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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Transznyefty: Ukrajna leállította az olajtranzitot Magyarországra, Csehországba 
és Szlovákiába Barátság vezetéken 
2022. augusztus 9. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Leállította az Ukrtransznafta a kőolaj tranzitját a Barátság olajvezetékrendszer déli ágán 

keresztül Magyarország, Csehország és Szlovákia irányába - jelentette ki kedden Igor Gyomin, 

az orosz Transznyefty gázszállítmányozási vállalat szóvivője. A szóvivő szerint ennek oka az 

volt, hogy az orosz fél az európai szankciók miatt nem tudja teljesíteni a tranzitdíj kifizetését. 

A szállítás száz százalékos előlegfizetés alapján történik. A július 22-i utalás visszakerült a 

Transznyefty számlájára. Az orosz vállalat közleménye szerint az európai bankok már nem 

jogosultak önállóan dönteni arról, hogy lebonyolíthatnak-e egy adott ügyletet, annak 

megerősítésére, hogy az nem tiltott, a banknak be kell szereznie a nemzeti felhatalmazott 

állami szerv engedélyét. A helyzetet bonyolítja, hogy az európai szabályozók még nem 

alakítottak ki egységes álláspontot a különböző joghatóságok bankjainak intézkedési 

algoritmusáról, és nem dolgozták ki a fenti engedélyek kiadásának eljárását. A közlemény 

szerint a kérdés megoldása érdekében a Transznefty felkérte a felhatalmazott bankot, hogy 

értesítse az európai szabályozó hatóságot annak érdekében, hogy engedélyt kapjon az 

Ukrtransznaftával megkötött szerződés szerinti elszámolásokra. A pénzeszközök átutalásának 

alternatív lehetőségeit is vizsgálják. 

 

Megnyitott az Ökumenikus Segélyszervezet ukrán menekülteket támogató 
budapesti központja 
2022. augusztus 9. – MTI, karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua  

Megkezdte működését az Ökumenikus Segélyszervezet ukrán menekülteket támogató 

központja Budapesten; a VIII. kerületi intézményben természetbeni adományokkal látják el a 

rászorulókat, valamint információs, jogi, integrációs és lelki segítséget is nyújtanak. Az 

Ökumenikus Segélyszervezet kedden az MTI-nek küldött közleményében azt írta, nemzetközi 

szinten is jelentős ukrajnai humanitárius szerepvállalásuk mellett Magyarországon is fontos 

résztvevői a menekülteket segítő munkának. Közölték: az elmúlt hónapokban kialakított segítő 

szolgáltatásokat immár a Budapest VIII. kerületében létrehozott új intézményben, az ukrajnai 

menekülteket támogató központban vehetik igénybe a rászorulók. Ismertették: a központ 

természetbeni adományokkal (élelmiszerekkel, higiénés eszközökkel, ruhával, gyermekápolási 

eszközökkel) látja el a rászorulókat és hangsúlyt fektet majd az integrációt segítő 

szolgáltatásokra is azoknak, akik Magyarországon szeretnének maradni. 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/vilag/leallitottak-az-orosz-olaj-tranzitjat-magyarorszag-csehorszag-es-szlovakia-fele/
https://karpatalja.ma/kitekinto/vilag/leallitottak-az-orosz-olaj-tranzitjat-magyarorszag-csehorszag-es-szlovakia-fele/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/megnyitott-az-okumenikus-segelyszervezet-ukran-menekulteket-tamogato-budapesti-kozpontja/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/megnyitott-az-okumenikus-segelyszervezet-ukran-menekulteket-tamogato-budapesti-kozpontja/
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Új helyszínek és sokszínű programkínálat a vasárnap kezdődő Kolozsvári Magyar 
Napokon 
2022. augusztus 9. – Krónika, maszol.ro 

Bár a Farkas utcát nem járhatják be, a fesztiválutca kínálata negyedelve-harmadolva ugyan, de 

a Kolozsvári Magyar Napok idei kiadásán is várja az ünneplő magyarságot. Kárpótlásként több 

új rendezvénnyel és helyszínnel is kedveskednek a szervezők. A hét végén kezdődő nyolcnapos 

rendezvénysorozat részletes programját ismertető keddi sajtótájékoztatón elhangzott: a 13. 

Kolozsvári Magyar Napokat (KMN) a koronavírus-világjárvány utáni normalitásba való 

visszatérés jegyében szervezik. A hivatalosan vasárnap kezdődő 13. Kolozsvári Magyar 

Napokon (KMN) összesen 450 rendezvény várja a város magyarságát és az Erdély és Kárpát-

medence más szegleteiből érkezőket mondta Szabó Lilla programigazgató. Ezeket 150 

partnerszervezet segítségével sikerült tető alá hozni, és külön öröm, hogy mintegy 50 közülük 

családos és gyerekprogram. Emellett több mint száz előadás és beszélgetés és harminc kiállítás 

várja a magyarnapozókat, míg a színházi miniévad keretében két kolozsvári és két 

vendégelőadást is láthat a nagyérdemű, utóbbiakra jegyet kell venni. 

 

A Nemzeti Színház Csíksomlyói passió című előadásával ünnepelnek augusztus 
20-án Kolozsváron 
2022. augusztus 9. – MTI, Krónika 

Augusztus 20-án, a magyar államalapítás és Magyarország fővédőszentje, Szent István király 

tiszteletének ünnepnapján adja elő a budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes a Csíksomlyói passió című előadást Vidnyánszky Attila rendezésében a 

Kolozsvári Állami Magyar Színházban – közölte a teátrum kedden. „A Csíksomlyói passió című 

előadás a Nemzeti Színház egyik meghatározó produkciója, éppen ezért a 2017-es budapesti 

kőszínházi bemutató után minden évben ezzel az előadással kezdjük az évadunkat” – idézték a 

Nemzeti Színház keddi közleményében Vidnyánszky Attila Kossuth-díjas rendezőt, a teátrum 

vezérigazgatóját. 

 

Pénteken kezdődik a 24. Szent István-napi Nemzetközi Kisebbségi 
Néptánctalálkozó Kolozsváron és környékén 
2022. augusztus 9. – MTI, Krónika 

Pénteken kezdődik a 24. Szent István-napi Nemzetközi Kisebbségi Néptánctalálkozó, amelyen 

hat ország kisebbségi és regionális kultúrát képviselő táncegyüttesei és zenekarai vesznek részt 

Kolozsváron és környékén. A Kolozsvárott, a Kolozs megyei Magyarfenesen, Válaszúton és a 

Fehér megyei Miriszlón zajló fesztiválon hat ország 20 külföldi és belföldi kisebbségi és 

regionális kultúrát képviselő táncegyüttese és zenekara vesz részt – közölte a Heltai Gáspár 

Könyvtári Alapítvány kedden. A programok között szerepel villámcsődület Kolozsvár 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uj-helyszinek-es-sokszinu-programkinalat-a-vasarnap-kezdodo-kolozsvari-magyar-napokon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uj-helyszinek-es-sokszinu-programkinalat-a-vasarnap-kezdodo-kolozsvari-magyar-napokon
https://kronikaonline.ro/kultura/a-nemzeti-szinhaz-csiksomlyoi-passio-cimu-eloadasaval-unnepelnek-augusztus-20-an-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/kultura/a-nemzeti-szinhaz-csiksomlyoi-passio-cimu-eloadasaval-unnepelnek-augusztus-20-an-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/kultura/penteken-kezdodik-a-24-szent-istvan-napi-nemzetkozi-kisebbsegi-neptanctalalkozo-kolozsvaron-es-kornyeken
https://kronikaonline.ro/kultura/penteken-kezdodik-a-24-szent-istvan-napi-nemzetkozi-kisebbsegi-neptanctalalkozo-kolozsvaron-es-kornyeken
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központjában, nyitógála a kolozsvári Diákművelődési Házban, nemzetközi néptánckavalkádok 

és zárógála Kolozsvár főterén, nemzetközi gasztronómiai est, nemzetközi táncház, népviseleti 

felvonulás, a magyarfenesi falunapok, a miriszlói magyar napok és a Heltai FolkNapok. 

 

Etnikai feszültség: a Maros megyei PNL magyarellenességgel próbál politikai 
tőkét kovácsolni 
2022. augusztus 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Maros megyei szervezete távolmaradással bojkottálta a 

marosvásárhelyi tanács keddi rendkívüli ülését, amelyen a képviselőtestület arról is szavazott, 

hogy 80 ezer lejjel támogassa a Székelyföldi Kerékpáros Körversenyt. A PNL szerint azonban 

Székelyföld nem létezik, ezért nem vett részt az ülésen és üdvözölte a Szociáldemokrata Párt 

(PSD), a Pro Románia és a Népi Mozgalom Pártja (PMP) képviselőinek a tervezetet elutasító 

szavazatát is. Kovács Mihály Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke 

sajnálatosnak nevezte, hogy a PNL etnikai feszültséget próbál generálni egy olyan városban, 

amely ezt a kérdést már rég meghaladta és elítéli az ilyen típusú hozzáállást. Frunda Csenge, a 

helyi tanács RMDSZ-frakciójának a vezetője elmondta: a képviselőtestületnek csak egy 

formális döntést kellett hoznia egy olyan támogatásról, amelyet korábban az elbíráló bizottság 

már jóváhagyott.  

 

Borvíz helyett tenger: nagy remények után óvatos újrakezdés jellemzi a 
székelyföldi idegenforgalmat 
2022. augusztus 9. – Krónika 

Az idei nyár hozta el a koronavírus-járvány két évvel ezelőtti kitörése óta mindenki által várt 

fordulatot a turizmusban: végre korlátozások nélkül utazhatunk. Az új normalitásnak azonban 

nem feltétlenül nyertese a belföldi, és ezen belül a székelyföldi turizmus. Sokan azok közül, akik 

tavaly felfedezték a hazai úti célokat, idén mégis külföldön nyaralnak.  

 

Az agyagtól a fényképig - Új állandó kiállítás a Szenci Városi Múzeumban 
2022. augusztus 9. – ma7.sk  

A 2010-ben alakult Szenci Városi Múzeum még csak egy évtizedes múltra tekint vissza, ám ez 

alatt az idő alatt is gazdag tevékenységet mutatott fel, amivel hozzájárult a város kulturális 

életének felpezsdítéséhez. A Szenc és szűkebb vidékére korlátozódó gyűjtőmunka több állandó 

és időszakos kiállítást eredményezett, emellett azonban különböző tudományos konferenciák, 

oktatási programok is jellemzik az intézmény tevékenységét. Az agyagtól a fényképig című 

legújabb állandó kiállítása apropóján a múzeum vezetőjével, Strešňák Gáborral beszélgettünk. 
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https://maszol.ro/belfold/A-Maros-megyei-PNL-szerint-Szekelyfold-nem-letezik-ezert-bojkottaltak-a-varosi-tanacs-keddi-uleset
https://maszol.ro/belfold/A-Maros-megyei-PNL-szerint-Szekelyfold-nem-letezik-ezert-bojkottaltak-a-varosi-tanacs-keddi-uleset
https://kronikaonline.ro/extra/borviz-helyett-tenger-nagy-remenyek-utan-ovatos-ujrakezdes-jellemzi-a-szekelyfoldi-idegenforgalmat
https://kronikaonline.ro/extra/borviz-helyett-tenger-nagy-remenyek-utan-ovatos-ujrakezdes-jellemzi-a-szekelyfoldi-idegenforgalmat
https://ma7.sk/tajaink/az-agyagtol-a-fenykepig-uj-allando-kiallitas-a-szenci-varosi-muzeumban
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Görgei emléktúra Gömörben 
2022. augusztus 9. – felvidek.ma  

Minden idők legnagyobb létszámú Görgei Emléktúrájáról adott hírt a Gömöri Lovas és Népi 

Hagyományőrző Egyesület. A Hangonyon gyülekező 60 lovashoz a Felvidéken további 15 

csatlakozott, így összesen 75 lovas hagyományőrző vett részt a túrán. „A Görgei Emléktúrák 

mindig a nemzeti összetartozás jegyében zajlottak, a hagyományőrzők egyharmada most is a 

határon túlról érkezett, és a túra nagy részét idén a csodálatos Felvidéken tettük meg 

mindannyian, legtöbben hátunkon a katonai hagyományőrzés jelmondatával: az “Erőt, 

tisztességet!” felirattal. A szeretettel teli fogadtatást, amelyet Jesztén és Ajnácskőn kaptunk, 

minden túrázó szívébe zárta. A több száz év alatt oly sokat tapasztaló Ajnácskői vár talán 

mosolyogva nézte a régmúlt időbe visszavágyó, hagyományokat őrző, ápoló, de legfőképpen a 

jelenben megélő lovasokat, tüzéreket, gyalogosokat. 

 

Isten igéjére összpontosító nyári táborok az ipolysági református parókián 
2022. augusztus 9. – felvidek.ma  

Az Ipolysági Református Egyházközség az idei nyári szünetben is több tábort szervezett a helyi 

és környékbeli fiatalok részére. A közösségépítés mellett természetesen nagy hangsúlyt 

fektettek a hit mélyítésére, Isten igéjének az ismertetésére. Augusztus első hetében a hat és tíz 

év közti gyermekek számára szerveztek napközis tábort. Idén a sport, az olimpia került 

előtérbe. A táborban a gyerekek egy színdarabot láthattak, ami egy sportoló életéről szólt, aki 

a történet végén hitre jut. A tábort végigvezette Isten igéje, a táborlakók Nehémiás történetével 

ismerkedtek meg. „Isten képes újjáépíteni a romos falakat, az életünk is meg tud újulni Isten 

jelenlétében” – magyarázta Izsmán Adél, a tábor egyik főszervezője. Hozzátette: a gyerekek 

nagy lelkesedéssel énekelték velünk az Istent dicsőítő énekeket. 

 

Az értékmentés az élete 
2022. augusztus 9. – Új Szó  

Varga Szilárdot, a 27 éves magyar és történelem szakos tanárt mindig is érdekelték a régi korok 

emlékei. Először az érmék, majd más tárgyi emlékek kezdték el foglalkoztatni.  A kíváncsiság a 

munkája során folyamatosan ott lapult benne, így sorra igyekezett kideríteni az egyes darabok 

történetét. Később pedig már a tárgyaknál is „beszédesebb“ iratokat, egyenesen a papírra írt 

szavakat kutatta. Először nagyjából 15 éve kezdtem el gyűjteni az iratokat, melyek a 

településhez és a környékhez kapcsolódnak. Itt kerültek képbe az egyházi dokumentumok, 

melyeken megtaláltam őseim neveit is. Ekkor váltak még közelebbivé, személyesebbé a poros 

papírlapok. Amikor már tudatosan kezdtem el gyűjteni a szóbeli, írásbeli és tárgyi adatokat, az 

2010 körül volt. Ebből az évből valók a legrégebbi feljegyzéseim. – emlékszik vissza Varga 

Szilárd. Miután megtalálta a régi jegyzőkönyvekben és iratokban ősei nevét, sokkal mélyebben 

beleásta magát a keresésbe, már-már küldetésének tekintette a helység történelmének 

felkutatását és csokorba gyűjtését.  
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Elszállították a migránsokat a Horgos-Röszke közúti határátkelő környékéről 
2022. augusztus 9. – pannonrtv.com 

Összegyűjtöttek és befogadóközpontba szállítottak a hatóságok 314 illegális bevándorlót 

Magyarkanizsa községből, a Horgos-Röszke közúti határátkelő melletti területekről. Az akciót 

az operatív rohamcsapat, az újvidéki csendőrség, a nagykikindai rendőrség és a határrendőrség 

közösen szervezte meg. Valamennyiüket a befogadóközpontba szállították, ahol megfelelő 

szállást biztosítanak nekik, írja közleményében a belügyminisztérium.  
 

Szabadka: Rendőri ellenőrzés alá vonják a határmenti sávot 
2022. augusztus 9. – vajma.info, magyarszo.rs 

A rendőrség teljesen ellenőrzés alá fogja vonni a határsáv és az erdő közti területet, több 

rendőrt kérnek a problémás szakaszokra, jelentette be Bojan Šoralov, az Észak-bácskai Körzet 

vezetője azon a találkozón, amelyen a migránskrízisről és az általuk okozott biztonsági 

problémákról volt szó, tudósít a Subotica.com. Az Észak-bácskai Körzet irodáiban megtartott 

rendezvényen jelen volt mindegyik szervezet és intézmény képviselője, amelynek köze lehet a 

közbiztonság megteremtéséhez.  

 

KÉK-hír: Kézműves tábor Magyarkanizsán 
2022. augusztus 9. – pannonrtv.com 

Kézműves tábort tartanak Magyarkanizsán a nyári szünidőben. A kézműves tábort a Cnesa 

Oktatási és Művelődési Intézmény szervezte meg. Az általános iskolás gyerekek számára van 

megszervezve a kézműves tábor. A gyerekek 3 napig a délelőtti órákban kézműves 

foglalkozásokon és különböző játékokban vehetnek részt.  

 

Nagybecskerek: Átadták a várost elkerülő út egy újabb szakaszát 
2022. augusztus 9. – vajma.info, magyarszo.rs 

Átadták a forgalomnak a Nagybecskereket elkerülő út egy újabb 3,7 kilométeres szakaszát. A 

helyszínen járt ma Tomislav Momirović, építésügyi és közlekedési és infrastrukturális 

miniszter és Simo Salapura Nagybecskerek polgármestere, akik megtekintették az elkészült 

kerülőutat, és ezennel megnyílt a forgalom a nem egészen négy kilométeres útszakaszon. A 

kerülőút ötödik, egyben befejező szakaszát jövő évben kezdik meg építeni, és ezzel teljesen 

kiszorítják a város központjából a teherforgalmat. 

 

ORFK: mintegy tizenkétezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. augusztus 10. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6174 ember lépett be kedden Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 5833-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 183 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elszallitottak-migransokat-horgos-roszke-kozuti-hataratkelo-kornyekerol
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27747/Szabadka-Rendori-ellenorzes-ala-vonjak-a-hatarmenti-savot.html
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/kek-hir-kezmuves-tabor-magyarkanizsan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27748/Nagybecskerek-Atadtak-a-varost-elkerulo-ut-egy-ujabb-szakaszat.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/08/10/orfk-mintegy-tizenketezren-erkeztek-ukrajnabol-kedden
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igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 440-en - köztük 163 gyermek - érkezett az 

ukrajnai háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Kárpátaljára helyezi székhelyét a harkovi futballklub 
2022. augusztus 9. – karpatalja.ma 

A csapat ezentúl a megyénkben folytatja edzéseit, ahol minden feltétel adott a megfelelő 

felkészüléshez. A klub sportigazgatója a neves ukrán labdarúgó és edző, Vaszil Kobin lett – 

jelentette be Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója. Korábban Kárpátalján tartotta edzéseit a 

Sahtar Donyeck és egyéb ukrajnai klub is. 

 

2 millió forint értékű segélyt hozott a Magyar Mozdonyvezetők Szakszervezete 
Ukrajnába 
2022. augusztus 9. – karpat.in.ua 

Folyamatosan érkeznek Kárpátaljára a magyarországi segélyszállítmányok. A Mozdonyvezetők 

Szakszervezete ma 2 millió forint értékben hozott adományt ukrajnai kollégáinak, melyet a 

Belső-Ukrajnában dolgozó mozdonyvezetőknek juttatnak majd el, akik a háborús területekről 

történő személyszállításban és evakuációban vesznek részt, többek között Kijev, Harkiv és 

Zaporizzsja városába. A szállítmányt a magyar vasutasok Csapon adták át az ukrán 

illetékeseknek. 

 

A Viski kistérség fronton harcoló katonáinak családtagjai részesültek 
adományban 
2022. augusztus 9. – karpat.in.ua, karpataljalap.net 

Tartós élelmiszert és tisztálkodási szereket tartalmazó segélycsomagot kaptak a Viski kistérség 

fronton szolgáló 74 katonájának családtagjai magyarországi és romániai testvértelepüléseknek 

köszönhetően. A Viski kistérség polgármestere, Hajovics Jaroszlav köszönetét fejezte ki a 

magyarországi és romániai testvértelepülések felé, akiknek lakói az elmúlt hónapokban 

segítették a kistérség tagjait, valamint az oda érkező belső menekülteket. 

 

Fegyir Sándor az ukrán hadsereg magyar hangja 
2022. augusztus 9. – kiszo.net 

A jellegzetes kárpátaljai dialektust és a magyar nyelvet használják a rádióbeszélgetéseik 

rejtjelezésére a kelet-ukrajnai fronton azoknál az ukrán egységeknél, amelyekben kárpátaljaiak 

szolgálnak – írta a Suspilne az ungvári Viktor Scsadej Facebook-bejegyzésére hivatkozva. A 

kárpátaljai területvédelmi egység tagja, aki az elmúlt években több alkalommal is indult 

Ungvár polgármesteri székéért – sikertelenül – posztjában megjegyezte: „magyar a legjobb 

titkosítási nyelv az ukrajnai háborúban”. Állítását a lövészárokban készített videóval 

támasztotta alá. A felvételen Fegyir Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem professzora magyar 

nyelvű rádiókommunikációja látható és halható. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/sport/karpataljara-helyezi-szekhelyet-a-harkovi-futballklub/
https://life.karpat.in.ua/?p=114034&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=114034&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=113905&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=113905&lang=hu
https://kiszo.net/2022/08/09/fegyir-sandor-az-ukran-hadsereg-magyar-hangja/
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A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2022-2023-as 
tanévre 
2022. augusztus 9. – karpatalja.ma 

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szeretettel várja a népzene, néptánc, népi 

hangszer, népi ének és kézművesség iránt érdeklődő gyerekeket, 7 éves kortól alapfokú 

művészeti iskoláinkba. Jelentkezni lehet a Tulipán Tanoda honlapján keresztül, a következő 

linkre kattintva: https://tulipantanoda.com.ua/rolunk/jelentkezes/, valamint telefonon a 

koordinátoroknál. 

 

Kezdetét vette a Nagyberegi Tulipán Népművészeti Tábor 
2022. augusztus 9. – karpatalja.ma, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Augusztus 8-án vette kezdetét az első alkalommal megrendezett Nagyberegi Tulipán 

Népművészeti Tábor. A rendezvénynek a Nagyberegi Tulipán Tanoda épülete ad otthont. A 

hivatalos megnyitón Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola 

igazgatója elmondta, hogy a nyár folyamán három helyszínen valósulnak meg táboraik 

Kárpátalja-szerte. A tanoda fő feladatának tartja a magyar népművészeti értékek átadását, a 

népi hagyományok ápolását és a tehetséggondozást. Céljuk, hogy azokban a kistérségekben, 

ahol nem működik állami zeneiskola lehetőséget biztosítsanak a gyerekeknek tehetségük 

kibontakozására, fejlesztésére.  

 

Kezdetét vette a „Szól a Fülemüle!” – VIII. Kárpátaljai népzenei és néptánc 
tehetségkutató 
2022. augusztus 9. – karpatalja.ma, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén nyolcadik alkalommal szervezi meg a „Szól a 

Fülemüle!” Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutatót, amelynek szakmai partnere a 

Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége. 2022. augusztus 8-án a tehetségkutató 

seregszemlével vette kezdetét, amit egy 30 órás képzés tábor formájában követ. 

     
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 9. – Kossuth Rádió 

Ha az identitás védelmét emberi jogként ismerné el az ENSZ, abból minden ember profitálna, 

a kisebbség és a többség is – mondta egy portálnak adott interjújában Kalmár Ferenc. 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa arról a magyar 

kezdeményezésről beszélt, amely szeretné elérni, hogy az egyetemes emberi jogok közé 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-tulipan-tanoda-magyar-nepmuveszeti-iskola-felvetelt-hirdet-a-2022-2023-as-tanevre/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-tulipan-tanoda-magyar-nepmuveszeti-iskola-felvetelt-hirdet-a-2022-2023-as-tanevre/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/kezdetet-vette-a-nagyberegi-tulipan-nepmuveszeti-tabor/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/kezdetet-vette-a-szol-a-fulemule-viii-karpataljai-nepzenei-es-neptanc-tehetsegkutato/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/kezdetet-vette-a-szol-a-fulemule-viii-karpataljai-nepzenei-es-neptanc-tehetsegkutato/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-08-09_18-01-00&enddate=2022-08-09_18-40-00&ch=mr1
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tartozzon az identitáshoz való jog. Két éve jelent meg Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 

és Kalmár Ferenc összeállításában A nemzeti kisebbségvédelem javasolt alapelvei az Európai 

Unióban c kiadvány bővített változata, melyben már öt pontba foglalták össze a javasolt 

alapelveket, melyek közül három is foglalkozik a nemzeti identitással, illetve az identitás 

védelmével. Arról kérdeztem Kalmár Ferencet, hogy ezeknek az alapelveknek a 

továbbgondolásáról van szó a mostani kezdeményezésben? 

 

Egy régióhoz, vagy egy településhez tartozás is egy identitás megvallása, még akkor is, ha 

elszármazik onnan az illető. A falunapokra, templom búcsúkra hazatérőktől számtalanszor 

hallani, hogy életük végéig ahhoz a közösséghez tartozónak vallja magát.  

A hétvégén Magyarittabén háromnapos falunapi rendezvénysorozat volt. Jó alkalom ez, hogy 

hazavárják a faluból elszármazottakat, hogy újabb kapcsolatokat építsenek a leendő 

testvértelepülésekkel. Összeállításunkban először Kerekes Józsefet, a helyi tanács elnökét 

halljuk.   

 

Jubileumi évet ünnepel a biharpüspöki római katolikus közösség: 125 éve áll a most kívül-belül 

megújult plébániatemplom. A 300 lelkes közösség augusztus 14-én ünnepli a templom teljes 

felújításának befejezését, amelyet 2020 nyarán kezdtek el. 

 

Délvidéki kerékpárosok tekernek ezekben a napokban az Ipoly mentén. A Tour de Délvidék 

magyar fiatalok honismereti kerékpártúrája, melyet húsz éve tartanak a Kárpát-medence más-

más vidékein barangolva. Idén a kerékpártúra résztvevői most éppen Ipoly völgyében 

kacsáznak a magyarországi és a felvidéki oldal között, és az Ipoly parti városban, 

Balassagyarmaton, hol máshol, mint a Kerékpármúzeumban találtak pihenőt.  

 

Beregszászon seregszemlével és bemutató előadásával indult a Géniusz Jótékonysági 

Alapítvány nyolcadik „Szól a fülemüle” népzene- és néptánc tehetségkutató tábora kárpátaljai 

fiataloknak.  

 

Egyhetes napközis táborban alapozták meg a temesvári Bokréta néptánccsoportok a jövő tanév 

koreográfiáit. A Bartók Béla líceum óvodájának udvarán és termeiben az együttes három 

korcsoportja különböző tájegységek táncainak alaplépéseit sajátította el, de a citerások is 

szorgalmasan próbáltak, a legkisebbek pedig kézműveskedtek, és a játék sem maradt el. Az egy 

hét alatt tanultakat a szombati táborzárón a szülőknek is bemutatták.  

 



 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 10. 

. 

 

  60 helyszínen 450 programmal várja az érdeklődőket Erdély legjelentősebb kulturális 

fesztiválja, a Kolozsvári Magyar Napok. Itt leszünk! - idén ez a magyar napok jelmondata.  A 

részleteket Szabó Lilla, a Magyar Napok programigazgatója mondja el. 

A kolozsvári Magyar Napok hivatalosan vasárnap este nyílik, de már déltől várják az 

érdeklődőket a jobbnál jobb programok.  

 


