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Nyomtatott és online sajtó 

Őrző szerep: magyar állami támogatással épült óvodát adtak át a Kovászna megyei 
Komandón 
2022. augusztus 11. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Magyar állami támogatással épült óvodát adtak át csütörtökön Székelyföld egyik legkeletibb 

településén: Komandón. A római katolikus egyház által 125 millió forintból (több mint 1,55 

millió lejből) felépített 340 négyzetméteres alapterületű épület két óvodai csoportnak ad 

otthont, ugyanakkor szabadidős központként is működik és nyári táborok szervezését is 

lehetővé teszi a háromszéki településen. Az óvodaavatón mondott beszédében Soltész Miklós, 

a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára megemlítette: 

a Budapesttől mintegy 800 kilométerre fekvő Kommandó egykor határvidék volt, „őrizte a 

hazát, a nemzetet és a gyönyörű hegyvidéket”. Úgy vélte, hogy az új létesítmény is a közösség 

őrző szerepét erősíti. 

 

Mol: Magyarországra is megérkezett a kőolaj 
2022. augusztus 11. – MTI, hirado.hu, Origo, karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua, bumm.sk 

Szlovákia után Magyarországra is megérkezett a kőolaj a Barátság vezetéken keresztül: 

csütörtök reggelre helyreállt a szállítás - közölte a társaság az MTI-vel.A kőolajvezeték 

újraindítását a Mol gyors intézkedése tette lehetővé: a késlekedés miatt a vállalat azonnali 

egyeztetésbe kezdett az ukránokkal és az oroszokkal is, majd átutalta az ukrajnai szakasz 

használatért fizetendő tranzitdíjat - tartalmazza a közlemény. "A megállapodásnak 

köszönhetően a Magyarországot és Szlovákiát is ellátó Barátság-kőolajvezetéken ismét 

zavartalanul működik a szállítás" - írták. 

 

Szeptembertől már iskolabuszokkal is segíti a felvidéki magyar iskolákat a 

Rákóczi Szövetség 

2022. augusztus 11. – felvidek.ma  

A Rákóczi Szövetség több mint 30 éve segíti a határon túli magyarság megmaradását 

különféle programok, rendezvények, táborok és ösztöndíjátadások lebonyolításával. Erősíti a 

magyar-magyar kapcsolatok építését a világ minden táján élő magyarok között több 

korosztályban, nagy hangsúlyt fektet a magyar anyanyelv és II. Rákóczi Ferenc fejedelem 

szellemi örökségének ápolására. Tevékenységének egyik fő pillére a beiratkozási program, 

mely a kezdetek óta egy több elemből álló, komplex Magyar Iskolaválasztási Programmá 

nőtte ki magát. A program célja, hogy bátorítsa a magyar vagy részben magyar családokat 

arra, hogy iskolaköteles gyermeküknek magyar iskolát válasszanak.  

     

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-allami-tamogatassal-epult-ovodat-adtak-at-a-kovaszna-megyei-kommandon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-allami-tamogatassal-epult-ovodat-adtak-at-a-kovaszna-megyei-kommandon
https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2022/08/11/mol-magyarorszagra-is-megerkezett-a-koolaj
https://felvidek.ma/2022/08/szeptembertol-mar-iskolabuszokkal-is-segiti-a-felvideki-magyar-iskolakat-a-rakoczi-szovetseg/
https://felvidek.ma/2022/08/szeptembertol-mar-iskolabuszokkal-is-segiti-a-felvideki-magyar-iskolakat-a-rakoczi-szovetseg/
http://felvidek.ma/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 12. 

 

 

Feljelentette Orbán Viktort a diszkriminációellenes tanácsnál Alexandru Muraru 

liberális képviselő 
2022. augusztus 11. – maszol.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) fordult a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

Iaşi megyei szervezetének elnöke, Alexandru Muraru képviselő Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök tusványosi beszéde miatt. A törvényhozó a diszkrimináció megelőzéséről és 

büntetéséről szóló 2000/137-es kormányrendeletre hivatkozva tett feljelentést a CNCD-nél 

Orbán Viktor ellen, aki szerinte rasszista és idegengyűlölő kijelentéseket tett június 23-án egy 

tusnádfürdői „magánrendezvényen”, amelyen nem kormányfői minőségében vett részt, 

látogatása ugyanis nem szerepelt a román külügyi tárca hivatalos programjában. A liberális 

politikus szerint Orbán beszéde „olyan faji ideológiákból merít, amelyek több millió áldozatot 

követeltek a 20. században. Az ehhez hasonló kisiklások megengedhetetlenek a 21. századi 

Romániában és Európában, amelyek megtapasztalhatták a faji ideológiák okozta tragédiákat” 

– nyomatékosította, idézve a Magyar Tudományos Akadémia által Orbán beszéde után 

kiadott nyilatkozatból is. 

 

Kortárs zeneszerzők liturgikus alkotásai csendülnek fel nyolc templomban a 

Kolozsvári Magyar Napokon 

2022. augusztus 11. – Krónika 

Nagyszabású egyházzenei fórumot rendeznek az augusztus 14. és 21. közt tartandó Kolozsvári 

Magyar Napok keretében. A sorozatot a kincses város nyolc templomában tartják: negyven 

kortárs magyar zeneszerző 77 egyházi alkotása csendül fel liturgikus keretben vagy koncert 

formájában. 

 

„Mindenki előtt nyitva áll a bánffyhunyadi óvoda, de az oktatás nyelve magyar 

lesz” – reagál a PSD-s vádakra a református egyház 

2022. augusztus 11. – Krónika, Nyugati Jelen 

Elutasítja a szegregáció vádját az új bánffyhunyadi óvoda kapcsán a református egyház, mely 

szerint jelenleg is tanulnak román gyerekek a magyar csoportokban. „Nem mondta senki, 

hogy a vadonatúj bánffyhunyadi magyar óvodába nem járhatnak román gyerekek, senki nem 

tiltotta ki őket onnan” – fogalmazott a Szociáldemokrata Párt (PSD) diszkriminációt 

emlegető szerdai kirohanására reagálva Vincze M. István kalotaszegi református esperes. 

Rámutatott: a kolozsvári angol óvodákba is többféle nemzetiségű gyerek jár, de az oktatás 

nyelve angol. 

 

Ünnepelt az élesdi magyarság 

2022. augusztus 11. – Bihari Napló 

Az elmúlt hétvégén, augusztus 5–7. között, háromnapos ünnepi rendezvény keretében 

tartották meg a Találkozások hétvégéjét a Sebes-Körös menti városban, Élesden. Az 
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ünnepséget a helyi RMDSZ-szervezet és református egyházközség, valamint a Castrum 

Egyesület rendezte. 

 

Közel nyolcmillió lejből korszerűsítenék a csíkszeredai közvilágítási rendszert  
2022. augusztus 11. – szekelyhon.ro 

Fényerő-szabályozású, online vezérelhető, energia-hatékony izzókat szerelnének fel a régiek 

helyébe Csíkszeredában a közterületek lámpaoszlopaira. A közvilágítás felújítására pályázik a 

város a Környezetvédelmi Alaphoz, amely révén akár évi 800 ezer lejt is megtakaríthatnak a 

közvilágításra költött pénzből.  

 

Hatósági akadályok a magyar finanszírozású tervek előtt  
2022. augusztus 11. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Nyolc éve vásárolta meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a rendszerváltás utáni 

magánosítás következményeként leromlott belvárosi Bodok-szálló épületét. Antal Árpád 

polgármester a csütörtöki sajtótájékoztatón bejelentette, már idén télen elkezdődhet az 

egykori szálloda és a környező épületek bontása, átmenetileg parkolóhelyeket alakítanak ki, 

majd a tervek szerint a magyar állam támogatásával hat művelődési intézménynek otthont 

adó, a belváros képét teljesen meghatározó kulturális központ épül.  

 

Pezsgő kulturális programok, modernitás és hagyományőrzés a nagyajtai 

Várfesztivál első kiadásán 

2022. augusztus 11. – Krónika 

A hagyomány és modernitás találkozását tűzte ki fő céljául a nagyajtai Várfesztivál első, 

ingyenes kiadása, amely színes porgramkínálattal, közösségi élményekkel és valamennyi 

korcsoportot megszólító foglalkozásokkal várja az érdeklődőket augusztus 12–14. között az 

unitárius vártemplom udvarán. Az erdővidéki fesztivál ötletéről és a részletes programról 

Fekete Hunor, a rendezvény egyik szervezője beszélt a Krónikának. 

 

Virágkarnevállal ünneplik Szent Istvánt és az államalapítást Bihar megyében 

2022. augusztus 11. – Krónika 

A Bihar megyei RMDSZ székházában tartott sajtótájékoztatón ismertették az idei 

virágkarnevál ünnepi programját és útvonalát. A rendezvény augusztus 21-én kezdődik, a 

virágkocsik Nagyváradról Szentjobbra érkeznek, másnap, augusztus 22-én pedig útnak indul 

a megyei karaván. A virágkocsik konvoja idén a Berettyó-menti és az érmelléki települések 

egy részén is áthalad, többek között Margitta városában is. 
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Még tíz napig lehet szavazni a Kaszás Attila-díj jelöltjeire 
2022. augusztus 11. – felvidek.ma  

Még tíz napig, augusztus 21. éjfélig lehet szavazni a Kaszás Attila-díj 2022. évi jelöltjeire: 

Harsányi Attilára, a Miskolci Nemzeti Színház, Ötvös Andrásra, a 6Szín és Rába Rolandra, a 

Proton Színház jelöltjére a www.kaszasattiladij.hu oldalon – tudatta a Magyar 

Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) csütörtökön az MTI-vel. A Kaszás Attila-

díj rendkívüli elismertséget vívott ki magának az évek során; nemcsak azért, mert a 

legkiválóbb művészek nyerték el eddig is, hanem mert a legdemokratikusabb elismerésként a 

szakma és a közönség választja ki a díjazottat – olvasható a közleményben. „A Kaszás Attila-

díj nem korlátozódik az országhatárokon belüli társulatokra, hanem nyitva áll minden 

magyar ajkú színművész, illetve színtársulat számára. Nagy örömünkre szolgál, hogy eddig öt 

alkalommal is határon túli színművész vehette át ezt az elismerést” – idézi a közlemény 

Richly Gábort, a díj lebonyolítását támogató Magyar Művészeti Akadémia (MMA) főtitkárát. 

 

Emlékezni és emlékeztetni 
2022. augusztus 11. – felvidek.ma  

Harminc év a történelemben nem nagy idő, viszont az egyén életében az. Harminc év alatt 

sok minden megváltozik, és ezalatt sok mindent elfelejtünk. Éppen a felejtés ellen, az 

emlékezésért és az emlékeztetésért akar tenni a Csallóköz Natúrpark vezetősége. Ezért 

hirdetik meg azt a folyópályázatot, amelyre harminc évvel ezelőtt készült fényképeket 

szeretnének összegyűjteni, és ezekből majd kiállítást állítanak össze. Felhívásukra olyan 

fényképeket, korabeli dokumentumokat várnak, amelyek a 30 évvel ezelőtti bősi vízi erőmű 

megépítése elleni tiltakozáson készültek, amikor ezrek alkottak élőláncot, egymásba 

kapaszkodva kicsik és nagyok, szilárd elhatározással mondtak nemet a természetbe való 

durva beavatkozás, az erőmű megépítése és üzemeltetése ellen.  

 

Közép-Európa első közösségi kenderházának alapkövét tették le Ipolyszalkán 
2022. augusztus 11. – felvidek.ma  

Szerdán az ipolyszalkai tájházban került sor a Pontibus Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Társulással közösen a tájház bővítésének alapkőletételi eseményére. Dikácz 

Zsuzsának, a tájház működtetőjének régi álma valósult meg, amely szerint a 2003 óta 

működő parasztház élő tájházzá alakuljon. Ez olyannyira sikerült, hogy mára már kinőtte 

küldetését, mind térben, mind működésében. Ezért jó pár éve eldöntötte a vezetőkkel együtt, 

hogy bővítik a házat, megvették a szomszédos parasztportát. Jó kapcsolatai révén ismerte 

meg a hagyományos építészet, de a mai kornak is megfelelő, sőt már jól bevált 

kenderbetonból készült házak előnyeit. Az élő tájház eddigi sikeres működése adott 

lehetőséget arra, hogy a szalkai székhelyű Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság is 

részt vegyen európai projektekben is. 
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Akkreditált hagyományápoló képzés beindításáról tanácskoztak Horgoson  
2022. augusztus 11. – Vajma.info 

Útravaló elnevezéssel indul akkreditált képzés óvónőknek és alsó tagozatokon tanító 

pedagógusoknak, hogy hogyan lehet a kézművességet, a népdalokat, a mondókákat, a 

meséket beépíteni a kisgyermekek oktatásába. A képzés kapcsán ma, csütörtökön tartottak 

megbeszélést Horgoson a Hagyományok Háza Hálózat és a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet munkatársai az első alkalommal megrendezett Népi Kézműves Táborban. Vörös 

Zsuzsannát, a Hagyományok Háza hálózati munkatársát és Kovács Nádi Karolinát, a hálózat 

és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársát kérdeztük az elképzelésekről. 

 

Lövéseket lehetett hallani az éjjel Horgoson 
2022. augusztus 11. – Vajma.info 

Csütörtökre virradóra, éjjel egy óra tájban több lövést is lehetett hallani Horgoson. Erről a 

helybeliek számoltak be a közösségi oldalakon. “0:49-kor lövések hallatszottak a határ felől, 

még hozzá gépfegyverből. Sorozatosan” – írta az egyik polgár. Többen is megerősítették, hogy 

ők is hallották a gépfegyverkattogást. Nem ez az első alkalom, hogy Horgosnál is lövöldözés 

hallatszik a határzónából. Két hete a magyarkanizsai városházán megtartott sajtótájékoztatón 

hivatalosan is elhangzott, hogy gyakran találni fegyvereket Horgosnál, illetve, hogy akkor 

becslések szerint1200 migráns tartózkodott a falu különböző részein. 

 

Új játszóterek létesülnek Horgoson 
2022. augusztus 11. – Magyarszo.rs 

Kishegyes község önkormányzata olyan döntést hozott, hogy Kishegyesen és 

Bácsfeketehegyen létesítenek egy-egy korszerű játszóteret. A meglévőktől ezek abban fognak 

eltérni, hogy minden aktuális követelménynek eleget tesznek, valamint látványosak lesznek, 

és érdekesek a gyerekek számára. Sárközi István, a községi képviselő-testület elnöke arról 

számolt be, hogy szeretnék mihamarabb megépíteni az új közösségi tereket. – Kishegyesen és 

Bácsfeketehegyen is egy-egy új játszótér épül. A 2022-es költségvetés tervezése során 

előirányoztuk az ehhez szükséges önkormányzati forrásokat. Mint minden más beruházás 

esetén, a folyamat abból áll, hogy a projektumra tervet kell készíteni, azt követően be kell 

építeni a közbeszerzési tervbe, és az alapján életre kell hívni a megrendelést. 

  

Petőfi nyomába eredtek a gyerekek 
2022. augusztus 11. – Magyarszo.rs 

Hétfőn vette kezdetét az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben a Kamaszodó kalandozó 

tábor, amelyet az idén először szervezett meg a Bóbita Óbecsei Nagycsaládosok Egyesülete. A 

táborban, amelynek fő témája Petőfi Sándor élete és költészete, mintegy harminc gyermek 

vesz részt. – Érdekesnek találtam a tábor nevét, ezért döntöttem úgy, hogy részt veszek. 

Minden program tetszik, de Az újságírás rejtelmei elnevezésű foglalkozás eddig a kedvencem. 

Visszamentünk az időben, 1848. március 15-ére, amikor is a Pilvax kávéházban zajló 

eseményekről kellett tudósítást írnunk, majd visszaugrottunk a jelenbe, 2022-be, ahol az volt 
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a feladatunk, hogy készítsünk interjút a 21. században élő Petőfivel. Csapatokban játszunk, mi 

vagyunk a Kisokosok, nálunk jó a csapatmunka – mondta Bozsik Rebeka. 

 

Élőben jelentkezett a Pannon Rádió a TSC Kupáról 
2022. augusztus 11. – PannonRTV.com 

A műsorvezetők, Kókai Mónika, Herceg Zsolt és Brasnyó Zoltán, a Kárpát-medencei U15-ös 

csapatok játékosaival, edzőivel és a foci szerelmeseivel beszélgettek a TSC Akadémia pályái 

mellől. Már órákkal a közvetítés előtt komoly előkészületi munka folyik a terepen, hogy a 

hallgatók a lehető legjobb minőséget kapják. Gazsó Attila, műszaki igazgató, Pannon RTV: „A 

közvetítést megelőző felkészüléshez hozzátartozik egy terepszemle, amikor eljövünk, 

felmérjük a terepet, megnézzük, hogy hova tesszük a riporter posztot, hova lehet a közvetítő 

kocsival állni, hogyan lehet áramot biztosítani neki, internetet biztosítani, hogyan lehet 

bekábelozni a terepen.” 

   
Nemzetközi konferencia lesz Budapesten az ukrajnai háborúról és a 

klímaválságról 
2022. augusztus 11. – MTI, kiszo.net  

Kétnapos nemzetközi konferenciát szervez szeptember végére az ukrajnai háborúról és annak 

hatásairól, az energia- és klímaválságról a fővárosi önkormányzat, a Political Capital és a CEU 

Demokrácia Intézete - közölte a Főpolgármesteri Hivatal csütörtökön az MTI-vel. A 

közlemény szerint a Budapest Fórum a Fenntartható Demokráciák építéséről című 

rendezvényt szeptember 21-22-én tartják. Közölték, a fórumon foglalkoznak majd 

Oroszország Ukrajnában vívott háborújával és annak hatásaival, a világszerte aktuális 

energiaválsággal, valamint a demokráciák kihívásaival a populizmus korában.  

 

A Wizz Air újabb 100 ezer ingyenjegyet ajánl fel az ukrán menekülteknek 

2022. augusztus 11. – MTI, karpatalja.ma 

A Wizz Air újabb 100 ezer ingyenes jegyet biztosít ukrán állampolgárok számára a Wizz Air 

Hungary és a Wizz Air UK járataira - közölte a légitársaság csütörtökön az MTI-vel. A Wizz 

Air korábban indított kezdeményezését folytatva a szeptember 15. és december 8. között 

induló járatokra ajánlja fel a térítésmentes jegyeket, ezzel segítve az ukrán állampolgárokat 

úti céljaik elérésben. A felajánlott jegyek 800 útvonalon érhetőek el. A felajánlott jegy egy 

kézipoggyászt tartalmaz, további poggyász felvitele a repülőgépre, illetve feladása díjköteles - 

jelezte a légitársaság. 

 

Újabb menekülthullám tart Kárpátaljára, emiatt emelkednek a bérleti díjak 

2022. augusztus 11. – kiszo.net 

Tíz potenciális albérlőre csupán egy ajánlat jut Ungváron. A megyeszékhelyen a belső 

menekültek második hullámának lehetünk a tanúi – közölte Hanna Csavarga ingatlanügynök 
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a sajtóval. A lakások bérleti díjának emelése mögött most elsősorban a költöző diákok állnak. 

Ugyanis mivel más régiók egyetemeit átköltöztetik Kárpátaljára, az oktatási intézményekkel 

együtt a lakásra szoruló hallgatók száma is nő. Ungvár külterületén havi 5-7 ezer hrivnyáért 

lehet lakást találni. Egy új építésű és felújított épületben lévő lakás havi 300-400 dollárba 

kerül. A városhoz közeli ház havi 1500 dollártól bérelhető. 

 

A média hatásairól tartott előadást Orosz Ildikó a Nyári Kölcsey 

Pedagógusakadémián 

2022. augusztus 11. – karpatalja.ma 

Szerán harmadik napját tartotta a Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az elmúlt napokban a Nyelvek és kultúrák az oktatásban az 

EU-ban és Ukrajnában témakörét járták körbe a résztvevők. Augusztus 10-én pedig a médiáé 

volt a főszerep. A Covid19 megjelenése óta az oktatásban egyre nagyobb teret hódítottak a 

digitális eszközök. Az oktatási rendszer digitalizációja eredményeiről és a tömegtájékoztatási 

eszközök befolyásáról dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke tartott előadást. 

 

Nyári ifjúsági közösségi tér nyílt Ungváron 
2022. augusztus 11. – karpat.in.ua 

7 és 17 év közötti fiatalok számára nyitottak közösségi teret Ungváron, ahol a résztvevők 

szabadtéri programok keretében tanulhatnak, játszhatnak és barátkozhatnak egymással. A 

„Spilno Camp” elnevezésű projekt keretében helyi és áttelepült gyermekek számára 

szerveznek foglalkozásokat. A szülők elégedettek a látottakkal. A közösségi tér területén a 

szervezők különböző korú gyermekek számára igyekeznek izgalmas programokat, többek 

között tematikus, kiscsoportos foglalkozásokat is tartani. Az UNICEF által működtetett 

„Spilno Camp” projekt már több kárpátaljai városban is megfordult.  

 

Kárpátalján több mint 100 ezer Tramadol tablettát találtak egy humanitárius 

rakományban 

2022. augusztus 11. – karpat.in.ua 

Több mint 100 doboz, kábítószert tartalmazó Tramadol gyógyszert foglaltak le a Kárpátaljai 

Vámhivatal csempészet és vámszabályok megsértése elleni osztályának felügyelői az ukrán–

szlovák határon. A fuvarozó a humanitárius rakomány között, engedély nélkül szállította egy 

kisbuszban az Európai Unióból Ukrajna vámterületére. Az eset az ungvári határátkelőn 

történt. A vámellenőrzés során a kárpátaljai fuvarozó átadta a kísérő okmányokat, amelyek 

szerint humanitárius rakományt, 2 raklapnyi, 32 doboz, közel 600 kg egészségügyi 

felszerelést és terméket (gyógyszert), szállít Ukrajnába10,6 ezer euró értékben.  
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A szentlászlói és várdaróci néptánccsoportjaink után a csúzai Csárdás és a 

dályhegyi ifjúsági táncegyüttes is Pomerben tánctáborozott 
2022. augusztus 11. – Kepesujsag.com 

Egymásnak adják a kilincset népi tánccsoportjaink a HMDK pomeri táborozási központjában, 

a Salamon Király Magyar Nyelvi és Kulturális Központban. A múlt héten a csúzai Csárdás 

tagjai töltöttek itt néhány napot, mialatt két alkalommal színpadra is léptek, a dályhegyi 

Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület táncosai pedig ezen a héten gyakorolhattak itt a Szent 

István-napi műsorra. A HMDK itt nyitotta meg új táborozási helyszínét, a Salamon Király 

Magyar Nyelvi és Kulturális Központot azzal a céllal, hogy az egész éven át szorgalmasan 

gyakorló néptánccsoportjaink fiataljai számára táborozási lehetőséget biztosítson az Adria 

partján. 

  

Újra szól a csúzai református templom harangja 
2022. augusztus 11. – Kepesujsag.com 

Csúza: a református templom harangját megszólaltató berendezés a közelmúltban 

meghibásodott, melyet most a magyar kormány és a HMDK finanszírozásával hozott rendbe 

Konkoly József magyarországi szakember. Ma már a legtöbb helyen nem emberi erővel 

harangoznak, hanem elektromos berendezés húzza a harangot, de gyakori – kevésbé elegáns 

– megoldás, hogy a toronyba szerelt hangszórókon keresztül szólalnak meg a harangok. A 

csúzai református templom utolsó harangozója Kovacsevics Antal volt, aki délben, 

istentiszteletkor, halálesetkor és az ehhez kapcsolódó szertartásokkor húzta a harangot. A 

szerkezetet a 2000-es évek elején villamosította Konkoly József magyarországi szakember, 

aki akkoriban Drávaszög-szerte látott el hasonló megbízásokat. 

  

HMOM Központ, Eszék: befejeződött a közbeszerzés, elkezdődött a 

nagyszabású felújítás 
2022. augusztus 11. – Kepesujsag.com 

Több mint két évtizedes fennállása óta először kerül sor jelentős felújításra az Eszéken 

működő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban. A napokban 

megkezdődtek a 2,2 millió kúna értékű munkálatok, amelyeknek a során az óvoda és a 

rendezvényterem újul meg, valamint az elektromos hálózatot modernizálják. A horvátországi 

magyarság legfontosabb intézménye, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési 

Központ, amely óvodának, általános iskolának, középiskolának és diákotthonnak is helyet ad, 

1999 szeptemberében nyílt meg. Már akkor nyilvánvaló volt, ahhoz, hogy maradéktalanul 

betölthesse szerepét, szükség van egy hozzá kapcsolódó kollégiumra is, hogy a távolabbi 

régiókból is érkezhessenek diákok, de ha igénylik, a drávaszögi falvak tanulóifjúsága számára 

is szállást lehessen biztosítani. Ez az álom 20 évvel később, 2019-ben valósult meg, amikor 

végre megépült az új kollégium, amelyet ünnepélyes keretek között Andrej Plenković horvát 

és Orbán Viktor magyar miniszterelnök adott át. 
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„Számunkra a cserkészet azt jelenti, hogy emberebb emberek és magyarabb 

magyarok lehetünk“ 
2022. augusztus 11. – Kepesujsag.com 

Július 25-e és augusztus 4-e között zajlott le a 11. Horvátországi Cserkésztalálkozó, amelyen a 

zágrábi Zrínyi Miklós Cserkészcsapat is részt vett. A többezres rendezvényen 16 fővel a 

zágrábi csapat képviselte magyarságunkat. Reggel 7 óra. A lovinaci erdős-hegyes területen 

sátrak sokasága fogad bennünket, egy nemzetközi cserkésztalálkozó zajlik éppen. Akkor 

értünk oda, amikor a magyar cserkészcsapat táborhelyén az egyik vezető éppen a Tavaszi szél 

vizet áraszt című dallal ébresztgette a táborlakókat. Egy 16 főt számláló csapattal érkeztek 

erre a szemlére. A táborhelyüket saját maguk készítették el. 

 

Aratóbál a Népkörben 
2022. augusztus 11. – Kepesujsag.com 

Hagyományos népi gyermekjátékok, alkalmi műsor, búzaáldás is szerepelt az eszék-rétfalusi 

Népkör Magyar Kultúregyesület szombati programjában, amely közös vacsorával és 

aratóbállal zárult. Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület tagjai egész évben 

aktívan tevékenykednek, rendszeresen megtartják a magyar és a horvát nemzeti ünnepeket, 

áldozócsütörtökön búcsút rendeznek, és 1999-től szervezik legnagyobb szabású 

programjukat, az eszéki magyar napot. Az eszéki magyarság bástyája vegyes kart, 

tánccsoportot működtet, tagjai rendszeresen összegyűlnek székhelyükön, hogy ápolják a 

magyar hagyományokat és kultúrát. Összejöveteleik egyik célja a közös társalgás.  

  

Ismét Munk Eriké lett a Vasas Csaba Emlékkupa 
2022. augusztus 11. – Kepesujsag.com 

Munk Erik csapata lett a 6. Dráva menti Nemzetközi Halfőzőverseny abszolút győztese, míg a 

Laskói Ifjúsági Egyesület a dobogó második fokára került. Az idei gasztronómiai 

megmérettetés is sok csapatot vonzott a Dráva-partra, amatőrök, profik, horgászok és 

háziasszonyok igyekeztek elkápráztatni a zsűri tagjait halpaprikásfőző-tudományukkal. A 

zsűri két kategóriába sorolta a halászleveket: az egyik az Al-Duna és a Dráva folyó, az itt 

versenyzők gyorsfőzésű halászleveket készítettek, a másik a halkedvelők kategória, ahol 

passzírozással készültek a levesek. Az értékelés folyamán több arany, ezüst és bronz 

minősítést osztottak ki, külön díjazták a legszebb tálalást, a legjobb csapatot, és külön 

kupával köszönték meg a Bajai Halfőző Bajnokok egész napos munkáját is. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 11. – Kossuth Rádió 

 

Sikerből csalódás. Nagy sikerként könyvelte el a felvidéki magyarság tavaly ősszel, hogy egy 

évtizedek óta húzódó problémát úgy tűnt, sikerült megoldania. A médiatörvény módosítása 

előtt hosszasan egyeztetett a Szövetség magyar párt a kulturális minisztériummal, és meg is 

egyeztek gyakorlatilag minden kérdésben. Most azonban, amikor a törvényt elfogadták, 

kiderült, a megegyezést ezúttal sem tartotta be a kormány. Visszacsempészték a törvénybe 

azt, hogy a nemzetiségi tévéknek kötelező szlovák feliratokkal ellátniuk műsoraikat.  

 

Magyarország humanitárius program keretében hatezer adag tuberkulózis elleni oltóanyagot 

adott át Kárpátaljának. A nyolc millió forint értékű szállítmányból jut minden kárpátaljai 

gyermekkórháznak - mondta Bacskai József főkonzul Ungváron az átadáskor.  

 

Az egyik budapesti gyülekezetben nemrég kárpátaljai gyerekek táboroztak. Velük készített 

riportot a minap kolléganőnk, és ott találkozott az egyik gyülekezeti taggal, aki az ukrán-orosz 

háború kitörése óta Magyarországon él menekültként. Az itt tartózkodást csak ideiglenesnek 

tekinti, ezért is kérte, hogy nevét ne említsük.  

 

Az Ipolynyéki Vida József egy évtizeden át vezetett idősotthont Léva közelében. Korábbi és 

jelenlegi munkájának tapasztalatai keserűek: a felvidéki magyarság jelentős része 

szegénységben él, és Pozsonytól minél keletebbre, annál nehezebben.  

  

Az RMDSZ dettai nőszervezete találkozót szervezett a Temes megyei kisvárosban élő magyar 

szépkorúak számára. Volt bográcsos vacsora, és Kele Zoltán muzsikája remek hangulatot 

teremtett. Nagy szükség van az ilyen közösségépítő rendezvényekre, mert – a világjárvány 

miatt – eléggé szétszóródott a dettai magyarság. Az egyik összekötő kapocs a Galaj daloskör, 

amely új vezetővel kétéves szünet után indult újra. A dettai művelődési központban készült 

összeállításunk. 

 

A muzslyai Emmausz Fiúkollégiumban az eddigi adatok szerint 40 diák iratkozott be, de még 

várják a középiskolásokat és az egyetemistákat is, akik az új tanévben Nagybecskereken 

kezdik meg tanulmányaikat.  

  

Vidnyánszky Attila Kossuth-díjas rendező, a Nemzeti Színház vezérigazgatója a Színház és 

Filmművészeti Egyetem diákjaival Nagyváradon tett látogatást. Megnézték a színházat, a 

nemrég megújult római katolikus püspöki palotát, illetve ellátogattak a Partiumi Keresztény 
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Egyetemre is. A nagyváradi benyomásokról, és az augusztus 20-i a kolozsvári Csíksomlyói 

Passióról is kérdeztük a rendezőt. 

  

Megadják a módját! Toronyzene hirdeti szombaton a Szent Mihály-templom ünnepélyes 

megáldását. Az esemény része a Kolozsvári Magyar Napok programjának is.  

 


