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Nyomtatott és online sajtó 
   

Zelenszkij elutasította a hadköteles férfiak külföldi utazásának engedélyezését  
2022. augusztus 16. – MTI, karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasítóan válaszolt arra a lakossági petícióra, amelyben azt 

kezdeményezték, hogy a hadköteles korú férfiak is utazhassanak Ukrajnából külföldre a 

hadiállapot ideje alatt - számolt be kedden az Ukrajinszka Pravda hírportál. Az elektronikus 

petíciót az elnöki honlapon három hónap alatt több mint 25 ezren támogatták, így Zelenszkij 

köteles volt választ adni a kérdésre. A petíció indoklása szerint harcolni csak a "harcképes 

embereknek" kell, mások azzal lehetnek hasznosak, hogy külföldön dolgoznak, és pénzzel 

támogatják az ukrán hadsereget. Zelenszkij viszont emlékeztetett arra, hogy az alkotmány 17. 

cikke szerint az állam szuverenitásának és területi integritásának védelme az egész ukrán nép 

dolga, az alaptörvény 65. cikke szerint pedig a haza védelme, a függetlenség, illetve Ukrajna 

területi integritása Ukrajna állampolgárainak felelőssége. 

 

A hetvenéves Tőkés László tiszteletére kiadott könyvet mutatták be Kolozsváron 
2022. augusztus 17. – MTI, MagyarNemzet, Webradio.hu 

A hetvenéves Tőkés László tiszteletére kiadott könyvet mutatták be a Kolozsvári Magyar Napok 

keretében kedden délután a kolozsvári Vallásszabadság házában. A Tőkés László tudtán kívül 

összeállított kötetet meglepetésként adta át Tusnádfürdőn az Orbán Viktor miniszterelnökkel 

közösen tartott tusványosi fórumon az ünnepeltnek Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke. A kötetbe Tőkés László írásaiból válogatott Kóczián Viktória debreceni 

teológus, és 18 közéleti személyiség - köztük Orbán Viktor, Áder János volt köztársasági elnök 

és Emil Constantinescu volt román elnök - méltatta az ünnepeltet. A kolozsvári bemutatón 

Németh Zsolt azért tartotta fontosnak, hogy Tőkés László hetvenéves, mert - mint fogalmazott 

- az is csoda, hogy él. 

 

Négy országból érkeznek magyar csapatok a székelyudvarhelyi Határok nélkül 

kézilabda-fesztiválra 
2022. augusztus 16. – MTI, Krónika, ORIGO 

Négy országból érkeznek ifjúsági korosztályú magyar csapatok a Határok nélkül elnevezésű 

kézilabda-fesztiválra, amelyet szerdától szombatig Székelyudvarhelyen rendeznek meg. A 

székelyföldiek mellett felvidéki, délvidéki, partiumi és magyarországi csapatok lépnek pályára: 

a fiúknál a Szejke SK Székelyudvarhely, a Tatabánya, az FKK Ada és az FTC Kézilabda 

Akadémia, a lányoknál a Hajdúnánás SK, az ISK Székelyudvarhely, a HC DAC Dunaszerdahely, 

a Partium, a Halász József NKK Ada és az FTC Kézilabda Akadémia alkotja a mezőnyt. A 

fesztivál – amelynek szervezője a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ), az Együtt növünk fel! 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elutasitotta-zelenszkij-a-hadkoteles-ferfiak-kulfoldi-utazasanak-engedelyezeset/
https://magyarnemzet.hu/kulturnemzet/kolozsvari-magyar-napok/tokes-laszlo-70-konyvbemutato-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/sport/negy-orszagbol-erkeznek-magyar-csapatok-a-szekelyudvarhelyi-hatarok-nelkul-kezilabda-fesztivalra
https://kronikaonline.ro/sport/negy-orszagbol-erkeznek-magyar-csapatok-a-szekelyudvarhelyi-hatarok-nelkul-kezilabda-fesztivalra
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Alapítvány és Székelyudvarhely város önkormányzata – szerda este az ünnepélyes megnyitóval 

kezdődik. 

      
Tolják rendületlenül 
2022. augusztus 16. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „több helyen is leírták, elhangzott mostanában, hogy az elmúlt 

időszakban csúcsra járatott magyarellenes hangulat oka és eredője mindenekelőtt abban 

keresendő, hogy 2024-ben négy választást (parlamenti, helyhatósági, államelnöki és európai 

parlamenti) rendeznek Romániában. A román pártok, politikusok pedig éppenséggel az ország 

legnagyobb lélekszámú nemzeti kisebbsége elleni hergeléssel, uszítással készülnek, hangolnak 

a megmérettetésekre, elvégre a romániai politikai prérin több mint 30 évvel a rendszerváltást 

követően is a magyarellenesség jelenti az egyik leghatékonyabb politikai muníciót”. 

 

KMN: programkavalkádot kínál a főkonzulátus, Gyurta Dániel is ellátogat a 

kincses városba 

2022. augusztus 16. – Krónika 

Számos saját szervezésű programmal járul hozzá a 13. Kolozsvári Magyar Napok 

sokszínűségéhez Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, amelynek jóvoltából többek között 

olimpiai bajnok úszóval is találkozhat, számos érdekes előadást hallgathat meg, kerekasztal-

beszélgetésbe kapcsolódhat be a kincses városi közönség. A diplomáciai kirendeltség 

rendezvénytermében hétfőn László Miklós fényképeiből nyílt kiállítás A szecesszió 

Kolozsváron címmel, a Kolozsvár Társaság szervezésében. A fotótárlatot Gál Zsófia 

művészettörténész, valamint Horváth Lászlónak, a kiállítás kurátorának méltató szavait 

követően az alkotó nyitotta meg. Magyar katolikus jelenlét a világban címmel várja az 

érdeklődőket a Kolozsvári Magyar Napok teljes ideje alatt a Szent Mihály-templom tornyának 

első szintjén a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium roll-up kiállítása. 

 

Felrúgta az RMDSZ-szel kötött helyi koalíciót a PNL Szatmár megyében  
2022. augusztus 16. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Visszahívta vezető beosztású politikusait a Nemzeti Liberális Párt (PNL) az RMDSZ által 

vezetett Szatmár megyei és szatmárnémeti önkormányzatból. Ezt a PNL Szatmár megyei 

szervezetének elnöke közölte keddi sajtótájékoztatóján. Adrian Cozma az RMDSZ 

„hegemóniájával” és az őszinte partneri viszony hiányával magyarázta a döntést. A politikus 

totalitárius kisiklásokkal vádolta az RMDSZ helyi vezetőit, és azt állította, hogy a szövetséget 

Bukarestből és Budapestről is irányítják. Cozma kifejtette: az RMDSZ nem számolt azzal, hogy 

a liberálisokat a választási kampányban tett ígéretek teljesítése foglalkoztatja, nem a politikai 

tisztségek. „Az alpolgármesteri és a megyei tanács alelnöki tisztségével vagy anélkül, a Szatmár 

megyei PNL hozzájárul a megyeszékhely és Szatmár megye számára fontos célkitűzések 

eléréséhez. Szavazóinkat nem lehet megvásárolni” – jelentette ki a parlamenti képviselő, aki 
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https://kronikaonline.ro/velemeny/toljak-renduletlenul
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kmn-programkavalkadot-kinal-a-fokonzulatus-gyurta-daniel-is-ellatogat-a-kincses-varosba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kmn-programkavalkadot-kinal-a-fokonzulatus-gyurta-daniel-is-ellatogat-a-kincses-varosba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vezeto-beosztasu-politikusokat-hivott-vissza-a-pnl-szatmar-megyeben-es-szatmarnemetiben
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egyébként nemrég az RMDSZ-nek a bukaresti kormányból való távozását követelte Orbán 

Viktor miniszterelnök tusványosi beszéde miatt. 

 

A zsoboki gyerekotthonnak ajánlották fel a Szilágy megyei gazdák adományát 
2022. augusztus 16. – maszol.ro 

Harmadik alkalommal rendezték meg Szilágy megyében a búzaösszeöntő ünnepséget: 

Kárásztelek és Kémer után ezúttal Kraszna adott otthont a rangos eseménynek, melyen nagy 

számban jelen voltak a megye elöljárói, önkormányzati képviselők, gazdák és adományozók, 

hogy a helyi sportpályán szimbolikusan, ünnepélyesen egybeöntsék az általuk felajánlott 

terményt az erre a célra felállított szekérbe. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 

elnevezésű adománygyűjtési akció a magyar nemzet összefogásának a jelképe, ennek keretében 

Magyarország területéről és a Kárpát-medence magyarlakta régióiból ajánlanak fel búzát 

határon inneni és túli, magyar gyerekeket, rászorulókat segítő szervezetek számára. 

 

Búzaösszeöntés Koltón – „Egy kenyéren vagyunk” 
2022. augusztus 16. – maszol.ro 

Tar Bálint térségi falugazdász családja és a Máramaros megyei szórványmagyarság látta 

vendégül augusztus 14-én a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program idei partiumi 

búzaösszeöntő ünnepségét. A Partiumi Falugazdász Hálózat vasárnap délutáni koltói ünnepi 

rendezvényén Nagykárolytól Krasznáig, Nagyszalontától Avasújvárosig a történelmi Partium 

különböző vidékeiről, tájegységeiről adományozott búzát öntötték össze a térségeket képviselő 

falugazdászok. 

 

Államalapítás ünnepe és magyar kulturális napok Nagyváradon 
2022. augusztus 16. – Bihari Napló 

Az elmúlt évek hagyományait követve, ebben az esztendőben is megszervezik az augusztus 20-

i nemzeti ünnephez kapcsolódva a nagyváradi programokat. Augusztus 19-én, pénteken déltől 

kézműves termékeket, valamint őstermelők friss gyümölcseit, feldolgozott élelmiszereit lehet 

megvásárolni a Szent László téren. A vásár szombaton és vasárnap is folytatódik. Augusztus 

20-án, szombaton 18 órakor kezdődnek az ünnepi rendezvények a Szent László téren. Elsőként 

a berettyóújfalui Bajnóca néptáncegyüttes fellépését tekinthetik meg az érdeklődők. Szalay 

Fatima előadásában Szent Istvánról szóló énekeket hallgathatnak meg, majd Avas Bendegúz 

tárogatóművész lép fel. Ezt követi a hagyományos kenyérszentelés, mely során történelmi 

egyházaink lelkészei szentelik, illetve áldják meg az új kenyeret. Ezt követően a Váradi 

Dalnokok kórusa szolgál, majd a szervezők kiosztják a megszentelt, megáldott kenyeret az 

érdeklődőknek. 

 

Honosítás, anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése Csíkszentkirályon  
2022. augusztus 16. – szekelyhon.ro 

Honosítási, anyasági és életkezdési támogatás ügyintézését biztosítják ingyenesen 

Csíkszentkirály községben, a szükséges iratcsomókat polgármesteri hivatalnál több napon is 
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https://maszol.ro/belfold/A-zsoboki-gyerekotthonnak-ajanlottak-fel-a-Szilagy-megyei-gazdak-adomanyat
https://maszol.ro/belfold/Buzaosszeontes-Kolton-Egy-kenyeren-vagyunk
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/08/a-magyar-kultura-napjai-a-foteren
https://szekelyhon.ro/aktualis/honositas-anyasagi-es-eletkezdesi-tamogatas-ugyintezese-csikszentkiralyon
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segítenek összeállítani. Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete és az Eurotrans Alapítvány a 

csíkszentkirályi polgármesteri hivatalban biztosít ügyintézési lehetőséget a község lakóinak 

augusztus 18-án (csütörtökön), 23-án (kedden), 25-én (csütörtökön) 12 és 14 óra között. Az 

érdeklődők a különböző eljárásokhoz szükséges dossziék összeállítását díjmentesen 

igényelhetik.  

 

Hogyan lesz a turistából zarándok? – A vallási turizmus lehetőségeiről értekeztek 

Kolozsváron 
2022. augusztus 16. – Krónika 

Erdélyben és a Kárpát-medencében az ökuméniában rejlik a lehetőség a vallási turizmus 

fejlesztésére, melyet csíksomlyói látogatásakor Ferenc pápa is dicsért – hangzott el a témában 

tartott kerekasztal-beszélgetésen. A Mária-út működtetését is ez teszi lehetővé, míg 

Nagyváradon a korábbi „pisilőturizmust” sikerült kitartó munkával legyőzni. 

 

Nagy érdeklődés övezte az idei szilágysági YouthFestet 
2022. augusztus 16. – maszol.ro 

Két év kihagyás után, a hétvégén ismét megtelt fiatalokkal a szilágysomlyói Broszkó strand 

területe: három napig tartott Szilágy megye magyar könnyűzenei, ifjúsági fesztiválja, a 

YouthFest, mely közel kétezer érdeklődőt vonzott. Nemcsak a Szilágyságból és a szomszédos 

megyékből, hanem a határon túlról is érkeztek fesztiválozók a SzIT (Szilágy Megyei Ifjúsági 

Egyeztető Tanács) által rendezett eseményre. Katona Ibolya főszervező, a SzIT elnöke 

elmondta: nagy érdeklődés övezte az idei fesztivált, amely a sok színes programmal várta a 

fiatalokat. 

 

Előrelépést hozhat a medvekérdés megoldásában a tusnádfürdői fesztivál  
2022. augusztus 16. – szekelyhon.ro 

Tudományos konferencia és szabadidős foglalkozások: a medve és az ember együttélésének 

szakmai áttekintéséért szerveznek fesztivált a medvekérdésben leginkább érintett székelyföldi 

településen, Tusnádfürdőn. A kisvárosban több tudományterület szaktekintélyeinek előadásai, 

illetve szabadtéri filmvetítések, tematikus vásár, gyermekfoglalkozások és gasztroprogramok 

várják az érdeklődőket jövő hétvégén. 

 

A PNL szóvivője szerint a Szatmár megyei szervezet döntése nem befolyásolja a 

kormánykoalíció működését 
2022. augusztus 16. – Krónika 

Nem befolyásolja a kormánykoalíció működését a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Szatmár 

megyei szervezetének döntése, miszerint az RMDSZ-szel való nézeteltérések miatt a liberális 

tisztségviselők kilépnek a Szatmár Megyei Tanács és a szatmárnémeti polgármesteri hivatal 

vezetőségéből – jelentette ki kedden a liberálisok szóvivője. Ionuţ Stroe az Agerpres 

hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, a PNL Szatmár megyei szervezete „egyéni döntést” 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hogyan-lesz-a-turistabol-zarandok-n-a-vallasi-turizmus-lehetosegeirol-ertekeztek-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hogyan-lesz-a-turistabol-zarandok-n-a-vallasi-turizmus-lehetosegeirol-ertekeztek-kolozsvaron
https://maszol.ro/belfold/Nagy-erdeklodes-ovezte-az-idei-szilagysagi-YouthFestet
https://szekelyhon.ro/aktualis/elorelepest-hozhat-a-medvekerdes-megoldasaban-a-tusnadfurdoi-fesztival
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-pnl-szovivoje-szerint-a-szatmar-megyei-szervezet-dontese-nem-befolyasolja-a-kormanykoalicio-mukodeset
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-pnl-szovivoje-szerint-a-szatmar-megyei-szervezet-dontese-nem-befolyasolja-a-kormanykoalicio-mukodeset
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hozott. Hozzátette, sem a kialakult helyzetről, sem az ennek nyomán született döntésről nem 

tájékoztatták a párt központi vezetőségét, amely egyébként sem szól bele a helyi vagy megyei 

szintű politikába. „A központi koalíció működését semmilyen módon nem befolyásolja ez a 

helyzet” – szögezte le Stroe.  

 

Szociáldemokrata alelnökök vették át a liberálisok helyét a Szatmár megyei 

önkormányzatban 
2022. augusztus 16. – Krónika, maszol.ro 

A Szatmár Megyei Tanács keddi rendkívüli ülésén felmentették tisztségéből a testület két 

nemzeti liberális párti alelnökét, Ioan Rust és Cristian Valer Beşeni-t. Helyüket a 

szociáldemokrata párti Lenuţa Cornea és Oliviu Buzgău vette át. A megyei tanács közleménye 

értelmében a 33 megyei tanácsos közül 23-an szavazták meg a két alelnök menesztését és az új 

alelnökök kinevezését. A cserére azt követően került sor, hogy a PNL Szatmár megyei elnöke, 

Adrian Cozma korábban sajtótájékoztatón bejelentette, az RMDSZ-szel való nézeteltérések 

miatt a párt tisztségviselői kilépnek a Szatmár Megyei Tanács és a szatmárnémeti 

polgármesteri hivatal vezetőségéből. 

 

Funkcionalitástól vezérelve: bemutatták Kolozsváron a 70 éves Tőkés László 

tiszteletére kiadott könyvet 
2022. augusztus 16. – Krónika 

Bemutatták a hetvenéves Tőkés László tiszteletére kiadott könyvet a Kolozsvári Magyar Napok 

keretében kedden délután a kolozsvári Vallásszabadság Házában. A Tőkés László tudtán kívül 

összeállított kötetet meglepetésként adta át Tusnádfürdőn az Orbán Viktor miniszterelnökkel 

közösen tartott tusványosi fórumon az ünnepeltnek Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke. A kötetbe Tőkés László írásaiból válogatott Kóczián Viktória debreceni 

teológus, és 18 közéleti személyiség – köztük Orbán Viktor, Áder János volt köztársasági elnök 

és Emil Constantinescu volt román elnök – méltatta az ünnepeltet. A kolozsvári bemutatón 

Németh Zsolt azért tartotta fontosnak, hogy Tőkés László hetvenéves, mert – mint fogalmazott 

– az is csoda, hogy él. 

 

Megújulhat az orvosi rendelő Csíkkarcfalván és Váralmáson 
2022. augusztus 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Korszerűsítik, kibővítik, és felszerelik a csíkkarcfalvi és váralmási orvosi rendelőket. A 

fejlesztési minisztérium közel 11 millió lejjel finanszírozza a két beruházást. „Csíkkarcfalván 

három orvosi rendelőt, egy gyógyszertárt és három orvosi lakást alakítanak ki, Váralmáson 

minden adott lesz, hogy korszerű körülmények között nyújtsanak elsősegélyt a betegeknek. A 

két beruházással újabb lépéseket teszünk azért, hogy vidéken is hozzáférhető legyen a 

minőségi, gyors, hatékony orvosi ellátás, ami hosszú évek óta Szövetségünk prioritását jelenti” 

– fogalmazott Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szocialdemokrata-alelnokok-vettek-at-a-liberalisok-helyet-a-szatmar-megyei-onkormanyzatban
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/funkcionalitastol-vezerelve-bemutattak-kolozsvaron-a-70-eves-tokes-laszlo-tiszteletere-kiadott-konyvet
https://maszol.ro/belfold/Megujulhat-az-orvosi-rendelo-Csikkarcfalvan-es-Varalmason
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Dan Tanasă ismét akcióban: ezúttal Nagyszalonta a célpont 
2022. augusztus 16. – maszol.ro 

A közismert feljelentőművész Dan Tanasă a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy értesítést 

küldött Nagyszalonta polgármesterének, Török Lászlónak arról, hogy a bírósághoz fordul azon 

táblák miatt, amelyeket az elöljáróság a hajdúváros központjában helyezett el a 

gyalogátkelőhelyeknél. Tanasă konkrét problémája az, hogy a legfelső felirat a magyar nyelvű, 

második az angol és az alsó a román. Szerinte semmi probléma sem volna ezzel, ha a román 

volna a legelső. 

  

    
Érsekkéty – Méltó helyre került a községi hivatal 
2022. augusztus 16. – ma7.sk  

2022. augusztus 13-án a XXVII. Kétyi Falunap keretei között adták át a felújított községi hivatal 

épületét. Az érsekkétyi községi hivatal jelenlegi épülete korábban olyan buszállomásként 

szolgált, ahol a sofőrök elszállásolására is lehetőség volt, majd jó ideig büfé is működött a falai 

között; az elmúlt húsz évben mégis üresen állt. Pontosabban egyik részét a posta lakta be, amely 

a mai napig ott működik. A felújításra váró épület középső részét a helyi önkormányzati 

képviselők támogatásával a község 2019-ben vette meg attól a magánszemélytől, aki korábban 

a büfét működtette. A belső munkálatok – a tervdokumentáció-készítés és az engedélyeztetési 

folyamatok lezárása után – 2020-ban kezdődtek. 

 

A Felvidékről is sokan vettek részt az idei Kurultajon 
2022. augusztus 16. – felvidek.ma  

A Trianon pavilonban felvidéki kézművesek árulták portékájukat, bemutatókon vettek részt, 

versenyeken győztek. A Magyar–Turán Felvidék vezetője, Kopecsni Gábor nagyon szép 

elismerésben részesült, s erős delegáció képviselte a Felvidéket. Bíró András Zsolt, a Magyar-

Turán Szövetség elnöke és főszervezője megbízásából a Magyar–Turán Felvidék meghívására 

erős delegáció képviselte a Felvidéket: Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság Felvidékért felelős főosztályvezetője, Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, 

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere és 

Karaffa Attila, Dunaszerdahely város alpolgármestere. 

 

Augusztus végén ismét VárLak fesztivál! 
2022. augusztus 16. – ma7.sk  

Augusztus 25. és 28. között négy napon át, három helyszínen, több mint 100 programmal várja 

az érdeklődőket a VárLak fesztivál Füleken. A Iuvenis Neogradiensis, és a Kultfeszt polgári 

társulás idén sem okoz csalódást, hiszen rendkívül színes programkínálattal készülnek minden 

korosztály részére. Szvorák Dávid, a fesztivál főszervezője portálunknak elmondta, idén a már 

jól bevált koncepciót viszik tovább. „Az első napon a családoknak kedveskedünk, ugyanis a 
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hagyományos Családi piknikkel kezdődik a rendezvény. A második és harmadik napon 

valósulnak meg a könnyűzenei és folk programok. A legnagyobb újdonság pedig az, hogy a 

közönségtalálkozó programjait kibővítettük, négynapossá tettük. Lesz filmvetítés (Toldi, 

Feltaláló, Toxikóma), stand up comedy (Szomszédnéni Produkciós Iroda, Musimbe Dávid 

Dennis), könyvbemutató Orosz Örssel és N. Tóth Anikóval, valamint Kolek Zsolt a ma7.sk 

vezető szerkesztője beszélget majd Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel az orosz-

ukrán háborúról“ – részletezte a főszervező. 

 

Folytatódnak a fejlesztések Gombaszögön 
2022. augusztus 16. – ma7.sk  

Az idei Gombaszögi Nyári Tábor lezárultával sem állt meg az élet a gombaszögi völgyben. 

Szépen halad előre a pálos kolostor mellett található kúria felújítása, amely múzeumnak ad 

majd otthont, s végre megkezdődött a cseppkőbarlang parkolóját a kolostorral és a kúriával 

összekötő zipline, vagyis átcsúszópálya építése is. Az átcsúszópálya az első a maga nemében a 

régióban, építése hároméves előkészítés után kezdődött. A földalappal való huzavona és az 

áremelkedés miatt az eredetileg tervezett három oszlopból végül csak kettő épül meg. Ezeket 

egy környékbeli, szilicei vállalkozó gyártja, 12 méter magasak lesznek, s a csúszni vágyók egy 

10 méter magas platformról indulnak majd. Az 500 méteres kötélpálya a cseppkőbarlang 

parkolóját köti majd össze a Bebek-kempinggel, a kolostorral és a kúriával. 

 

Forró Krisztián: Nagyotmondással nem lehet elkendőzni a hibákat 
2022. augusztus 16. – ma7.sk  

Miért lehetetleníti el a változtatás a magyarul sugárzó regionális tévéket? Nagyotmondó-e az 

OĽaNO magyar képviselője? Forró Krisztiánt, a Szövetség országos elnökét a médiatörvény 

Gyimesi György által is megszavazott módosításáról kérdeztük. „Ez is azt bizonyítja, hogy 

Gyimesi György és a tanácsadói a mai napig nem értik, miért súlyos hiba, hogy a képviselő 

megszavazta a médiatörvény ilyen formájú változtatását. A szlovák feliratok ugyanis nemcsak 

a közszolgálati tévé magyar adásában kötelezőek, hanem a regionális televíziókban is. Vagyis, 

Gyimesi képviselő bármennyire is igyekszik elbagatellizálni a történteket, az elfogadott 

módosítás gyakorlatilag ellehetetleníti a szlovákiai magyar televíziózást. Ez egy további 

probléma, amely a közösségünket hátrányosan érinti, és azt sem lehet elfelejteni, hogy Gyimesi 

György azt a legerősebb szlovák kormánypártot képviseli a parlamentben, amely elutasította a 

kettős állampolgárságot." – mondta Forró.  

 

Fenes Iván bősi polgármestert molesztálja a nyelvrendőrség 
2022. augusztus 16. – ma7.sk  

Feljelentették a Kulturális Minisztérium nyelvrendőrségénél Fenes Iván bősi polgármestert, az 

állítólag egynyelvű hirdetések miatt a városi hangosbemondóban. A minisztériumi 

felszólításban közlik, bejelentés érkezett arról, hogy a helyi hangosbemondóban hosszú ideje 

csak egy nyelven hangzanak el a hirdetések, mégpedig „a nemzeti kisebbség nyelvén". Radoslav 

Pagáč, a Kulturális Örökség Főosztály főosztályvezetője a levélben figyelmezteti Fenest, a Tt. 
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270/1995 államnyelvtörvény értelmében a közérdekű információkat csak azt követően lehet 

egyéb nyelven kihirdetni, ha azok elhangzottak államnyelven. Pagáč arra is figyelmeztette 

Fenest, ha kétnyelven hirdetnek, akkor elsőként szlovákul kell elhangzani a hirdetésnek, mivel 

Szlovákia területén ez az államnyelv. 

 

Az ipolyvarbói viselet és hagyományok hű őrzője 
2022. augusztus 16. – felvidek.ma  

Az ipolyvarbói népszokások, a helyi elődök értékeinek és a község népviseletének hű őrzője 

Koisné Fajcsík Szilvia. A több évtizedes értékgyűjtés eredménye az a hiánypótló értéktár, 

melyet az ipolyszécsénykei VII. Palóc Világtalálkozón is bemutattak a nagyközönség számára. 

Mint a Felvidék.ma-nak Koisné Fajcsík Szilvia elmondta: kiskorában még látta az idős 

ipolyvarbói nénikéket népviseletben, már akkor megragadta ez a különös világ. A 

későbbiekben kikopott a viselet, ám a vonzalom a régi hagyományok iránt fokozatosan 

kialakult. Fordulópontként értékelte a Szobi Eszter által vezetett Babamúzeum felkérését az 

ipolyvarbói népviselet bemutatására, azok megvarrására. „A kilencvenes években felkerestem 

az idős ipolyvarbóiakat. Elbeszélgettünk a régi időkről, a népviseletekről. Ekkor sajátítottam el 

a legkülönfélébb varrási fortélyokat” – magyarázta. 

        

    
Szent István emléke előtt tisztelegnek a Kátai tanyán 
2022. augusztus 17. – Vajma.info 

A kishegyesi Kátai tanyán, a tavaly felavatott Szent István szobornál emlékeznek meg a 

keresztény magyar állam megteremtőjéről csütörtökön. „Hogy el ne vesszen hagyományunk” 

mottóval szerveznek Szent István-napi ünnepség Kishegyesen. A kishegyesi Értéktár Egyesület 

és a Kátai tanya által közösen szervezett ünnepség keretében emlékeznek meg a keresztény 

magyar állam megteremtőjéről, Szent István királyról 2022. augusztus 18. csütörtök, 19 órától 

a Kátai tanyán. Szent István király emlékét dr. Szőke Anna néprajzkutató idézi fel. Fellépnek a 

falunk szülöttei, a szavalók, valamint a Mónika imacsoport énekesei, Sor kerül az új kenyér 

megáldására és a Szent István szobornál koszorúzás is lesz. A kishegyesi Kátai tanyán éppen 

egy évvel ezelőtt, 2021. augusztus 17-én egy új Szent István szobrot avattak. A szobrot Szögi 

Rudolf szenttamási származású, jelenleg Kárpátalján élő szobrászművész készítette a 

Kishegyesi Értéktár Egyesület megrendelésére, Kátai Géza, a Kátai tanya tulajdonosának ötlete 

alapján. 

 

Az Újvidéki Egyetem ismét a Shanghai-lista 1000 legjobbja között 
2022. augusztus 16. – Vajma.info 

Idén az Újvidéki Egyetem a világ 1.000 legjobbja között szerepel a Shanghai Jiao Tong Egyetem 

által közzétett lista szerint. A korábbi évekhez hasonlóan – 2020 kivételével – az Újvidéki 

Egyetem a lista 901-1.000-es kategóriájába került. Az Újvidéki Egyetem 54 területből kettőben 
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a világ legjobb 300-a között van. Ezek az élelmiszertudomány és -technológia, valamint a 

vendéglátás és a turizmus menedzsment. Ugyanilyen volt a helyzet a korábbi években is. A 

környező egyetemek közül a belgrádi, a zágrábi és a ljubljanai egyetemek vannak az első 500 

között. A Shanghai-lista informális, de az egyik legelismertebbként tartják számon. 

 

A hétvégén Szent István-napja és az Új kenyér ünnepe Magyarkanizsán 
2022. augusztus 16. – Vajma.info 

Öt koncert, két bábszínházi előadás, egy táncprodukció, mindez két nap alatt, augusztus 20-án 

és 21-én Magyarkanizsán, a Szent István-nap és Újkenyér-ünnep keretében. A részletes 

programot Vranić Váradi Lívia, a szervezőbizottság tagja ismertette önkormányzati 

sajtótájékoztató keretében. A magyarkanizsai Szent István-nap és Új kenyér ünnep a régióban 

az egyik legszebb szabadtéri rendezvény, amely igyekszik olyan kínálatot biztosítani, hogy 

minden generáció megtalálja benne a neki tetszőt, mondta Vranić Váradi Lívia. Az idén 

kétnapos lesz az önkormányzati rendezvény és már augusztus 20-án, Szent István napján 

megkezdődik, azaz szombaton is lesznek programok a kis parkban a hagyományos kiállítás 

mellett. Augusztus 20-án, szombaton 18 órakor Hímzett hétköznapok címmel falvédőkből 

nyílik kiállítás a Dobó Tihamér képtárban. A tárlat a rendezvény teljes ideje alatt nyitva áll a 

látogatók előtt, tehát nemcsak szombaton, hanem vasárnap is a programok ideje alatt. 

  

Népünnepély Törökkanizsán 
2022. augusztus 16. – Magyarszo.rs 

Vasárnap Szent István-napi ünnepséget tartottak Törökkanizsán. A Tisza Gyöngye Művelődési 

Egyesület már ötödik alkalommal szervezte meg a népünnepélyt. Az esemény kirakodóvásárral 

és gyermekprogramokkal vette kezdetét, majd a hagyományokhoz híven a résztvevők 

felvonulásával folytatódott. Lovasok és zenekar kíséretében vonultak végig a város főutcáján 

egészen a Szent György- templomig, ahol szentmise keretein belül megszentelték az új búzából 

készült kenyeret. – Az időjárás kicsit megtréfált bennünket, azonban ettől függetlenül a 

kultúrműsor a Sarkantyú tamburazenekar koncertjével folytatódott a községháza előtti téren. 

A művelődési műsorban a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület szakcsoportjai léptek fel, illetve 

vendégek. Ezt követően az Eridánusz együttes húzta a talpalávalót az utcabálon mulatóknak – 

tette hozzá Újhelyi Nándor, a Törökkanizsai Képviselő-testület elnöke. 

      
ORFK: 14 299-en érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. augusztus 17. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6970-en léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 7329-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 363 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 
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30 napig érvényes. Közölték azt is, hogy kedden 484 ember, köztük 137 gyermek érkezett 

Budapestre vonattal. 

 

Betilthatják a tűzijátékot Ukrajnában 
2022. augusztus 16. – karpatalja.ma 

A Legfelsőbb Tanács első olvasatban elfogadta a pirotechnikai termékek felhasználásáról és 

forgalmazásáról szóló törvénytervezetet. A javaslatot 250 képviselő támogatta. A tervezet 

szerint betiltanák a tűzijátékok és petárdák értékesítését és használatát, kivéve az F1 

osztályzatúakat, amelyeknek veszélyességi szintje nagyon alacsony. Korábban petíciót 

nyújtottak be a petárdák és tűzijátékok betiltásáért Ukrajnában. 

 

Kárpátaljai parancsnok az odesszai gépesített dandár élén 
2022. augusztus 16. – karpatalja.ma 

Jurij Madjar kárpátaljai származású parancsnokot nevezték ki a 28-as odesszai különálló 

gépesített dandár élére. A zakarpattya24.com beszámolója szerint a dandár előző parancsnoka, 

Vitalij Huljajev meghalt a háborúban. Jurij Madjar 38 éves. A munkácsi járási Kanora 

településen született. 2014-től katonai szolgálatot teljesít. Irányította a Danilo Halickijről 

elnevezett 24-es különálló gépesített dandárt. Ezen kívül részt vett a donyecki régió számos 

településének felszabadításában. 

 

Véget ért a XII. Jankovics Mária Alkotótábor II. turnusa Tiszapéterfalván 
2022. augusztus 16. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 12. alkalommal szervezte meg a Jankovics Mária 

Alkotótábort. A tábor évről évre nagy népszerűségnek örvend, és a befogadó képesség határait 

súrolja. Az idei évben több mint háromszoros túljelentkezés volt. Azért, hogy az Alapítvány 

egyetlen fiatal tehetséget sem utasítson el, az idei évben először két turnusban valósulhatott 

meg az alkotótábor. A tábor első turnusa 2022. augusztus 1–6. között Beregszászon, a Rákóczi-

főiskola bázisán zajlott, 32 fővel. 

 

Jelenléti oktatásra készülnek a Tisza¬péterfalvai Szakképzési Központban 
2022. augusztus 16. – karpataljalap.net 

Ahogy Kárpátalja számos intézményében, úgy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjában is jelenléti 

formában tervezik elkezdeni a szeptemberben induló 2022–2023-as tanévet. Az intézmény – 

az előző évekhez hasonlóan – tizenegy szakra várja azon fiatalok jelentkezését, akik már 

rendelkeznek középiskolai érettségivel. A frissen érettségizettek mellett idén is indulnak felnőtt 

csoportok. A különböző szakokra a tiszapéterfalvai központban lehet jelentkezni. 
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Folyamatban van az óvóhelyek kialakítása a Szürtei Kistérségben 
2022. augusztus 16. – karpat.in.ua 

Az oktatási intézmények óvóhelyeinek kialakításán dolgozik a Szürtei Kistérség. A jelenlegi 

szabályozások értelmében ugyanis csak azokban az iskolákban, óvodákban indulhat be 

szeptember elsején a tanítás, amelyek a követelményeknek megfelelő fedezékkel rendelkeznek. 

Puskár Árpád, a kistérség polgármestere elmondta, a közigazgatási egységhez tartozó 11 

intézmény közül kettőben komoly problémát jelent az óvóhely létrehozása. 

 

A görögkatolikus püspökség továbbra is vissza szeretné kapni két ungvári 

épületét 
2022. augusztus 16. – karpat.in.ua 

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye továbbra is vissza szeretné kapni az ungvári Gogol 

utcában található két épületét. Korábban ezek a helyiségek a vallási közösség tulajdonát 

képezték, majd törvénytelenül kivonták azokat az egyház kezeléséből. 

 

Timcsik: hatszorosára nőtt a koronavírusosok heti esetszáma Kárpátalján 
2022. augusztus 16. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Az elmúlt hónapban hatszorosára nőtt a heti Covid-19-cel fertőződött esetek száma a megyében 

– tájékoztatott Viktoria Timcsik, Kárpátalja járványügyi főorvosa. „Közel egy hónapja figyeljük 

a járványhelyzet súlyosbodását. Míg július elején 21 koronavírusos megbetegedést igazoltak, 

addig a hónap közepén 78, az elmúlt héten pedig 488 új beteget regisztráltunk. 2021-ben 

ugyanezen a héten 89 embernél regisztrálták a vírust, vagyis a tavalyinál ötször több 

megbetegedést mutattak ki mostanra” – jegyezte meg. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 16. – Kossuth Rádió 

Élhetetlenné vált az élet a migránsinvázió miatt a Délvidéken, a magyar és szerb határ 

övezetében. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arra kérte a szerb 

hatóságokat, illetve az Uniót, hogy oldják meg mielőbb a problémát.  

Az elmúlt 30 év legszárazabb nyarát jegyezték Arad megyében. A megyei mezőgazdasági 

igazgatóság szerint naponta érkeznek a kárbejelentések az aszály miatt, az összesítés alapján 

meghaladta a 30 ezer hektárt az érintett mezőgazdasági területek mérete. Főként a napraforgó 
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https://life.karpat.in.ua/?p=114922&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=114913&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=114913&lang=hu
https://karpatalja.ma/egeszseg/timcsik-hatszorosara-nott-a-koronavirusosok-heti-esetszama-karpataljan/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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és a kukorica szenvedett kárt, utóbbi esetében vannak olyan termőföldek, ahol teljes mértékben 

tönkrement a vetés. Ez pedig elviszi a kalászosok által termelt profitot, tehát örvendhet az a 

földművelő, aki null szaldósra jön ki év végén – vélte Nagy Zsolt, az Arad Megyei Magyar 

Gazdák Egyesületének falugazdásza. A szakember szerint a tönkrement kukorica még csak 

takarmánynak sem jó, ezért az állattartók is bajban lesznek a takarmányozással. Sokan már 

most elkezdték felszámolni az állatállományt – jelentette ki Nagy Zsolt. 

Bár még javban tart a nyári szünet, Délvidéken, a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában 

különféle felújítási munkákat végeznek, hogy a szünidőt így is kihasználva, teljesen felkészülten 

várják és kezdjék az új tanévet. Az iskola igazgatóját, Molnár Attilát kérdeztük a felújítási 

munkálatokról. 

Nem mindennapi látvány az ősi, gútori templom. A 13. században épült Szent Kereszt-

templomot az évszázadok folyamán többször is átépítették, de a belsejét díszítő freskókat, 

szerencsére, megőrizték. Mijavec Pál plébánossal beszélgetett a templomban Haják Szabó 

Mária.  

Mádéfalvi ősei, viharsarki származása, pesti élete és erdélyi, valamint felvidéki munkái teszik 

a Kárpát-medencében otthonossá Oláh Szilveszter szobrászművészt. A tiszteletbeli palócként 

is szeretett alkotó újabb művét szeretné most a Felvidéken felállítani. Alsóbodokra egy 2,5 

méter magas Eszterházy - szobrot álmodott meg bronzból, melynek már agyag-változatával el 

is készült. 

Muzslyán, a Parton negyedik alkalommal gyűltek össze a kiserdőben, ahol megtartották a Parti 

Party elnevezésű napot, amely a közösségi együttlétről, szórakozásról, egy kis kikapcsolódásról, 

vigalomról szólt. Az összeállításban elsőként Dani Valériát halljuk. 


