhard Schröder volt német kancellár 

szavait, miszerint az orosz vezetés tárgyalással zárná le az Ukrajna ellen indított háborúját. Az 

ukrán elnöki hivatal vezetőjének helyettese szerint jelenleg csak a fronton lehet szó 

“tárgyalásokról”. A Vlagyimir Putyin barátjaként számon tartott volt német politikus egy 

szerdán ismertetett interjúban elmondta, hogy az orosz elnöknél tett újabb látogatásáról azt a 

“jó hírt” hozta, hogy a Kreml tárgyalásos megoldást akar. A háború első szakaszában, 

márciusban voltak már tárgyalások, például Isztambulban, török közvetítéssel, és Isztambul 

továbbra is nagyon segítőkész. Ezt mutatja az orosz támadás miatt Ukrajnában rekedt gabona 

tengeri szállításáról Törökország és az ENSZ részvételével kidolgozott ukrán–orosz 

megállapodás – tette hozzá Gerhard Schröder a Stern című német hírmagazinban közölt 

interjúban. 
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Többmilliós magyarországi támogatásban részesült a kárpátaljai 
közlekedésrendészet 
2022. augusztus 4. – Kárpátalja 

Magyarország továbbra is nagymértékű segítséget nyújt Kárpátaljának, ezúttal a 

közlekedésrendészet vehetett át adományt. „Műszaki cikkekből álló, 6,5 millió forint értékű 

adománycsomagot kapott a kárpátaljai közlekedésrendészet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Fényeslitkén működő East-West Gate Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. támogatásával. 

A hatósági minősítésű CB-rádiók, hőkamerák, távcsövek, zseblámpák, taktikai mellények és 

esőtől védő ruhák ezentúl Ukrajna rendőrjárőreinek a munkáját segítik. Az eszközöket Mártha 

Mihály Tibor, Fényeslitke polgármestere szerezte be és juttatta el Ukrajnába. A 

kapcsolatfelvételhez és az átadás megszervezéséhez Magyarország Ungvári Főkonzulátusa 

nyújtott segítséget” – olvasható Magyarország Ungvári Főkonzulátusának hivatalos Facebook-

oldalán. 

 

Több mint 77 tonna élelmiszert osztott szét eddig a Máltai Szeretetszolgálat a 
Beregszászi kistérségben 
2022. augusztus 4. – Kárpátalja 

Az elmúlt csaknem másfél hónap során a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) 

több mint 77 tonnányi élelmiszercsomagot osztott szét azok között, akik rendelkeznek szociális 

kártyával. A BJMSZ a háború kitörésétől kezdve példaértékű összefogással és töretlen 

lelkesedéssel támogatja a rászorulókat nemcsak a Beregszászi kistérségben, hanem egész 

Kárpátalján, sőt –  lehetőségeikhez mérten – egész Ukrajnában. 

 

Megkezdődött a felvételi a beregszászi főiskolán 
2022. augusztus 4. – Kárpátalja 

Az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által jóváhagyott felvételi rendnek 

megfelelően július 29-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF) is 

megkezdődött az alapképzésre (bachelor szintre) jelentkezők regisztrációja. A háborús helyzet 

miatt az elmúlt évekhez képest idén sok változás történt a felvételi kiírásban. Az oktatás és 

pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében a szabályozás értelmében nem szükséges 

külső független értékelés (ZNO) eredményeivel jelentkezni, elegendő egy motivációs levél 

elkészítése, a főiskola esetében ukrán és magyar nyelven. 

 
 

A HMDK elnökével is találkozott Orbán Viktor Tusnádfürdőn 
2022. augusztus 4. – Kepesujsag.com 

Van, ami örök – ez volt az idei évi Tusványos – Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

mottója, amelyen a határon túli magyar közösségek helyzetét vették számba ezek vezetőinek 

hagyományos pódiumbeszélgetésén, amelyet „mini-Máértként” (a Magyar Állandó Értekezlet 
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kistestvéreként) is szoktak emlegetni. Orbán Viktor idén is megtartotta Tusnádfürdőn a 

szokásos egyeztetését a Kárpát-medencei magyar szervezetek vezetőivel. A megbeszélésen 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Forró Krisztián, az MKP elnöke, Pásztor István, a VMSZ 

elnöke, Jankovics Róbert, a HMDK elnöke és Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke vett részt, a 

magyar kormányzat oldaláról pedig Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Nagy János, a 

Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, illetve Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke. 

 

Pomerben táborozott az Alfalusi Ifjúsági Tánccsoport 
2022. augusztus 4. – Kepesujsag.com 

A Póla melletti Pomerben nyílt meg a HMDK új táborozási központja, amelynek az egyik célja, 

hogy a magyar gyermek- és ifjúsági tánccsoportok számára táborozási lehetőséget biztosítson. 

Elsőként a szentlászlói Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület ifjúsági tánccsoportja 

táborozhatott a pomeri központban, a héten pedig az Alfalusi Ifjúsági Tánccsoport tartotta ott 

nyári edzőtáborát. Pomer, ez az idilli nyaralóhely az Isztriai-félsziget déli részén található, a 

Pomeri-öböltől északra. Pólától/Pulától mindössze nyolc kilométerre fekszik. Ez a kis isztriai 

település ad otthont a HMDK nemrég megnyitott táborozási központjának, amely a Salamon 

Király Magyar Nyelvi és Kulturális Központ nevet viseli. 

 

Negyvennégy év után bevezették a villanyáramot 
2022. augusztus 4. – Kepesujsag.com 

Dárda: Huszár Mihály és felesége, Julianna 1978 óta az ún. Đombik falurészen él, a Bellye Rt. 

topoliki farmja felé vezető útnál. Negyvennégy éven át éltek „sötétségben“, aztán most 

Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk és Kistót János, a dárdai HMDK-alapszervezet 

vezetője, a járási magyar kisebbségi önkormányzat elnöke közbenjárásának köszönhetően a 

HEP (horvát elektromos művek), valamint a Dárdai járás finanszírozásával bevezették 

hozzájuk az elektromos áramot. A Drávaszög legtöbb településén a két világháború között nem 

volt villanyáram. Dárdán 1938 óta világíthatnak elektromos izzóval a háztartások. Számunkra, 

akik a 21. században élünk, már internet nélkül is elképzelhetetlen az élet, nemhogy elektromos 

áram nélkül. Áramra van szükség a fűtéshez, a hűtéshez, a házimunkához, a szórakozáshoz, az 

információszerzéshez stb. Éppen ezért olyan hihetetlen a dárdai Huszár házaspár története, 

akik negyvennégy éven át éltek elektromos áram nélkül. 

 

Vörösmart: hagyományt teremtettek a kalásznappal 
2022. augusztus 4. – Kepesujsag.com 

A vörösmarti Baranyai Júlia Magyar Kultúregyesület a múlt hónapban tartotta meg a 

Kalásznap nevezetű rendezvényét, melynek legfőbb célja a magyar hagyományok 

felelevenítése, de alkalmat adott az aratás megünneplésére is Vörösmarton, ahol nemcsak szőlő 

terem, hanem a gabona is sokak számára nyújt megélhetést. Az aratás és általában a 

terménybetakarítás elődeink életében meghatározó jelentőségű volt, de a falvakban élők ma is 

fontosnak tartják. Ezt szem előtt tartva szervezte meg a vörösmarti Baranyai Júlia Magyar 
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Kultúregyesület a 2. Kalásznapot. A Katolikus-szurdokban lévő Čokot csárda udvarán 

megtartott esemény középpontjában a néptánc állt, a gyerekek a hagyományos népi játékokban 

próbálhatták ki magukat, a rendezvényt záró táncmulatság pedig a felnőtteknek szólt.  

 

Újgrácon találkoztak Közép-Horvátország magyarjai 
2022. augusztus 4. – Kepesujsag.com 

A HMDK újgráci egyesülete szervezésében július 16-án került sor a közép-horvátországi 

magyarok találkozójára. A rendezvény célja, hogy az ottani magyar közösség tagjai 

megismerjék egymást, ápolják a kapcsolatokat, bemutassák hagyományőrző tevékenységüket. 

Újgráci egyesületünk már harmadik alkalommal rendezte meg a közép-horvátországi 

magyarok találkozóját. A rendezvény keretében kerekasztal-beszélgetésre került sor Jankovics 

Róbert parlamenti képviselőnk, a HMDK elnöke, valamint az egyesületek megjelent vezetőinek 

a részvételével. 

 

„Ez a díj könyvtárunk, kollégáim és a horvátországi magyar könyvtárosok 
elismerése is” 
2022. augusztus 4. – Kepesujsag.com 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a kaposvári vándorgyűlésen emlékérmet adományozott 

Rabbi Zsoltnak, a Pélmonostori Városi Könyvtár keretében működő Horvátországi Magyarok 

Központi Könyvtára vezetőjének. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1969 óta évente 

megrendezi vándorgyűlését, amely az adott év legnagyobb szabású szakmai rendezvénye. A 

vándorgyűlésre a könyvtáros szakma minden területéről érkeznek résztvevők, nemcsak 

Magyarországról, hanem a környező országok magyarlakta vidékeiről és más európai 

országokból is, és jelen vannak az egész világot átfogó könyvtáros szervezet, az IFLA vezető 

képviselői is. 

 
Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 4. – Kossuth Rádió 

 

Újra együtt címmel rendeztek találkozót az RMDSZ zsombolyai székházának udvarán szerbiai 

és magyarországi testvértelepülések, valamint Temes megye magyarlakta települései 

küldöttségeinek részvételével a Zsombolyai Napok keretében. Számos régi kapcsolatot sikerült 

ily módon feleleveníteni, amelyek főleg az elmúlt két év járványügyi korlátozásai miatt 

szakadtak meg. Az újraindulásról kérdeztünk szervezőket és meghívottakat. 

 

https://kepesujsag.com/ujgracon-talalkoztak-kozep-horvatorszag-magyarjai/
https://kepesujsag.com/ez-a-dij-konyvtarunk-kollegaim-es-a-horvatorszagi-magyar-konyvtarosok-elismerese-is/
https://kepesujsag.com/ez-a-dij-konyvtarunk-kollegaim-es-a-horvatorszagi-magyar-konyvtarosok-elismerese-is/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Visszamocsarasítottak Érmelléken, hogy újra kialakulhasson az egykor a térségre jellemző 

élővilág. A hortobágyi önkormányzattal közösen megnyert Európai Uniós pályázatból az 

érmelléki Szalacs községben felújították a négylyukú hidat, megújult a községhez tartozó 

Ottomány falu Komáromi kúriája is. A beruházásoktól a térség turizmusának fellendülését 

várják. Összeállításunkban először Horváth Bélát, Szalacs polgármesterét halljuk. 

 

A szórványban élő magyarok sorsa ma különösen fontos Erdélyben.  Kóbor Brassó megye 

legrégebbi települése, már a 13. század elején említik írásos emlékek. 1920-ban még közel 1000 

lakosának 90 százaléka volt magyar,  ma már alig 200-an lakják fele-fele arányban románok 

és magyarok. Kóbor megmentéséről szól beszélgetésünk.   

 

Az alig 300 lelket számláló vajdasági Lukácsfalván megújult a települést átszelő út. A 

helyieknek, de a környező falvak lakóinak is ez nagyon sokat jelent, hiszen nagyobb 

településeken is éveken keresztül várakoznak az ilyen beruházásokra. Először is arról 

érdeklődtünk Bakos Ervintől, a városi képviselő testület tagjától, hogyan sikerült szert tenni az 

új aszfaltra.  

 

Kerékpárút köti össze Bánffyhunyadot Kalotaszentkirállyal, elkészült a maga részével 

Kalotaszeg fővárosa is, a hunyadiak pedig szerdán avatták az újabb szakaszt. Három 

kilométerrel bővült a szentkirályiak tavaly átadott négy kilométere. Az egykori vasúti töltésen 

haladó bicikliút továbbmenne Kiskalotáig, de ez a szakasz még nincs kész. Póka András György, 

Kalotaszentkirály község polgármestere mesélte el, hogyan lett a vasúti töltésből bicikliút.     

 

Miként lehetséges ép ésszel túlélni azt, ha az embert évtizedeken át mellőzik, mi több 

gáncsolják, kétszer börtönbe vetik, csak azért, mert a hatalommal szemben konokul, hittel, 

nyakassággal, önmagát sem kímélve tenni kíván a közösségéért? Erről vall a Nagyok ma esti 

adásában a Magyar Ezüst Érdemkereszttel és a Magyar Művészetért Díjjal kitüntetett Vicei 

Károly magyar nyelv és irodalom szakos tanár, író, költő a Vajdaságból 


