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Nyomtatott és online sajtó 
 

Búzaösszeöntő ünnepet tartottak Hajdúnánáson 
2022. augusztus 5. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, karpatalja.ma 

A Magyarok kenyere - 15 millió búzaszem program idei búzaösszeöntő ünnepségét pénteken 

tartották a hajdúnánási Kendereskertben. A Kárpát-medencei magyar gazdák egyik 

legjelentősebb karitatív kezdeményezésévé vált mozgalom résztvevőit levélben köszöntötte 

Orbán Viktor miniszterelnök. A Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos által felolvasott levélben 

Orbán Viktor utal rá, hogy az elmúlt hónapok súlyos kihívások elé állították a magyar 

gazdatársadalmat és az egész magyarságot. Az utóbbi évek legnagyobb aszályával kell 

megküzdeni, miközben a szomszédunkban dúló háború is nehezíti életünket, amelynek a 

hatására "az egekbe szöktek az árak - írta a miniszterelnök, hozzátéve: történelmünk számtalan 

példával szolgált már arra, hogy "a magyar vidék ereje éppen akkor mutatkozik meg a 

legjobban, amikor csőstül jön az országra a baj". A kormányfő elismerését fejezte ki, hogy a 

gazdák, csakúgy, mint 1956-ban ma is mindent megtesznek azért, hogy kenyér kerüljön a 

magyar családok asztalára. "Ennek szimbóluma a Magyarok kenyere - 15 millió búzaszem 

program, amely több mint egy évtizede gyűjti össze a magyar gazdák adományait az egész 

Kárpát-medencéből, és aminek köszönhetően évente közel százezer nehéz sorú magyar 

gyermeknek és családnak jut kenyér" - írta Orbán Viktor, aki egyidejűleg köszönetet mondott 

a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ), a Magyarok Kenyere 

Alapítványnak és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK), hogy az idén is megszervezték 

a jeles eseményt. 

 

Átadták a Kulturális Filmek 8. Fesztiváljának díjait Tállyán 
2022. augusztus 5. – MTI, origo.hu, hirado.hu, bama.hu 

Átadták a Kulturális Filmek 8. Fesztiváljának díjait szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Tállyán. A záróünnepségen Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédében 

elmondta: 2010 óta a magyar állam a filmgyártásban pénzügyi esélyegyenlőséget akart 

biztosítani azoknak az alkotóknak, akik "magyar szemmel, szívvel, ésszel és tehetséggel" 

képesek elérni, hogy az eszme és az abból kisarjadó film ne csak másoké, hanem - több mint 

negyven év kommunizmus és húsz év posztkommunizmus után - "végre a miénk" legyen.    Ezen 

a fesztiválon mindenki megtapasztalhatta, mi mindent lehet elmondani az életünkről, 

sorsunkról öt percben, és láthattuk, milyen sok ember és sokféle hivatás tartja össze a 

kulturálisan és lelkileg egységes magyar nemzet szövetét alkotó közösségeket - mondta Kövére 

László.  A helyi magyar kultúrát feldolgozó, Magyarországon, a Kárpát-medencében és a világ 

magyarok lakta területein leforgatott versenyfilmeket előbb a közönség online értékelhette, a 

legjobb alkotásokról pedig a Koltai Gábor filmrendező vezette zsűri a fesztivál keretében 

megrendezett döntőben mondott véleményt. 
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Ma is a haza minden előtt: a 232 éve született Kölcsey Ferencre emlékeztek 

Sződemeteren 
2022. augusztus 6. – MTI, hirado.hu, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A 232 éve született Kölcsey Ferencre emlékeztek pénteken partiumi szülőfalujában, a Szatmár 

megyei Sződemeteren. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára ünnepi beszédében Kölcsey Ferencnek egy emlékkönyvbe írt üzenetét idézte: „A 

haza minden előtt”. Úgy vélte: ez a négy szó vezérelte a magyar kormányt is, amikor a 

legfontosabb nemzetpolitikai döntéseit hozta. A haza minden elé helyezése nemcsak 

értékrendet jelent a számunkra, hanem a cselekvésünket is egy irányba vezeti. (...) Egy új 

reformkor bontakozik ki a szemünk előtt, ahol a cselekvésünket a haza és a nemzet érdeke köré 

formáljuk. Erre a közös cselekvésre irányítva a figyelmet neveztük el az idei esztendőt a 

cselekvő nemzet évének” – jelentette ki.  A helyettes államtitkár arra biztatta a hallgatóságát, 

hogy cselekedjenek és éljenek a Kölcseytől idézett szavak szellemében, hiszen ez méltó a költő 

emlékéhez is. 

 

A népszámlálás első eredményei: 19 millió körüli szintre csökkent Románia 

lakossága 
2022. augusztus 5. – Krónika, maszol.ro 

Nagyjából 19 milliós Románia lakossága, ami legalább egymilliós csökkentést jelent a 2011-es 

népszámláláskor regisztrált 20,12 millióhoz képest – vonta meg a vasárnap lezárult cenzus első 

mérlegét Tudorel Andrei, az Országos Statisztikai Intézet (INS) elnöke. Az intézményvezető a 

Realitatea Tv-nek nyilatkozva beszélt a népszámlálás első eredményeiről. Jelezte egyebek 

mellett, hogy az ország becsült lakosságának 95 százaléka töltötte ki az űrlapokat, közülük 47 

százalék választotta az önkitöltést, ami nagy szám ahhoz képest, hogy a statisztikai intézet által 

meghatározott cél 35 százalék volt. Borúlátó vagyok a demográfia alakulása kapcsán. 2020-ban 

143 nyugdíjasra száz 15 évesnél fiatalabb jutott. Ez hatalmas egyensúlytalanságot jelent a 

nyugdíjak és a munkaerőpiac terén. Ez már nem piramis, kicsi az alap” – jelentette ki Tudorel 

Andrei a televíziós interjúban. 

     
Nincs miért magyarázkodni 
2022. augusztus 5. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a román illetékesek hirtelen felhorgadását több tényező is 

indokolja. A legelső a legkézenfekvőbb: a magyar ügyek ismételt fő témává emelésével az igazi 

problémákról, a háború miatti infláció, az energiahordozók, az élelmiszerárak és a 

törlesztőrészletek növekedését övező kormányzati totojázásról próbálják elterelni a figyelmet. 

Másrészt az a felmérés is az okok között lehet, amely szerint a románok nagy része is egyetért 

Orbán politikájával. Érthető, hogy a román politikum és a vele szorosan összefonódott, 

különböző szolgálatokhoz kötődő mélyállami körök megijedtek, így ezt próbálják meg 
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villámgyorsan ellensúlyozni a rasszistázással és az RMDSZ pellengérre állításával. 

Harmadrészt Orbán beszéde természetesen csak ürügy – az érintetteknek azzal van bajuk, hogy 

Magyarország intenzíven támogatja a romániai magyar közösséget”. 

 

Tánczos Barna a medvekérdésről: a legtöbb kártérítési igény Székelyföldről 

érkezett 
2022. augusztus 5. – maszol.ro, Krónika, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter szerint Maros, Kovászna, 

Hargita és Brassó megyéből érkezett a legtöbb igénylés a medvék elleni védekezések 

költségeinek fedezésére. Az RMDSZ-es tárcavezető pénteken a Hargita megyei önkormányzati 

vezetőkkel és a vadásztársaságok képviselőivel tanácskozott a medveveszély elhárításáról. A 

héten az RMDSZ közleménye alapján beszámoltunk arról, hogy a környezetvédelmi miniszter 

kifizette a veszélyes medvék elleni fellépés költségeit az érintett helyi hatóságoknak. „Több 

mint 500 ezer lejt fizettünk ki az önkormányzatoknak, az összeg annak függvényében oszlik 

meg, hogy hogyan éltek a különböző települések vezetői a lehetőséggel” – tájékoztatott 

pénteken ismét a miniszter.- a Maszol.ro portálról 

 

Botházy Nándor: Bízunk benne, hogy meg fogjuk tartani nemzetiségi arányainkat 
2022. augusztus 5. – Bihari Napló 

A hivatalos adatok szerint Romániában 18,15 millió személy vett részt a népszámláláson. Ez a 

95,4 százaléka a 2021. december 1-jén 19,02 millióra becsült romániai rezidens lakosságnak, 

melyhez a viszonyítás történt, tájékoztatta a Bihari Naplót Botházy Nándor, a Bihar megyei 

RMDSZ népszámlálással foglalkozó munkacsoportjának a koordinátora. Bihar megyében az 

országos statisztikai hivatal rövid közlése szerint ez a szám 97,4 százalék, ami a 2021. december 

1-jén feltételezett 553.409 fős rezidens lakossághoz viszonyítva 539.020 személyt jelent. 

 

Partiumi Kincses Pince Nagykárolyban 
2022. augusztus 6. – maszol.ro 

A hétvégén tartja a Partiumi Falugazdász Hálózat a Magyarország Agrárminisztériuma által 

támogatott rendezvényt, amelyen több mint húsz Kárpát-medencei pincészet mutatja meg 

borait – amelyeket a közönség természetesen meg is kóstolhat. Augusztus 6-án és 7-én 

Nagykárolyba, a Károlyi-kastély parkjába várják a minőségi borok kedvelőit. Itt lesz ugyanis a 

régió legszínesebb borászati rendezvénye, amelyen felvidéki, muravidéki, vajdasági, 

magyarországi, erdélyi, partiumi, valamint a Baranya-háromszögben tevékenykedő borászatok 

mutatják meg az elmúlt évek legjavát jelentő boraikat. Külön sarkot szentelnek a 

szőlőfeldolgozás múltját bemutató kisebb kiállításnak, illetve lesz egy vadászsarok is, ahol 

trófeákat is láthatnak majd az érdeklődők. A borkóstolást és vásárt borászattal kapcsolatos 

előadások színesítik. 
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Álmukban sokan hazajárnak 
2022. augusztus 7. – szekelyhon.ro 

A romániai falurombolás áldozatává lett Bözödújfalura, annak egykori lakóira emlékeztek 

szombaton, a tó partján, ahol egykor a falu állt, a Siratófal elnevezésű emlékműnél. Szokás 

szerint augusztus első szombatján összegyűltek az egykori falut elárasztó víz partján a közösség 

tagjai, hozzátartozók, leszármazottak, majd részt vettek a római katolikus szentmisén és az 

unitárius istentiszteleten. Az egyházi események után a jelenlévők sorra járták a kopjafafalut, 

az utcákat és házakat, amelyeket ma egy-egy kopjafa jelképez, megörökítve a házszámot és a 

család nevét: megállva emlékeztek, könnyeiket törölgették. A családi házak mellett a 

templomok, az iskola, az óvoda, a művelődési otthon emlékét is egy-egy kopjafa őrzi, az „utcák” 

is éppen úgy kanyarodnak, ahogy egykoron az élő falu utcái.  

 

Visszatér Csíksomlyóra: régi-új templomigazgatója lesz Timár Sándor Asztrik a 

csíksomlyói kegytemplomnak 
2022. augusztus 7. – Krónika 

Élete meghatározó eseményei Csíksomlyóhoz kötik Timár Sándor P. Asztrik ferences atyát, 

hiszen itt tette első szerzetesi fogadalmát, itt szentelték pappá, illetve templomigazgató is itt 

volt nyolc éven át 2003–2011 között. Több mint tíz év után augusztustól pedig visszatér a 

csíksomlyói Szűzanyához, hogy újra ellássa a templomigazgatói feladatokat. Az új kihívásokról, 

terveiről beszélgettünk az atyával. Mint mondta, bárhonnan érkezik az ember Csíksomlyóra, 

azt érzi: otthon van. Ezt az érzést gondozni kell és továbbadni. 

 

Grindeanu szerint nem akarják kitenni az RMDSZ-t a kormányból, de még mindig 

magyarázatot vár Orbán-ügyben 
2022. augusztus 7. – Krónika, maszol.ro 

Senki nem akarja az RMDSZ távozását a kormányból, de a szövetség vezetőinek magyarázatot 

kell adniuk Orbán Viktor tusnádfürdői kijelentéséire – jelentette ki vasárnap Sorin Grindeanu. 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) első alelnöke a Prima TV-nek nyilatkozva elmondta, szerinte a 

magyar kormányfő rasszista beszédet mondott a Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborban 

(a Tusványoson). „Ez nem csak az én álláspontom. Ismertek a hazai és a nemzetközi reakciók” 

– jelentette ki a politikus. Grindeanu emlékeztetett arra, hogy maga Markó Béla volt szövetségi 

elnök is magyarázatot vár az RMDSZ vezetőitől.  

 

Temesváron tanuló magyar diákok jelentkezését várja a Bolyai János 

Szakkollégium 
2022. augusztus 7. – maszol.ro, Bihari Napló 

Temesváron tanuló magyar diákok jelentkezését várja a Bolyai János Szakkollégium. A 

felsőoktatási tehetségkutató és tehetséggondozó program a korszerű lakhatási körülmények 

mellett szakmai fejlődési lehetőséget kínál a diákoknak. A Bolyai János Szakkollégium egy 
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egyedülálló felsőoktatási tehetségkutató és tehetséggondozó program a bánsági 

szórványvidéken, amely a felvételt nyert diákok számára a temesvári bentlakás mellett magyar 

közösségi élményt, egyetemi tanulmányaik és jövőbeni szakmai előmenetelük során pedig 

hasznosítható tudást biztosít – írja közleményében a Bolyai János Szakkollégium. 

 

Kárpát-medencei búzaösszeöntő ünnepséget tartottak 
2022. augusztus 7. – maszol.ro 

A nemzeti összetartozás és a rászoruló nemzettársakért érzett felelősségvállalás kifejezésére – 

világi és egyházi vezetők jelenlétében – jelképesen is összeöntötték a Magyarország térségeiből 

és a Kárpát-medence magyar lakta tájegységeiből felajánlott búzát – írja közleményében a 

Partiumi Falugazdász Hálózat. A Kárpát-medencei búzaösszeöntő ünnepségen a Partiumi 

Falugazdász Hálózat képviselői is jelen voltak: a Partium térségéből származó adománybúzát 

Kovács Ottó szatmári falugazdász öntötte bele az összefogást szimbolizáló dézsába. 

 

A palócok lélekerősítő találkozója Ipolyszécsénykén 
2022. augusztus 6. – felvidek.ma  

Szombaton, a főnapon igazi program kavalkáddal várták az ipolyszécsénykei Palóc 

Világtalálkozó látogatóit. Gasztrofesztivál, hagyományőrző csoportok fellépése, palóc 

népviseletek versenye, palóc lakodalmas menet mellett kézműves foglalkozások, irodalmi 

előadások és gyermekprogramok várták a látogatókat. Balogh Gábor, a főszervező Csemadok 

Nagykürtösi Területi Választmánya elnöke köszöntőjében kifejtette: az eddigi világtalálkozók 

hagyományai alapján szervezték meg az első felvidéki helyszínen a világtalálkozót. Kovács 

László, a Tar Lőrinc Baráti Kör elnöke elmondta: feleségével Berze Mariannával álmodták meg 

a palócok világtalálkozóját, amelyből sorozat lett. „A találkozók akkor érik el céljukat, ha a 

Felvidék is bekapcsolódik a helyszínek közé, így az elszakított területeken élő 

palóctestvéreinkkel együtt lehetünk a Felvidéken. Ez az álom a mai napon valóra vált” – 

hangzott el a megnyitón. Az esemény fővédnöke, Potápi Árpád János levélben köszöntötte a 

találkozó résztvevőit. Mint a levelében megfogalmazta: a palóc kultúra megtartása hozzájárul 

az identitás megőrzéséhez, a kulturális örökség megtartásához. A magyar kormány a 

nemzetpolitikán keresztül mindezt támogatja. 

 

Rögtönzött pajtaszínház a zsigárdi Kaszás Attila verstáborban 
2022. augusztus 5. – ma7.sk  

Drámajátékokat, színpadi megjelenést, beszédtechnikai gyakorlatokat tanultak a 

tizennegyedik Kaszás Attiláról elnevezett verstábor résztvevői Zsigárdon. A Kaszás Attila 

Kulturális Fesztivál verstábora színjátszógálával ért véget. Gál Tamás előadta egyszemélyes 

Villon-darabját. Remek és szórakoztató előadást varázsoltak a zsigárdi kulturális központ 

szabadtéri színpadára a tizennegyedik Kaszás Attila verstábor résztvevői. A nyári meleg miatt 

a közönség sorait is a színpadon rendezték be, egyfajta pajtaszínház hangulatot kialakítva ezzel. 
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A verstábor mentorai a kezdetektől fogva Kiss Szilvia színművész és Gál Tamás, a komáromi 

Jókai Színház igazgatója. Idén tizenkét gyermekkel dolgoztak együtt, a hétévestől a tizenötéves 

korosztályig meg kellett találniuk a megfelelő feladatokat. 

 

Országos Népművészeti Fesztivál Zselízen – végre szabadon! 
2022. augusztus 6. – felvidek.ma  

A Covid árnyékában telt szinte az egész életünk az elmúlt két évben, ami alól nem képezett 

kivételt Zselíz legnagyobb és legtradicionálisabb tömegrendezvénye, az 56. Országos 

Népművészeti Fesztivál sem. Idén végre korlátozásmentesen, felszabadultan és tartalomra 

éhesen élhetjük meg a felvidéki népművészet legnagyobb és legigényesebb seregszemléjét a 

zselízi Esterházy-parkban.  A szervezőknek köszönhetően kultúrából, folklórból és jobbnál-

jobb programokból nem lesz hiány idén sem! Kihelyezett színházi előadást tart a Jókai Színház 

(A beszélő köntös), lemezbemutató koncertet ad Nagy Csomor András és zenekara; de 

természetesen nem marad el a Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Minősítő Gálaműsora 

(Táncpódium avagy Miénk itt a tér!) és nem utolsósorban színpadra lép Ferenczi György és a 

RackaJam zenekar is. Az augusztus 20-i államalapítás ünnepe kapcsán beszédet tart Kövér 

László, a Magyar Országgyűlés elnöke.  

 

Elhagyatott és elfelejtett kastélyok nyomában 
2022. augusztus 7. – ma7.sk  

A Losonci járás bővelkedik a kastélyokban, kúriákban. A nagy múltú, elhagyatott kastélyok 

közül kevesen ismerik a losonci Szilassy-kastély, illetve a várostól nem messze található 

Szalatnai-kastély történetét. Két ikonikus épület, amelyről a környékbeliek is megfeledkeztek. 

Losoncon, a Tugár patak partján, a gyönyörű platánfák árnyékában áll a Szilassy-kastély, mely 

egykor egy régi losonci nemesi családé volt. A műemléképület évek óta üresen áll.  – Ez a 

neoklasszicista hozzáépítés az épület legértékesebb része, amely a 19. században készült el. 

Emeleti része nyitott terasz, 8 jón oszlopával, a rajtuk nyugvó tetőt lezáró tümpanonnal – 

mutatja Puntigán József helytörténész a téglalap alaprajzú épület legszebb részét.  

 

Búcson megrendezték a Figur népzenei tábort 
2022. augusztus 7. – felvidek.ma  

A FIGUR Polgári Társulás 2014 óta szervez nyári népzenei táborokat. Az idei tábor – már 

harmadik alkalommal – Búcson, a Vintop Karkó borászat és panzió területén került 

megrendezésre. A 2010-ben alakult kulturális nonprofit szervezet nevét Kristóf János, azaz 

Figur Jancsi, a berzétei származású, Gömör-szerte elismert és sokat foglalkoztatott prímás 

tiszteletére vette fel. Figur sokat járt muzsikálni Szilicére, Borzovára és a gombaszögi 

népművészeti fesztiválra is. Az ottani öregek még ma is jó szívvel gondolnak rá. Amikor 

Gömörben jártunk, mindig felcsillant az ottani asszonykórus tagjainak szeme, ha szóba került. 
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„Ukrajna mindig arra törekedett, hogyan ne váljon eurázsiaivá” 
2022. augusztus 7. – Új Szó  

A február 24-én kirobbant orosz–ukrán háború hatására a hazai közbeszédben is egyre többet 

foglalkozunk keleti szomszédunkkal. A geopolitikai és katonai dimenziók mellett a harcok egy 

sor ukrajnai társadalmi és kulturális jelenséget is láthatóvá tettek, amelyek számos kérdést 

vetnek fel. A témáról Fedinec Csillával, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

tudományos főmunkatársával beszélgettünk. Kitértünk az ukrán nemzetépítés bonyolult 

fejlődéstörténetére, továbbá az ukrajnai kisebbségek – köztük a magyar – mozgásterét és 

lehetőségeit is szóba hoztuk. 

 

Falunapot ünnepel Magyarittabé 
2022. augusztus 7. – Vajma.info 

Magyarittabén ma zárul a háromnapos, falunapi rendezvénysorozat, amelyet immár 16. 

alkalommal szerveztek meg. Kerekes József, a helyi tanács elnöke elmondta, hogy 16 évvel 

ezelőtt úgy döntöttek, mivel református közösség a magyarittabéi és nincs templombúcsújuk, 

mégis kiválasztanak egy hétvégét, amit a saját embereiknek szentelnének, mert 

Magyarittabéről nagyon sokan elszármaztak, és ez egy alkalom arra, amikor mindenki az évi 

szabadságát kihasználva, hazajön, és ilyenkor megduplázódik a falu lélekszáma Az 

előkészületek a falunapra már néhány hete megkezdődtek. Patai Attila, a tanácselnök 

helyettese azt is felvázolta, hogy a falu apraja-nagyja azon fáradozott, hogy szebbé tegyék a 

település központját, tették ezt a nemrégen alakult, a Magyarittabé jövőjéért elnevezésű 

egyesület istápolásával. 
 

Falunap volt Kanizsamonostoron 
2022. augusztus 6. – Magyarszo.rs 

Szombaton Kanizsamonostoron a Petőfi Sándor Kultúregyesület szervezésében falunapot 

tartottak A maroknyi bánáti faluban huszonegyedszer szerveztek ilyen ünnepséget, melyre a 

település minden lakosát meghívták, valamint a szomszéd települések képviselőit, vezetőit is 

elvárták. A vendégek a kultúregyesület udvarán gyülekeztek, akiket Barna Károly, a VMSZ helyi 

szervezetének elnöke mind régi ismerősként köszöntött, sőt ott mindenki ismert mindenkit, 

úgyhogy az embernek olyan érzése volt, mintha egy nagy családi összejövetelre érkezett volna. 

 

Megáldották az új kenyeret Keviben 
2022. augusztus 8. – PannonRTV 

Az esemény szervezője a helyi Móra István Művelődési Egyesület volt. Ünnepi szentmisével 

kezdődött a hagyományos kenyérszentelő Keviben. A szentmisét követően lovaskocsisok 

felvonulásával folytatódott a falu egyik legnagyobb ünnepsége. Horti Aranka 1992-ben az első 

kenyérünnepen is részt vett. Horti Aranka, Kevi: „Kocsis felvonulás az volt mindig, azon volt a 

hangsúly. A lányok el voltak helyezve házaknál, és úgy mentek kikérni őket. Az is nagyon szép 
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dolog volt. Volt vőfély, aki kikérte a lányokat. A kocsisokkal volt zenekar, és akkor így mentek 

végig a faluba és szedték ki a lányokat.” 

 

Népi kézműves tábor Horgoson 
2022. augusztus 7. – Magyarszo.rs 

A Hagyományok Háza Hálózat-Vajdaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet első 

alkalommal rendezi meg hagyományteremtő céllal augusztus 9-13. között népi kézműves 

táborát Horgoson. A résztvevők a tábor hivatalos elnevezésére is javaslatot tehetnek. A tábor 

elsődleges célja az alkotás, a népi mesterségek tudásátadása, az alapok elsajátítása és a meglévő 

tudás bővítése. Hagyományos technikákkal, természetes alapanyagokból, a mai otthonokba 

beillő használati tárgyak készítése, valamint olyan egyedi kiegészítők alkotása a cél, amelyeket 

szívesen visel a készítője. A tábor megálmodói bíznak abban, hogy a tábor a kézművesek 

fórumává is válik, így a kikapcsolódás és a tárgyalkotás öröme mellett számos, a kézműveseket 

érintő téma is terítékre kerül. 

     
ORFK: 14 746-an érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. augusztus 8. – MTI, PestiSrácok.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 7275 ember lépett be vasárnap Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 7471-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 367 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 166-an - köztük 74 gyermek - érkezett az ukrajnai 

háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

     

Részletek a nagydobronyi Molotov-koktélos támadással kapcsolatban 
2022. augusztus 7. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Egy eddig ismeretlen elkövető gyúlékony folyadékkal töltött palackot dobott a Nagydobronyi 

kistérség polgármesterének, Nagy Ferenc házának udvarára augusztus 5-én, a késő esti 

órákban. Az esetről több kárpátaljai hírportál is beszámolt. A térfigyelő kamera felvétele szerint 

egy támadó volt, a támadáskor a polgármester és családja éppen nem tartózkodott otthon. A 

tüzet a szomszédok oltották el, ők értesítették a polgármester is, sem anyagi kár, sem személyi 

sérülés nem történt. Az ügyben ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a rendőrség. 

 

Internetkapcsolattal látják el az iskolák menedékhelyeit Ukrajnában 
2022. augusztus 6. – karpataljalap.net  

A tervek szerint szeptember 1-ig mintegy ötezer oktatási intézmény menedékhelyén 

biztosítanak kiváló minőségű internetkapcsolatot – jelentette be Mihajlo Fedorov digitális 

átalakításért felelős miniszter. A Wifi a menedékhelyeken szeptember 1-ig elnevezésű projekt 

feladata, hogy minden iskolai óvóhelyen legyen internetelérés. Ez idáig közel 3 500 router áll 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

V
a

jd
a

sá
g

  

https://www.magyarszo.rs/hu/4999/vajdasag_magyarkanizsa/269806/N%C3%A9pi-k%C3%A9zm%C5%B1ves-t%C3%A1bor-Horgoson-k%C3%A9zm%C5%B1vess%C3%A9g-horgos-t%C3%A1bor.htm
https://pestisracok.hu/vasarnap-14-746-menekult-erkezett-ukrajnabol/
https://kiszo.net/2022/08/07/reszletek-a-nagydobronyi-molotov-koktelos-tamadassal-kapcsolatban/
https://karpataljalap.net/2022/08/06/internetkapcsolattal-latjak-el-az-iskolak-menedekhelyeit-ukrajnaban


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 8. 

. 

 

rendelkezésre a terv megvalósításához, és a közeljövőben újabb szállítmány várható – 

hangsúlyozta a miniszter. 

 

Atomkatasztrófára készíti fel lakosait Ukrajna 
2022. augusztus 7. – kiszo.net 

Az ország egészségügyi minisztériuma nukleáris veszélyhelyzetre vonatkozó, több pontból álló 

intézkedési tervet tett közzé a lakosság számára vasárnap – írta az rbc.ua hírportál. A tárca 

közleménye szerint sugárbaleset esetére vonatkozó intézkedési tervet annak hatására 

dolgozták ki, hogy az orosz agresszor fittyet hány a hadviselés törvényeire, ezért minden 

ukránnak ismernie kell az alapvető magatartási szabályokat bármilyen jellegű vészhelyzet 

esetén. 

 

Kedvezményes kölcsön a menekülteket befogadó kárpátaljaiaknak 
2022. augusztus 7. – karpatalja.ma  

Kedvezményes kölcsönt kapnak a fűtési szezonra történő felkészüléshez azok a háztartások, 

melyekben a háború elől menekülő családokat szállásoltak el. A vonatkozó támogatási 

mechanizmust Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetőjének 

utasítására dolgozták ki. A program megvalósítására idén 3 700 000 hrivnyát különítettek el a 

megyei költségvetésből. Háztartásonként akár 50 ezer hrivnya is igényelhető majd. Az összeg 

a fűtési rendszer korszerűsítésére, de akár a házak szigetelésére is felhasználható. 

 

Szép eredményeket értek el a TV21 Ungvár munkatársai a Kulturális Filmek 

Fesztiválján 
2022. augusztus 7. – karpat.in.ua 

A TV21 Ungvár hét munkatársa részesült elismerésben Tállyán, az idei Kulturális Filmek 

Fesztiválján, ahol a Kárpát-medence magyarlakta vidékeinek kulturális értékeit bemutató 

portréfilmek versenyeztek. A szakmai zsűri 20 alkotás értékelt. Ezek közül hármat a TV21 

Ungvár munkatársai készítettek, amelyek mindegyike különdíjban részesült. Debreceni 

Kamilla és Balla Béla „Sárba ragadva” című alkotása pedig a megmérettetésen kiérdemelte a 

második helyezettnek járó díjat. A kisfilm a nagydobronyi id. Hidi Endre keramikust mutatja 

be. 

 

Ferenc pápa engedélyezte Orosz Péter Pál kárpátaljai pap boldoggá avatási 

eljárását 
2022. augusztus 5. – ma7.sk  

Ferenc pápa a moszkvai patriarkátus külügyi képviselőjét fogadta a Vatikánban pénteken. A 

pápa engedélyezte a vértanúhalált halt Orosz Péter Pál kárpátaljai pap boldoggá avatását. 

Ferenc pápa Antonij Volokolamszki metropolitát fogadta, aki júniustól Hilarion metropolitát 

helyettesíti a moszkvai egyház külső kapcsolatokért felelős osztálya élén. Antonij metropolita 
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az orosz ortodox pátriárka legközelebbi munkatársának számít. Ez volt az első személyes 

találkozó a katolikus egyházfő és a moszkvai patriarkátus képviselői között. 

 

Angol tábort szerveztek a kárpátaljai nagycsaládosoknak 
2022. augusztus 7. – karpatalja.ma  

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete augusztus elején sem hagyta program nélkül 

a gyerekeket. Augusztus 1-5 között angol nyelvű napközis tábort szervezett számukra a 

Munkácsy Mihály Magyar Házban. A gyerekeket minden reggel busz szállította Beregszászból 

Munkácsra, délután pedig vissza. A helyszínen Kosztyú Julianna, a tábor főszervezője és három 

angoltanár várta a résztvevőket. Nagyon sok érdekes programmal készültek. A délelőtt új 

szavak, új kifejezések elsajátításával telt. A gyerekek kaptak egy munkafüzetet, 

amineksegítségével tanulhattaka hét során, a tábor után pedig haza is vihették. 

 

Népfőiskolai mozgalom: a cél az értékmentés  
2022. augusztus 7. – karpat.in.ua 

A Közi Horváth József Népfőiskola által Agyagosszergényen szervezett 4 napos fesztiválon 

bemutatták az érdeklődőknek a Matl Péter szobrász életét és munkásságát bemutató könyvet. 

A fesztivál résztvevői megtekinthettek a munkácsi művészről egy kis filmet is, melyet a TV 21 

Ungvár munkatársai készítettek. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 5. – Kossuth Rádió 

Amit nem főz meg augusztus, azt megsüti szeptember – mondja a népi időjóslás, mint ahogy 

azt is:  Ha forró az augusztus első héten, sokáig lesz hó a télen. Bár így lenne! Ma van Havas 

Boldogasszony napja. A legenda szerint ezen a napon hó borította Rómában azt a helyet, ahol 

Szűz Mária megjelent és ahol felépült a Santa Maria Maggiore templom. A „havas” elnevezés 

szép legendához fűződik. Egy gyermektelen házaspár abban a reményben, hogy gyermekük 

születik, templomot szándékoztak építeni. Álmukban megjelent a Szűz, és azt mondta, hogy 

oda építsék a templomot, ahová reggelre hó esik. És láss csodát, a forró nyárban reggelre fehér 

hó borította be a római Esquilinus-hegyet. Hát, ha havat nem is, de vizet mindenképpen 

keressünk és hűsöljünk!  

Úgy tűnik, táborozik egész Kárpát-medence, még a felnőtt-képzéseket is tábororokban 

rendezik, mint ahogy a népzenei és néptánc találkozókat is Erdélyben és Délvidéken. De 

beszámolunk mai műsorunkban egy aratóversenyről, szó lesz a sződemeteri Kölcsey 
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megemlékezésről, de mind ezek előtt egy kis gazdaságfejlesztésről és a beregszászi főiskola 

felvételiéről. 

A világjárvány és az ukrák-orosz háború okozta gazdasági nehézségek miatt egyelőre nem írnak 

ki újabb pályázatokat, a dévidéki gazdaságfejlesztési program azonban folytatódik. A 

megkezdett projekteket befejezik, illetve szakmai képzéseket szerveznek. Juhász Bálintot, a 

Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjét kérdeztük a most folyó munkáról.  

A temesvári Bartók Béla líceum megújult zoldi képzési központjában megtartották az első 

felnőtt képzést a Szórvány Alapítvánnyal és a szegedi Katházzal közösen. A nyáron új kutat 

fúrtak, és a táborozók is birtokba vették a központot. Minderről a Bartók Béla líceum 

igazgatóját, Erdei Ildikót kérdeztük. 

Az ukrán Oktatási Minisztérium által jóváhagyott felvételi rendnek megfelelően a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is megkezdődött a jelentkezés az alapképzésre. A háborús 

helyzet miatt történtek változások a felvételi kiírásban. Az oktatás és pedagógia képzési ághoz 

tartozó szakok esetében most nem kell külső független tesztet beadni, elegendő egy motivációs 

levél elkészítése, és azok is felvételizhetnek idén a beregszászi főiskolára, akik nem 

tartózkodnak Kárpátalján - mondja Csernicskó István rektor.   

Ma ismét Kölcsey Ferencre emlékeztek Sződemeteren. A közös zarándoklat Tasnádról, a 

református templomtól indult, hogy aztán a helyszínen méltóságok köszöntőivel, valamint egy 

ünnepi műsorral hajtsanak fejet a Himnusz költőjének emléke előtt. A délutáni ünnepség előtt 

Pakulár Julianna, tasnádi református lelkészt kérdeztük. 

Egy hagyományőrző és egy hagyományápoló muzsikus emlékére ültetnek fát a 30. Kalotaszegi 

Népzene- és Néptánctáborban. A szombati faültetés után emléktáblát avatnak Kántor Lajos és 

Csíki László tiszteletére Kalotaszentkirályon. A két író emlékplakettjét a kalotaszentkirály-

zentelki malom épületén helyezik el, ahol majd beszédet mond a Kolozsvári Magyar Opera 

igazgatója, a szentkirályi néptánctábor egyik alapítója.  

Harmadik alkalommal szervezett a mezőszilasi Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület 

Nemzetközi Néptánc találkozót, amelynek az a célja, hogy kicsiny falvakba is eljuttassák a 

népek táncát, zenéjét és népviseleteit, és az ott élők is élvezhessék a gazdag műsort.   

A Fejér megyei mezőszilástól 200 km-re délre szintén hagyományt ápoltak. Arattak - kézzel.  

A vajdasági szenttamási Hagyományápolók Klubjának szervezésében immár 25. alkalommal 

rendezték meg a kézi aratóversenyt. A Füstös-tanya melletti búzaparcellán kollégánk 

mikrofonnal a kezében ott haladt az aratók nyomában. 
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Kárpát-medence Magazinműsor 
2022. augusztus 7. – M1 

 

30 éves az RMDSz Bolyai Nyári Akadémiája 

 

A magyar kormány támogatásának köszönhetően épülnek, szépülnek az erdélyi és partiumi 

oktatási intézmények. Nagyon sok iskola, óvoda csak így tud fejleszteni: ahogyan a 450 éves 

múltra visszatekintő Szatmárnémeti Református Gimnázium is. Erdély első református 

iskolája most teljesen megújul és új épületszárnnyal is bővül.  Nemcsak a fizikai szintű 

fejlődésre fektetnek nagy hangsúlyt, hanem az oktatás minőségére is. A szatmárnémeti Kölcsey 

Ferenc Főgimnáziumban például robotika szakkör indult. A pedagógusok munkáját évtizedek 

óta segíti a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Azon dolgoznak, hogy a jól bevált, 

modern módszerek minél több intézménybe eljussanak. A legnagyobb és legkomplexebb 

továbbképző a Bolyai Nyári Akadémia, amelyet harminc éve indítottak útjára. 

 

Sikeres magyar vállalkozás a Cenk árnyékában 

 

A Millennium évében, 1896-ban, a brassói Cenk-hegy ormán is szobrot állítottak Árpád és 

vezérei emlékére. A szobor talapzatához szükséges köveket szállító fuvarosok egyike, az így 

kapott pénzből telket vásárolt és házat épített a Cenk tövében. Ezt örökölte ükapjától, néhai 

Gaudi József fuvarostól a kétgyermekes Kelemen Kinga, aki férjével, Kelemen Jánossal 

udvarukon egyedi szállást kínál az ideérkezőknek. 

Határtalanul – nyári iskolaprogram Kárpátalján 

 

A világjárvány miatt a kárpátaljai oktatási intézmények is távoktatásra kényszerültek az elmúlt 

években. A pedagógusokat, szülőket, diákokat is új kihívások elé állította az online oktatás, ami 

különösen az alsó tagozatos osztályok számára okozott nehézségeket. A Határtalanul nyári 

iskola programnak köszönhetően azonban a kárpátaljai magyar iskolák falai között ismét 

személyesen tanulhatnak a gyerekek. 

  

Sófalvi tánctábor 

   

Ezek a gyermekek a Székelyudvarhelyhez közeli Bögöz faluból érkeztek az egyhetes, felsősófalvi 

tánctáborba. A helyi iskolában szállásolták el őket, ahol igazi tábori hangulat fogadta a 

csoportot. Egyikük sem kezdő a néptáncban, mindannyian járnak iskolai tánccsoportba, de 

vannak köztük olyanok, akik most először jöttek el. 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/

