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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Áder: joggal lehetünk büszkék arra, amit 1989-ben elértünk 
2019. augusztus 20. – MTI, Híradó, Mandiner, Origo, HírTv, Magyar Nemzet, Propeller, 

Lokál, Szóljon, Promenád 

„Harminc év után ma joggal lehetünk büszkék mindarra, amit 1989-ben elvégeztünk” – 

jelentette ki a köztársasági elnök az augusztus 20-i tisztavatáson mondott beszédében kedden 

Budapesten. Áder János leszögezte: a magyarok sok álmából – demokrácia, 

többpártrendszer, szólásszabadság, az Európai Unióhoz való csatlakozás, NATO-tagság – 

valóság lett, néhánynak a beteljesülése azonban még várat magára. Harminc esztendővel 

ezelőtt a szabadság magját vetettük el. 1989-ben visszatért a remény, hogy a haza végre újra a 

magyarok otthona lesz. Otthon, ahol a világot a szívünknek kedves módon rendezzük be, ahol 

magunk alkotjuk törvényeinket, és ahonnan kitessékeljük az idegen, barbár eszméket – 

mondta az államfő. Olyan otthon, ahol félelem nélkül lehet élni, szabadon tanulni, becsülettel 

dolgozni, tisztességgel, hittel gyermeket nevelni – tette hozzá Áder János. 

 

Semjén: mindannyian az egyetemes magyarság örökösei és hordozói vagyunk 
2019. augusztus 19. – MTI, Origo, Magyar Szó, M1, M5, Hír TV, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap, Kossuth Rádió, Székelyhon 

Mindannyian az egyetemes magyarság örökösei és hordozói vagyunk - jelentette ki Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjak átadóján hétfőn, 

az Országházban. Semjén Zsolt kiemelte, hogy az elismerés azt fejezi ki, hogy "egyetlen 

nemzet, egyetlen magyarság tagjai vagyunk", amely akkor tud megmaradni, ha minden 

nemzetrésze megmarad. Ezért minden nemzetrész felelős önmagáért, a többi nemzetrészért 

és az egyetemes magyarságért is - tette hozzá. Idéntől a Kallós Zoltán Kossuth-díjas erdélyi 

néprajzkutatóról elnevezett díj reprezentálja az egyetemes magyarságot, minden nemzetrész 

megjelenik a díjazottak körében - mondta Semjén Zsolt. 

 

Semjén: a Szent István-i mű az a küldetés, hogy építsük az országot 
2019. augusztus 19. – MTI, Mandiner, Szóljon, M1, M5, Hír TV, Magyar Nemzet 

Nincs még egy nemzet, amelynek uralkodóháza annyi szentet adott volna a katolikus 

egyháznak, mint az Árpád-ház – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A Szent 

István-i mű az a küldetés, hogy építsük az országot – jelentette ki Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepe 

alkalmából tartott hétfői díjátadón, az Országházban. Semjén Zsolt hangsúlyozta: akkor 

folytatjuk Szent István országépítő nagy művét, ha mindenki megteszi a saját helyén azt, ami 

az ő speciális küldetése. „Ha mindenki a saját helyén kis Szent Istvánként országépítővé válik, 

akkor tudjuk folytatni Szent István király országépítő művét” – fogalmazott. 
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Gulyás Gergely: lehetőséget kaptunk, hogy újjáépítsük szövetségeinket 
2019. augusztus 20. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó, Mandiner, Origo, Promenád 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az elmúlt 30 évben a magyarság lehetőséget 

kapott, hogy a kölcsönös tisztelet és a közös érdekek mentén újjáépítse szövetségeit. Gulyás 

Gergely erről Kolozsváron beszélt a nemzeti ünnep alkalmából szervezett gálaműsor előtt, 

kedden. Úgy vélte: a közép-európai összefogás már ma is láthatóan képes befolyásolni az 

európai döntéshozatalt. „Sokaknak ez nem tetszik, és az évszázados konfliktusok 

fenntartásában, és a szembenállás kiélezésében érdekeltek” – mondta. Az erdélyi 

magyarságot érő folyamatos provokációkról szólva kijelentette: azoknak nem lesz nyertese, 

de magyarok és románok együtt válhatnak veszteseivé.  Gulyás Gergely ezután átadta a Kallós 

Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat a Kolozsvári Magyar Napokat szervező Kincses Kolozsvár 

egyesületnek. A díjat az egyesület elnöke, Gergely Balázs vette át. 

 

Potápi: Szent István keresztény, európai néppé kovácsolta a magyarságot 
2019. augusztus 20. – MTI, Híradó, Lokál, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Demokrata, 

Felvidék Ma, Körkép 

Szent István befejezte azt a honfoglalással elkezdődött, százéves folyamatot, amellyel 

keresztény, európai néppé kovácsolta a magyarságot – mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden a Tolna megyei Nagymányokon. Potápi Árpád 

János a római katolikus Szent Mihály templomban a Szent István-napi misét követő 

beszédében hozzátette: az 1083. augusztus 20-án szentté avatott államalapító királyunkról 

azóta minden évben megemlékezik a magyarság. Ez az ünnep beleivódott a magyarság 

lelkébe, ezt az is bizonyítja, hogy a kommunista időszakban sem merték betiltani, hanem 

megpróbálták az alkotmány ünnepére átkeresztelni – jegyezte meg. Az államtitkár 

reálpolitikusnak nevezte Szent Istvánt, aki egyszerre kötődött Rómához és a német 

császársághoz, ugyanakkor legalább annyi keleti rítusú monostort alapított, ahány nyugatit. 

Ennek is köszönhető, hogy nemcsak a római katolikus egyházban, hanem a keleti 

kereszténységben is szentként tisztelik – fűzte hozzá. 

 

Potápi a Kolozsvári Magyar Napok megnyitóján: ezen a héten a kincses város az 
egész nemzet kulturális fővárosa 
2019. augusztus 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Kolozsvári Magyar Napok (KMN) hetében Kolozsvár nemcsak az erdélyi magyarság, hanem 

az egész magyar nemzet kulturális fővárásává válik – jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap este Kolozsváron, a 

magyar napok nyitógáláján. Az államtitkár a Kolozsvári Magyar Opera nagytermében az MTI 

szerint felidézte: az idei magyar napokra 30 évvel a magyarországi rendszerváltozás kezdetei 

után kerül sor. Megemlítette, hogy az 1989-es várakozásokhoz képest az akkor elindult 

változások üteme lassú volt Erdélyben: 21 évet kellett várni az első Kolozsvári Magyar Napok 
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megszervezéséig, 29 évet ahhoz, hogy Kolozsvár bejárataihoz kikerüljenek a többnyelvű 

helységnévtáblák. 

 
Rétvári: a nemzet fennmaradásához kimagasló egyéni teljesítmények 
szükségesek 
2019. augusztus 16. – MTI, Híradó, Lokál, Körkép 

A kimagasló egyéni teljesítmények, ahogy a múltban, úgy a jövőben is hozzájárulnak a 

magyar nemzet fennmaradásához, ezért elengedhetetlen azok rendszeres elismerése – 

mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára pénteken, 

az augusztus 20-i ünnep alkalmából tartott díjátadón. Rétvári Bence a Pesti Vigadó 

épületében Áder János köztársasági elnök megbízásából adta át a  Magyar Bronz 

Érdemkereszt, a Magyar Ezüst Érdemkereszt és a Magyar Arany Érdemkereszt polgári 

tagozatainak kitüntetéseit, valamint a Bánffy Miklós-, a Bessenyei György-, a Csokonai Vitéz 

Mihály-, a Gérecz Attila-, a Martin György-, a Móra Ferenc-, a Szinnyei József- és a Pauler 

Gyula-díjakat. 

 

Szilágyi Péter: nemzeti értékeinket magyarságunk ápolásával óvhatjuk meg 
2019. augusztus 20. – MTI, Híradó, M1, Kossuth Rádió, gondola.hu, Propeller 

Úgy óvhatjuk meg nemzeti értékeinket, ha mindannyian ápoljuk magyarságunkat legkisebb 

közösségeinkben is – jelentette ki Szilágyi Péter kedden a Beregszászhoz közeli Tiszacsomán 

tartott augusztus 20-i ünnepségen. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által ötödik 

alkalommal szervezett Szent István-napi búcsún, annak fővédnökeként mondott beszédében 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a többi között 

hangsúlyozta, „Szent István keresztény királyunkként államot szervezett, megalkotta az első 

törvényeket, és olyan erős alapot tett le, melyet az őt követő királyok, fejedelmek is példaként 

követtek, óvtak, melyek az évszázadok során sem koptak meg, és számunkra 2019-ben is az 

origót jelentik.” 

 

Rákóczi utolsó országgyűlésének emléket állító domborművet avatott Grezsa 
István Kárpátalján 
2019. augusztus 16. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó, Szóljon, Promenád, Felvidék Ma 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem utolsó országgyűlésének emléket állító domborművet avatott fel 

Grezsa István miniszteri biztos a Rákóczi-emlékév keretében szombaton az 1711. február 11-

18. közötti egykori diéta helyszínén, a kárpátaljai Salánk községben. Az avatási ünnepségen 

II. Rákóczi Ferenc életútját felidéző és a fejedelem történelmi jelentőségét méltató 

beszédében Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta: kevés olyan történelmi személyiség 

van, mint a fejedelem, akit joggal vallhatnak magukénak a magyarokon kívül a kárpátaljai 

ruszinok, ukránok, szlovákok és románok. „Rákóczi emléke évszázadok óta világít és 
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évszázadokra előre világítani fog, és a kárpátaljaiak büszkék lehetnek arra, hogy nagyon sok 

település őrzi az emlékét egy-egy szoborral, fával vagy akár legendával” – tette hozzá. 

 

Kötelezettségszegési eljárás indulhat Romániával szemben a magyar 
kisebbséget érintő rendszerszintű jogsértések miatt 
2019. augusztus 17. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Kötelezettségszegési eljárást helyezett kilátásba Romániával szemben az Európai Bizottság 

(EB), amennyiben a Kisebbségi Jogvédő Intézetnek (KJI) sikerül alátámasztani, hogy az 

1989-es romániai visszaállamosításkor a magyar kisebbség viszonyában rendszerszintű 

jogsértés történt – mondta az intézet munkatársa szombaton az M1 aktuális csatornán. 

Köröm Ágoston hozzátette: a rendszerszintűség megállapítása kapcsán az EB arra kérte a 

jogvédő intézetet, hogy elemezze a romániai kárpótlásokkal és a visszaállamosítással 

kapcsolatos jogsértéseket. Emlékeztetett: az Európai Parlament petíciós bizottsága nemrég 

befogadta a KJI januárban benyújtott petícióját, amely a romániai visszaállamosítással és a 

magyar kisebbséget hátrányosan érintő szlovákiai földkárpótlással foglalkozik. Az intézet azt 

kérte a petíciós bizottságtól, küldjenek tényfeltáró bizottságot Romániába, amelynek 

munkája nyomán felkérhetnék az uniós szerveket, hogy tegyenek a jogsértések orvosolásáért. 

 
Felavatták Dávid Ferencnek, az unitárius egyház alapítójának egész alakos 
szobrát Kolozsváron 
2019. augusztus 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Felavatták Dávid Ferencnek, az unitárius egyház alapítójának egész alakos szobrát szombaton 

Kolozsváron. Gergely Zoltán szobrászművész alkotását a belvárosi unitárius templom és a 

János Zsigmond Unitárius Kollégium között kialakított kis téren állították fel, amelyet az 

unitárius egyház telkéből metszettek ki, és megnyitottak az utca felé. A szoboravatás 

alkalmából tartott hálaadó istentisztelet után a művész a templomban elmondta: a szobor 

nem Dávid Ferencet ábrázolja, hanem azt, amit 2019-ben szellemiségéről, életútjáról és a 

ránk hagyott eszmei örökségéről gondolunk. 

 

Kelemen Hunorral is tárgyalni fog a kormány parlamenti támogatásáról Viorica 
Dăncilă 
2019. augusztus 16. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel is tárgyalni fog a kormány parlamenti támogatásáról, 

jelentette ki Viorica Dăncilă kormányfő pénteken, Iaşiban, újságírói kérdésre válaszolva. 

„Tárgyalni fogok Kelemen Hunor úrral is. Szerintem ez normális dolog, hogy minden 

politikai vezetővel beszéljek. Ezek a dolgok így mennek, amikor valóban konszenzusra 

törekszel, mindenkivel tárgyalni akarsz, aki elfogadja a párbeszédet” – válaszolta Viorica 

Dăncilă arra a kérdésre, hogy szándékában áll-e tárgyalni a parlamenti támogatásról az 

RMDSZ-elnökkel is. 
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Emlékművekkel örökítették meg Cibrefalva történetét és a székely-csángó 
összetartozást 
2019. augusztus 16. – szekelyhon.ro 

Két közel négy tonnás emlékművet helyeztek ki az elmúlt időszakban Csíkszéken: az egyik 

feliratos kő az 1694-es tatár betöréskor megsemmisült Cibrefalvának állít emléket, a másik 

pedig a székely-csángó összetartozást jelképezi. A Cibrefürdőnél és a Gyimesi hágó tetején 

található emlékműveket a történelemre való emlékezés, illetve hagyományőrzés céljából 

állíttatta egy szépvízi üzletember. 

 

Biciklistül eltűnt a háromnyelvű helységnévtábla a kolozsvári városháza 
udvaráról 
2019. augusztus 17. – Krónika 

Nyoma veszett a kolozsvári polgármesteri hivatal udvarán a Musai–Muszáj által tavaly 

figyelemfelhívásképp, egy kerékpáron elhelyezett háromnyelvű helységnévtáblának. A civil 

akciócsoport tagjai kérdőre vonják a városházát, és rendőrségi feljelentést fontolgatnak.  

 

Ha Tanasă leül facebookozni, és rákeres Udvarhelyre... 
2019. augusztus 17. – szekelyhon.ro 

Egy panasznak helyt adva az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) írásbeli 

figyelmeztetésben részesítette a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalt, mivel hivatalos 

közösségi oldala csak magyar nyelven működik. További székelyföldi városok közösségi 

oldalait is megnézte a szekelyhon.ro, a helyzet változó.  

 

Átszakadtak a bénító hatású lélektani gátak – Gergely Balázs főszervezőt 
kérdeztük az idén tízéves Kolozsvári Magyar Napokról 
2019. augusztus 18. – Krónika 

Már a Kolozsvári Magyar Napok első évében sikerült áttörni azokat a bénító hatású lélektani 

gátakat, melyek a korábbi évtizedekben képződtek a magyar közösségben – értékelte az idén 

jubiláló rendezvénysorozat elmúlt tíz évét a Krónikának adott interjúban Gergely Balázs 

kezdeményező, főszervező. Aki szerint ezután a köztéri közös ünneplés ténye alapvető 

igénnyé, természetessé vált. 

 

Bukaresti fiatalok rongáltak a Gyimesi-hágón 
2019. augusztus 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megrongálta szombat délután három bukaresti fiatal a Gyimesi-hágón elhelyezett kopjafa 

melletti tájékoztató táblát. Az esetről a maszol.ro egy olvasója számolt be, aki fotókat is 

készített a tettesekről. Beszámolója szerint a fiatalok autója elakadt a földúton, a kerekek a 

sárba ragadtak, nem tudtak tovább haladni. Ekkor letörték a kopjafa melletti tájékoztató 

táblát megtámasztó lécet, és ennek segítségével próbálták a gépkocsit kiszabadítani. „Nem 

tudjuk, hogy végül a tábla tönkretétele után sikerült-e a deszkával az autót kihúzni, viszont 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/emlekmuvekkel-orokitettek-meg-cibrefalva-tortenetet-es-a-szekely-csango-osszetartozast
https://szekelyhon.ro/aktualis/emlekmuvekkel-orokitettek-meg-cibrefalva-tortenetet-es-a-szekely-csango-osszetartozast
https://szekelyhon.ro/aktualis/emlekmuvekkel-orokitettek-meg-cibrefalva-tortenetet-es-a-szekely-csango-osszetartozast
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/biciklistul-eltunt-a-haromnyelvu-helysegnevtabla-a-kolozsvari-varoshaza-udvararol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/biciklistul-eltunt-a-haromnyelvu-helysegnevtabla-a-kolozsvari-varoshaza-udvararol
https://szekelyhon.ro/aktualis/ha-tanas-leul-facebookozni-es-rakeres-udvarhelyre
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/atszakadtak-a-benito-hatasu-lelektani-gatak-n-gergely-balazs-foszervezot-kerdeztuk-az-iden-tizeves-kolozsvari-magyar-napokrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/atszakadtak-a-benito-hatasu-lelektani-gatak-n-gergely-balazs-foszervezot-kerdeztuk-az-iden-tizeves-kolozsvari-magyar-napokrol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115392-bukaresti-fiatalok-rongaltak-a-gyimesi-hagon
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őket a kártétel nagyon nem izgatta” – írta az olvasó. A kopjafát 2010-ben Sebő Ödön 

főhadnagy emlékére állították, aki 1944 őszén egy maroknyi magyar honvéd élén ezen a 

helyen tartóztatta fel három hétig az előre nyomuló vörös hadsereget.  

 

Szent István-szobor Pécskán 
2019. augusztus 18. – Nyugati Jelen 

Péntektől vasárnapig Pécska Város Napjai zajlottak a Maros menti kisvárosban, az elsőt a 

magyarok nyitották meg. Mégpedig nem is akárhogyan, a nyári „holtszezonban” egy, bízvást 

állítom, színvonalas, tartalmas rendezvénysorozattal. Amelynek legfontosabb eseménye Szent 

István király mellszobrának felavatása volt a 132 éves pécskai r. kat. templom mellett. 

 

Magyar állami kitüntetést kapott Darvas-Kozma József 
2019. augusztus 18. – szekelyhon.ro 

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át Kásler 

Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának parlamenti államtitkára pénteken Budapesten, a Pesti Vigadóban. Három 

erdélyi egyházi személy is magyar állami kitüntetésben részesült – adta hírül az MTI-re 

hivatkozva a Magyar Kurír. A Levéltárosi szakterületen végzett kiemelkedő teljesítménye 

elismeréseként Pauler Gyula-díjban részesült mások mellett Bernád Rita Magdolna, a 

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség főlevéltárosa. Kiemelkedő és példamutató munkája 

nagyrabecsüléseként Miniszter Elismerő Oklevelében részesült Darvas-Kozma József pápai 

káplán címzetes esperes, a Csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia plébánosa, valamint Péter 

György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Caritas szakápolója, szociomedikális ágazatának 

igazgatója. 

 
Összegyűlt a Schweighofer által követelt perköltség összege 
2019. augusztus 18. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

Adományokból néhány nap alatt összegyűlt 4800 euró, így Hans Hedrich környezetvédelmi 

aktivista ki tudja fizetni a Holzindustrie Schweighofer osztrák nagyvállalat által követelt 

perköltséget. A fogarasi Neuer Weg egyesület alelnöke a Facebook-oldalán tette közzé, hogy 

megvan a szükséges összeg, mint írta a többletet ügyvédekre, az erdők védelmére fordítja. 

 

Őrtüzeket gyújtanak a magyar államalapítás ünnepén Háromszék több 
településén 
2019. augusztus 18. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A magyar államalapítás ünnepén, Háromszék 27 településének legmagasabb pontján 

egyszerre lobbannak fel az őrtüzek. „Szent István tiszteletére, az általa megálmodott és 

megalapított magyar haza iránti hűségből gyújtjuk meg az őrtüzeket augusztus 20-án. Az 

esemény hangulata segít átérezni ezer év történelmét, ami mindannyiunk közös története, 

hiszen a Kárpát-medence legdélkeletibb tájegységében, Háromszéken több mint ezer éve 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/szent_istvan_szobor_pecskan.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-allami-kituntetest-kapott-darvas-kozma-jozsef
https://szekelyhon.ro/aktualis/osszegyult-a-schweighofer-altal-kovetelt-perkoltseg-osszege
https://szekelyhon.ro/aktualis/ortuzeket-gyujtanak-a-magyar-allamalapitas-unnepen-haromszek-tobb-telepulesen
https://szekelyhon.ro/aktualis/ortuzeket-gyujtanak-a-magyar-allamalapitas-unnepen-haromszek-tobb-telepulesen
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őrizzük az európai kereszténység határait” – fogalmazott a tervezett esemény kapcsán Tamás 

Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke. 

 

Kisebbségi kormányzásra kényszerülhet az RMDSZ és Ponta pártja által 
kikosarazott Viorica Dăncilă 
2019. augusztus 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ nem tárgyal a Szociáldemokrata Párttal (PSD) a Viorica Dăncilă vezette kormány 

támogatásáról – szögezte le a francia közszolgálati rádió (RFI) román adásában hétfőn 

Korodi Attila. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint „ez fel sem merül”, hiszen a 

PSD–ALDE-koalíció nem esett szét. A Hargita megyei képviselő hozzátette: személyes 

álláspontja szerint az RMDSZ-nek akkor sem kellene egy kisebbségi PSD-kormányt 

támogatnia, ha felbomlana a koalíció.  

 

Magyar ajándék a román olvasóközönségnek – Bemutatták Bánffy Miklós 
Erdély-trilógiájának román fordítását Kolozsváron 
2019. augusztus 19. – Krónika 

Hiába nélkülöz mindenfajta sovinizmust, nacionalizmust, a magyar gróf, Bánffy Miklós 

Erdély-trilógiájának román fordítása nem jelenhetett meg a nagy egyesülés centenáriumának 

évében – hangzott el a mű román fordításának a Kolozsvári Magyar Napok keretében, 

vasárnap este tartott bemutatóján. A Román Kulturális Intézet által kiadott mű a magyar 

Külgazdasági és Külügyminisztérium, a bukaresti Balassi Magyar Kulturális Intézet és az 

Erdélyi Gondolat Egyesület támogatásával jelent meg, bemutatóját májusban tartották a 

bukaresti könyvvásáron. A szimbolikus helyen – az író egykori otthonában – a kolozsvári 

Bánffy-palotában tartott erdélyi bemutatón népes közönség volt kíváncsi rá, és a hol 

magyarul, hol románul elhangzó méltatásokra. 

 
Medveügyben azonnali beavatkozást kér a minisztertől Benkő Erika képviselő  
2019. augusztus 19. – maszol.ro, Krónika 

Kovászna megyében mindennapossá váltak a medvetámadások, az emberek már nemcsak a 

mezőre és faluszélekre félnek kimenni, hanem saját udvarukba és kertjükbe is, hívta fel a 

környezetvédelmi minisztérium figyelmét Benkő Erika. A háromszéki képviselő hétfőn 

hivatalos levélben szólította fel azonnali intézkedésre a környezetvédelmi minisztert a 

túlzottan elszaporodott, az emberek életét és javait veszélyeztető medvék ügyében.  

 

Több ezer megemlékezőt várnak augusztus 26-ra az úzvölgyi temetőbe  
2019. augusztus 19. – maszol.ro 

A román átállást követően hetvenöt évvel ezelőtt, 1944. augusztus 26-án, törtek be a szovjet 

csapatok az Úz-völgyébe. Az évforduló előtt tisztelegve, huszonötödik alkalommal szervezik 

meg egy hét múlva a hadieseményekre és áldozatokra való megemlékezést a Csíkszentmárton 

községhez tartozó elnéptelenedett település közelében létesített hősi temetőben. Tekintettel a 
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https://kronikaonline.ro/belfold/kisebbsegi-kormanyzasra-kenyszerulhet-az-rmdsz-es-ponta-partja-altal-kikosarazott-viorica-dncil
https://kronikaonline.ro/belfold/kisebbsegi-kormanyzasra-kenyszerulhet-az-rmdsz-es-ponta-partja-altal-kikosarazott-viorica-dncil
https://kronikaonline.ro/kultura/magyar-ajandek-a-roman-olvasokozonsegnek-n-bemutattak-banffy-miklos-erdely-trilogiajanak-roman-forditasat-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/kultura/magyar-ajandek-a-roman-olvasokozonsegnek-n-bemutattak-banffy-miklos-erdely-trilogiajanak-roman-forditasat-kolozsvaron
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115443-medveugyben-azonnali-beavatkozast-ker-a-minisztert-l-benk-erika-kepvisel
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115434-tobb-ezer-megemlekez-t-varnak-augusztus-26-ra-az-uzvolgyi-temet-be
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botrányos előzményekre, Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök felkérte a dormánfalvi 

polgármestert, hogy aznapra ne engedélyezzen semmiféle megmozdulást.  

 

Megszűnt egy magyar, viszont elindul egy román tannyelvű osztály a 
csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskolában 
2019. augusztus 19. – szekelyhon.ro 

A vártnál mintegy kétezerrel kevesebb diák jelentkezett az új tanévben indítandó általános és 

középiskolai osztályokba Hargita és Maros megyében, azonban az osztályok telítettségi 

aránya a tanévkezdésig hátralévő egy hónapban is javulhat még. Azoknak az osztályoknak a 

többségét, amelyekben nem lesz meg a minimális gyereklétszám, nem indítják el, lesznek 

azonban olyan esetek, amikor tanfelügyelőségi engedéllyel az előírt létszám alatti 

osztályokban is elkezdődhet az oktatás jövő hónapban. 

 

Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjat kapott Csíkszentmárton és Korond 
polgármestere 
2019. augusztus 19. – szekelyhon.ro 

Idén Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere; az ötven éve alakult Kassai Thália 

Színház; Katona Mihály, Korond polgármestere; a huszonöt éves Kárpátaljai Megyei Magyar 

Drámai Színház; a 2010 óta működő Kincses Kolozsvár Egyesület; a Kossuth Rádió Kárpát-

medencei tudósítóinak az elszakított nemzetrészek és a diaszpóra magyarsága életéről szóló 

Határok nélkül című műsora; a Pannon Televíziót, a Pannon Rádiót, a Szabadkai Magyar 

Rádiót és a pannonrtv.com honlapot működtető Pannónia Alapítvány; Puricelliné Szabó Éva, 

az Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége volt elnöke; Tóth László felvidéki író, költő, 

műfordító, irodalomtörténész, szerkesztő és kiadó; valamint az Újvidéki Egyetem 

Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke részesült az elismerésben. 

A díjakat Semjén Zsolt és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára adta át. 

 

Vajdaság megfelelő piac lehet az erdélyi vállalkozók számára 
2019. augusztus 20. – Krónika 

Együttműködési megállapodást írt alá a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

valamint a Vajdasági Autonóm Tartomány Kereskedelmi Kamarája. A Bosko Vucurevic elnök 

vezette vajdasági küldöttséget a napokban Sepsiszentgyörgyön Édler András, a háromszéki 

kamara elnöke, és Bihari Béla, a kamara informatikai tagozatának elnöke fogadta. A találkozó 

során a térségek, és tágabb értelemben országaik gazdasági helyzetét mutatták be, majd a 

felek együttműködési megállapodást írtak alá. Ennek értelmében szorgalmazzák a hatékony 

információcserét és a tagoknak nyújtandó kölcsönös segítséget, valamint együttműködnek a 

különböző vásárok, kiállítások, üzleti fórumok, konferenciák megszervezésében és 

lebonyolításában. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/megszunt-egy-magyar-viszont-elindul-egy-roman-tannyelvu-osztaly-a-csikszeredai-kajoni-janos-szakkozepiskolaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/megszunt-egy-magyar-viszont-elindul-egy-roman-tannyelvu-osztaly-a-csikszeredai-kajoni-janos-szakkozepiskolaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/kallos-zoltan-kulhoni-magyarsagert-dijat-kapott-csikszentmarton-es-korond-polgarmestere
https://szekelyhon.ro/aktualis/kallos-zoltan-kulhoni-magyarsagert-dijat-kapott-csikszentmarton-es-korond-polgarmestere


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. augusztus 21. 
9 

A magyar államalapítás ünnepén kezdődtek meg a 18. Partiumi Magyar Napok 
2019. augusztus 20. – maszol.ro 

A szatmárnémeti római katolikus székesegyházban tartott Szent István-napi ünnepi 

szentmisével és azt követő koszorúzással  megkezdődött kedden a hatnapos  XVIII. Partiumi 

Magyar Napok rendezvénysorozat. Államalapító Szent István, az első magyar szent 

személyében a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye fővédőszentjét tiszteli – az ünneplő 

hívekkel megtelt szatmárnémeti székesegyházban Schönberger Jenő megyéspüspök mutatott 

be szentmisét, hálát adva a magyarság első királyáért, aki jó példával járt elől.   

 

Diszkriminálják a románokat? Elmarasztalták Gyergyócsomafalva hivatalát, 
mert csak magyarul jelenik meg a helyi közlöny 
2019. augusztus 20. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, transindex.ro 

Elmarasztalta az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a románok hátrányos 

megkülönböztetése miatt a 99,8 százalékban magyarok által lakott Gyergyócsomafalva 

polgármesteri hivatalát, amiért csak magyar nyelven adja ki a község közlönyét. A 

határozatról a feljelentő Dan Tanasă blogger, a magyar feliratok és szimbólumok elleni 

pereskedéseiről elhíresült Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) alapító elnöke 

számolt be a blogján kedden. A CNCD elmarasztalta a polgármesteri hivatalt, de nem rótt ki 

rá pénzbírságot. A testületben öten támogatták, ketten ellenezték a határozatot. 

 
Megerősítik, de „nem sikálják csontfehérre” a kolozsvári Szent Mihály-
templomot  

2019. augusztus 20. – maszol.ro 

A restaurálás során nem távolítják el az évszázadok nyomait a kolozsvári Szent Mihály-

templomról, nem sikálják csontfehérre a falakat és csak a legszükségesebb elemeket cserélik, 

derült ki Makay Dorottya műemlékvédelmi szakmérnök, tartószerkezet-tervező keddi 

előadásából. A főtéri templom 2018 nyarán elkezdett felújítása óta először mutatták be 

nagyközönség előtt, hogy mi történik a lezárt építőtelepen. Makay Dorottya elsősorban saját 

szakterületéről, a tartószerkezetek megerősítéséről beszélt, de röviden ismertette azt is, hogy 

hol áll most a több mint 100 főt, 15-20 szakmát magába foglaló csapat munkája.  

 

Kolozsvári Magyar Napok: visszavettek a hangerőből Emil Boc felszólítása után 
2019. augusztus 20. – maszol.ro 

Láthatóan zavarta a Kolozsvári Magyar Napok előkészületeinek hangereje Emil Boc 

polgármestert hétfő délután – állítja cikkében a dcnews.ro . A portál szerint az elöljáró a 

rendőröket kérte meg: figyelmeztessék a magyar napok szervezőit arra, hogy vegyenek vissza 

a hangerőből. Gergely Balázs főszervező a Maszolnak elmondta: eleget tettek a polgármester 

kérésének.   

 

Októberben nyitja meg kapuit a Bolyai János Szakkollégium 
2019. augusztus 21. – Krónika 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115478-a-magyar-allamalapitas-unnepen-kezd-dtek-meg-a-18-partiumi-magyar-napok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/diszkriminaljak-a-romanokat-elmarasztaltak-gyergyocsomafalva-hivatalat-mert-csak-magyarul-jelenik-meg-a-helyi-kozlony
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/diszkriminaljak-a-romanokat-elmarasztaltak-gyergyocsomafalva-hivatalat-mert-csak-magyarul-jelenik-meg-a-helyi-kozlony
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/115482-meger-sitik-de-nem-sikaljak-csontfeherre-a-kolozsvari-szent-mihaly-templomot
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/115482-meger-sitik-de-nem-sikaljak-csontfeherre-a-kolozsvari-szent-mihaly-templomot
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/115482-meger-sitik-de-nem-sikaljak-csontfeherre-a-kolozsvari-szent-mihaly-templomot
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115479-kolozsvari-magyar-napok-visszavettek-a-hanger-b-l-emil-boc-felszolitasa-utan
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A temesvári magyar egyetemistákat formálná közösséggé a Bolyai János Szakkollégium, mely 

októberben nyitja meg kapuit a bánsági városban. A szórványkollégium nemcsak szállást 

biztosít jutányos áron a magyar diákoknak, hanem szakmai fejlődésüket is segíteni kívánja. 

Molnár András, az intézményt működtető Bánsági Közösségért Alapítvány elnöke a 

Krónikának elmondta, a 33 férőhelyes kollégiumba bárki jelentkezhet, aki magyar 

egyetemistaként Temesváron tanul elsőévestől végzősig. A közösségformáló szerep betöltése 

mellett abban is segítenének, hogy a magyar hallgatók jobban beilleszkedjenek a román 

nyelvű képzésekbe.   

 
Másodrangú állampolgárként Kolozsváron 
2019. augusztus 21. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “az otthonosság érzetének kialakításához, a szülőföldön 

maradáshoz, a helyi és az erdélyi magyar közösség hosszú távú biztonságának 

megteremtéséhez nem elegendőek csak a fesztiválok és a magyar napok. Ennél sokkal többre 

volna szükség. A baj az, hogy jó ideje Kolozsváron – és nem csak itt – a magyar 

megmaradásért folytatott küzdelemben csak a fesztiváljelleget érzékelem. Amiért 

természetesen nem a magyar napok szervezői a hibásak, hiszen ők azt teszik, amihez tudásuk 

és tapasztalatuk szerint legjobban értenek. És amivel egy hét erejéig jókedvet, mosolyt 

csalhatnak a helyi és az alkalomhoz igazodva messze földről is hazatérő magyarok arcára”. 

 

Simon: ha a Most-Híd és az MKP megegyezne is, nekünk ott nem lesz 
keresnivalónk 
2019. augusztus 16. – Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A kormánypárti Most-Híd azt állítja, már egy hónappal ezelőtt kizárta az együttműködés 

lehetőségét a parlamenten kívüli Magyar Fórummal (MF). „Simon Zsolt ismét egy kis 

politikai túlórázást vállalt” – jelentette ki Debnár Klára, a Most-Híd szóvivője az MF 

elnökének pénteki sajtótájékoztatója kapcsán, amelyen kizárt minden együttműködést Bugár 

Bélával. Simon Zsolt Marian K. és Alena Zs. üzenetváltásaira reagált ezzel, amelyekben Bugár 

neve is szerepel. „Ha a Most-Híd és az MKP megegyezne is, nekünk ott nem lesz 

keresnivalónk. Mi nem leszünk ott, ahol Bugár Béla” – mondta Simon. 

 

Híd: Már egy hónapja kizártuk az együttműködést a Magyar Fórummal 
2019. augusztus 16. – bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A kormánypárti Híd szerint már egy hónappal ezelőtt kizárták az együttműködés lehetőségét 

a parlamenten kívüli Magyar Fórummal. A kormánypárti Híd szerint már egy hónappal 

ezelőtt kizárták az együttműködés lehetőségét a parlamenten kívüli Magyar Fórummal (MF). 

„Simon Zsolt ismét egy kis politikai túlórázást vállalt” - jelentette ki Debnár Klára, a Most-

Híd szóvivője az MF elnökének pénteki sajtótájékoztatója kapcsán, amelyen kizárt minden 

együttműködést Bugár Bélával. 
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Bugár Béla: A Híd éléről csak akkor távozom, ha az segít a pártnak 
2019. augusztus 18. – bumm.sk, Új Szó 

Bugár Béla, a Híd elnöke jelenleg semmilyen esetben sem távozna pártja éléről. Akkor sem, 

ha a személye akadálya lenne a magyar pártok együttműködésének - számol be a TASR 

hírügynökség. Bugár legalább a jövő évi parlamenti választásokig be szeretné tölteni az elnöki 

pozíciót. Véleménye szerint a párt jövőbeli vezetőjének olyan személynek kell majd lennie, aki 

nemcsak a párton belül, de a szavazók körében is ismert. A pártelnök nem gondolja, hogy 

személye akadálya lenne a magyar pártok együttműködésének. "Senki sem fogja 

megmondani, mi akadály vagy mi nem az. Ha valami akadály, akkor az az, amit az MKP tíz 

éven át csinált: árulónak állítottak be minket. Ennek az lett az eredménye, hogy a választóik 

egyharmada és a mi választóink csaknem egyharmada nem hisz az együttműködés 

sikerességében" - nyilatkozta a pártelnök. 

 
Antióchiai Szent Margit vértanú üzenete a mai felvidéki magyarok számára 
2019. augusztus 18. – Felvidék Ma 

A Csemadok Somorjai Alapszervezete és a Somorjai Katolikus Egyházközösség idén is 

gyalogos zarándoklatot szervezett a Nagyboldogasszony plébániatemplom búcsúja napján. 

Gyalogos zarándoklattal vette kezdetét a somorjai Csemadok által szervezett Szent István 

napok, melynek úti célja a tejfalui Nagyboldogasszony kápolna, és a már mintegy 30 éve 

használaton kívüli bucsuházi temető érintésével a sámoti Antióchiai Szent Margit templom 

volt. A zarándokok augusztus 15-én, reggel 9 órakor találkoztak a somorjai 

Nagyboldogasszony plébániatemplom előtt, mely egyben a zarándoklat első állomása volt. 

 

MKP: "A választáson való közös indulás fontos a párt számára, de a tisztességes 
politizálás ennél is fontosabb" 
2019. augusztus 19. – Ma7.sk, bumm.sk 

„Küldöttségünk részt vesz a tárgyaláson, és az alapján dönt a továbbiakról, hogy milyen 

magyarázatot kap azokra az aktuális kérdésekre, amelyek most a társadalmat és a mi 

közösségünket is foglalkoztatják” – közölte Králik Róbert, az MKP sajtótitkára Marian K. 

állítólagos üzenetváltására utalva, amelyben Bugár Béla, a Most-Híd elnöke is említve van. A 

választáson való közös indulás fontos az MKP számára, de a tisztességes politizálás ennél is 

fontosabb – szögezte le Králik. „Mindkét félnek lesz módja nyilatkozni az aktuális témákkal 

kapcsolatban is” - jelentette ki Debnár Klára, a Most-Híd szóvivője. 

 

MKP-Híd: augusztus végéig megszületik a döntés az esetleges 
együttműködésről 
2019. augusztus 19. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A két párt küldöttsége a Most-Híd székházában tárgyalt. A pártok küldöttségei több mint két 

órán keresztül tárgyaltak. Megállapodás nem született, de a találkozót követő 

sajtótájékoztatón Őry Péter és Ravasz Ábel megerősítették, hogy augusztus végéig lezárják a 
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tárgyalásokat. Őry hozzátette, azokról a kérdésekről, amelyekben nem született megállapodás 

a ma esti elnökségi ülésen tárgyal az MKP. Hasonlóképpen a Híd is megtárgyalja az MKP 

feltételeit. Ravasz Ábel a közös indulást illetően meglehetősen szkeptikusan nyilatkozott, úgy 

fogalmazott: nem tudja garantálni a két párt megállapodását. A megállapodás személyi 

kérdéseken bukhat meg, hiszen a sajtótámadások kereszttüzébe került Bugár Béla korábban 

bejelentette, csak abban az esetben mond le pártelnöki pozíciójáról, ha ezzel a Most-Hidat 

segíti. 

 
„Mi itt a Kárpát-medencében mindannyian Szent István örökösei vagyunk” 
2019. augusztus 20. – Ma7.sk 

Érsekújvár kicsi, de szívós magyar közössége az idén is kétnapos rendezvénnyel ünnepli a 

magyar államalapítás évfordulóját. Az ünnepség tegnap estefelé kezdődött a főtéri Széchényi 

György szobornál az MKP helyi szervezetének szervezésében. Mint mindig most is a Himnusz 

eléneklésével vette kezdetét az meghitt ünnepség, majd Nacsa Lőrinc a Fidesz-KDMP 

szóvivője és országgyűlési képviselő mondta el ünnepi beszédét. „Nem volt könnyű dolga 

Szent Istvánnak a nagyhatalmak gyűrűjében. Amikor népek szűntek meg, foglalták el őket, 

vesztették el függetlenségüket, akkor meg tudta alapítani, sőt erősíteni Magyarországot. 

Megalapozta a legnagyobb tettet amit egy nemzet véghez vihet, hogy ezer év múltán is itt 

vagyunk és magyarul beszélünk a Kárpát-medencében…” 

 

A Csemadok-jubileum jegyében: 57. Járási Dal- és Táncünnepély Kolozsnémán 
2019. augusztus 20. – Ma7.sk 

A Csemadok Komáromi Területi Választmánya a Kolozsnémai Helyi Önkormányzattal és 

Csemadok-alapszervezettel együtt augusztus 24-én a község óvodájának udvarán 14 órától 

tartja az ingyenes 57. Járási Dal- és Táncünnepélyt. A hazai és magyarországi hagyományőrző 

csoportok, szólisták mellett más zenei műfajok képviselőinek is fellépési lehetőséget 

biztosítanak a szervezők, akik a Csemadok megalakulásának 70. évfordulójáról egy 

könyvbemutatóval emlékeznek meg. 

 

Jelenleg sem a Híd, sem az MKP nem jutna be a parlamentbe 
2019. augusztus 20. – bumm.sk, Körkép 

Ha augusztus közepén tartották volna a parlamenti választásokat, sem a Híd (4,3%) sem az 

MKP (3,5%) nem ugrotta volna meg a parlamentbe való bejutáshoz szükséges küszöböt. Ha 

augusztus közepén tartották volna a parlamenti választásokat, a Smer párt nyert volna a 

szavazatok 20,8 százalékát szerezve meg. "A második helyen a Progresszív Szlovákia – Együtt 

(Progresívne Slovensko – Spolu) pártkoalíció végzett volna 14,9%-kal, a harmadikon pedig az 

ĽSNS 11,4%-kal."Ez a Focus ügynökség aktuális felmérésének eredményeiből derül ki, melyet 

1010 válaszadó bevonásával végeztek el augusztus 13. és 19. között. 

 

Szent István-napi ünnepségek a Felvidéken 
2019. augusztus 20. – Felvidék Ma 
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Augusztus 20-a az államalapító Szent István ünnepe. Magyarországon és az elcsatolt 

területeken egyaránt megemlékeznek első királyunknak a magyar állam megszilárdításáért 

folytatott tevékenységéről. Felvidék-szerte számos településen már a hétvégén 

megemlékeztek Szent István királyunkról és az államalapításról, arról, hogy ez hogyan zajlott 

a cikkben olvashatnak. 

 

Pásztor István: a magyarok mindig megfizették az árát, ha elfeledkeztek a 
nemzet elsőségéről 
2019. augusztus 17. – MTI, Magyar Nemzet, Lokál, Szóljon 

A magyarok mindig megfizették annak árát, amikor elfeledkeztek István király döntéseinek 

erkölcsi megfontolásairól, arról, hogy első helyen a magyarok vannak; nem mások ellenében, 

nem Európán kívül, nem gőggel és elfordulással, de önbecsüléssel és kellő eréllyel ahhoz, 

hogy érdekeiket érvényesítsék – hangsúlyozta augusztus 20-i ünnepi beszédében Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szombaton Palicson. Hozzátette: az 

érdekérvényesítéshez a magyaroknak ugyanannyi joguk van, mint bármely más népnek, nem 

kevesebb és nem több, ugyanis a jog nem kilóra és nem a nemzeteket kitevő emberek 

számában mér. 

 

Újvidéken megemlékeztek a magyar államalapításról 
2019. augusztus 17. – Pannon RTV 

Újvidéken a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében emlékeztek meg az államalapítóról. 

Ünnepi beszédet Igor Mirović a Tartományi Kormány elnöke, valamint Hajnal Jenő a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke mondott. Az ökumenikus kenyérszentelést ünnepi műsor követte. 

 

Horgoson is megkoszorúzták a Szent István-szobrot 
2019. augusztus 20. – Pannon RTV 

Idén is a horgosi Szent István-szobornál ünnepelték az államalapítást a Magyar Mozgalom 

képviselői. Az eseményen Józsa László, elnökségi tag mondott ünnepi beszédet. A képviselők 

elhelyezték az emlékezés virágát is a mellszobornál. 

 

70 kilós kenyér sült ki Zentán 
2019. augusztus 20. – Pannon RTV 

Kárpát-medence kenyere elnevezésű ünnepséget tartottak Zentán. A szentmise mellett 

színvonalas kultúrműsor is várta az érdeklődőket. A Kertek Helyi Közösség nagytermében 

tambura- és citerazene kísérte az asszonykórusok fellépését a Zentai Gazdakör által szervezet 

ünnepségen. Szénási Ilona a Tópart Művelődési Egyesület tagja, elmondta, hogy minden 

évben részt szoktak venni az ünnepségen.: „Most kenyérszentelő dalokkal veszünk részt, az 

alkalomhoz illő dalokkal.” 
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Leleplezték Szent István mellszobrát Hódegyházán 
2019. augusztus 20. – Pannon RTV 

Kenyérszentelő ünnepséget is tartottak a faluban. A programot ünnepi szentmisével kezdték 

Hódegyházán, megemlékeztek Szent István királyunkról, valamint megszentelték az új 

kenyeret. „Szent István az a személy, aki összehoz bennünket. Ez nem csak az egyház ünnepe, 

Szent István nem csak a politikum ünnepe, de minden magyar ember ünnepe” - emelte ki a 

szertartást követően Fiser János plébános. 

 

Semjén Zsolt: A Pannónia Alapítvány példaértékű mindannyiunk számára 
2019. augusztus 19. – Pannon RTV 

A Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj átadóját követően a határon túli magyar média 

munkájáról, szerepéről kérdeztük Magyarország miniszterelnök-helyettesét. Semjén Zsolt azt 

mondta, a külhoni és az anyaországi magyarság tájékoztatása, valamint az országok közötti 

kapcsolatok erősítése szempontjából is kimagasló a határon túli magyar média szerepe, a 

Pannon RTV pedig példaértékű munkát végez. 

 

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Bodzsoni Istvánt 
2019. augusztus 19. – Pannon RTV 

A Pannónia Alapítvány igazgatója mellett több vajdasági magyar is elismerésben részesült 

Budapesten. Bodzsoni Istvánt a Pannon Rádió és Televízió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió 

fejlesztése, valamint a Pannon Médiaház létrehozása érdekében végzett tevékenysége 

elismeréseként díjazták. A Pannon RTV igazgatója a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét 

vehette át a magyar fővárosban. A magyar állami kitüntetést Semjén Zsolt magyar 

miniszterelnök-helyettes adta át a parlamentben. 

 

Meggyújtották az összetartozás lángját Újvidéken 
2019. augusztus 19. – Pannon RTV 

Ünnepi istentisztelettel, szentmisével, kenyérszentelővel, alkalmi műsorral emlékeztek 

vasárnap Újvidéken államalapító királyunkra. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Központban meggyújtották a magyar összetartozás lángját. 

 

Az újvidéki Magyar Tanszék hat évtizedes munkáját díjazták Budapesten 
2019. augusztus 19. – Pannon RTV 

Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat kapott Budapesten az Újvidéki Egyetem Magyar 

Nyelv és Irodalom Tanszéke. Az intézményben ebben a tanévben a korábbi évekhez képest 

rekordnak számító 20 hallgató kezdi majd meg tanulmányait. Az indoklás szerint a díjat a 

tanszék az anyanyelvi tanár-, fordító- és újságíróképzés, valamint a tudományos kutatások és 

kiadványok megjelentetése területén végzett 6 évtizedes tevékenységéért kapta. Kiemelték, 

ezzel nagymértékben hozzájárult a vajdasági magyar kulturális és szellemi utánpótlás 

biztosításához, egyúttal a térségben élő magyarok identitásának megőrzéséhez. A díjat Dr. 

Toldi Éva tanszékvezető vette át 
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Államalapító Szent István ünnepe Aknaszlatinán 
2019. augusztus 20. – Kárpátalja 

Aknaszlatinán augusztus 20-án méltatták Szent István királyunk több mint 1000 évvel 

ezelőtti sorsfordító jelentőségű államalapításának évfordulóját. A rendezvény ünnepi 

szentmisével vette a kezdetét a római katolikus Szent István-templomban.  A 

templomkertben lévő Szent István-szobor koszorúzása a magyar himnusz eléneklésével 

kezdődött a bányászzenekar kíséretében. Ezt követően Szilágyi Mátyás beregszászi magyar 

főkonzul, dr. Kórós Attila ungvári magyar konzul, dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, 

Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, Gál István, a 

„Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ügyvezető 

igazgatója, Ljubov Huban, az Aknaszlatinai Községi Tanács titkára, illetve Szedlák Gyula, a 

KMKSZ Aknaszlatinai Alapszervezetének elnöke helyezte el koszorúját, leróva kegyeletét az 

államalapító király emlékművénél. 

 
Szent István király szobrát avatták Hímben 
2019. augusztus 18. – karpatalja.ma 

Szent István király szobrának megáldására és megszentelésére került sor augusztus 18-án 

Hímben. Az ünnepi búcsúi szentmise záró könyörgése után a papság, a segédkezők, az 

énekkar, a képviselő-testület, a meghívott vendégek és a nép a templomkertbe vonult. A 

szentelendő szobornál az egybegyűlteket dr. Molnár László polgármester, majd Kocsis Károly 

kurátor köszöntötte, aki megkérte a szobor készítőjét, Lukács Jánost, hogy mutassa be művét. 

Ezután következett a szobor leleplezése és megáldása, amelyet a vendég lelkiatyák: Böőr 

Roland radi plébános és dr. Vakles Attila szesztai görögkatolikus esperes-parókus végzett. 

 

Kárpátaljai költőt tüntettek ki Magyarországon 
2019. augusztus 17. – karpatalja.ma 

Marcsák Gergely Fekete-Tisza c. kötetét jutalmazták Gérecz Attila-díjjal augusztus 16-án a 

Pesti Vigadóban. Az eseményen Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Kocsis 

Csaba anyaországi író, költő, fotográfus, énekmondó sokoldalú alkotómunkája, valamint a 

határon túli magyarság, különösen a kárpátaljai és biharországi közösségek körében végzett 

kultúraszervező tevékenysége elismeréseként. 

 

A honvédő háborúban elesett várdaróciak emléke előtt tisztelegtek 
2019. augusztus 16. – Képes Újság 

Idén is összegyűltek az emberek honvédő háborúban elesett várdaróciak tiszteletére állított 

emléktáblánál a település központjában augusztus 13-án. Csendes főhajtással és 
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https://karpataljalap.net/2019/08/20/allamalapito-szent-istvan-unnepe-aknaszlatinan
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/szent-istvan-kiraly-szobrat-avattak-himben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karpataljai-koltot-tuntettek-ki-magyarorszagon/
https://kepesujsag.com/a-honvedo-haboruban-elesett-vardarociak-emleke-elott-tisztelegtek/
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koszorúzással adóztak emléküknek a civil szervezetek képviselői, az elesettek családtagjai, 

hozzátartozói. 

 

Szent László-néptánctábor horvátországi magyar résztvevőkkel 
2019. augusztus 16. – Képes Újság 

A Budapest melletti Dabason fejleszthették, csiszolhatták tánctudásukat a szentlászlói Petőfi 

Sándor Kultúregyesület gyermektánccsoportjának tagjai a Szent László Néptánctáborban 

július 29. és augusztus 4. között. 

 

Ünnepélyes keretek között öntötték össze a búzát a gazdák Nemeshanyban 
2019. augusztus 16. – Képes Újság 

A Veszprém megyei Nemeshanyban tartották meg a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 

program részeként a Kárpát-medencei Összeöntés Ünnepét. Az ünnepségen magyarságunkat 

Szabó Attila, a HMDK Gazdakör elnöke képviselte. A kenyér elkészítéséhez szükséges kovászt 

Varga Gábor, a szervezet alelnöke adományozta. 

 

Lezárult a multikulturális iskolaprojekt 
2019. augusztus 16. – Képes Újság 

Zárókonferenciával ért véget a multikulturális iskolaprojekt, melyet a szentlászlói általános 

iskola indított 20 hónappal ezelőtt két másik horvátországi többnemzetiségű 

tanintézménnyel partnerségben. Eredményesnek értékelték a programot, melynek 

köszönhetően barátságok születtek különböző nemzetiségű diákok és családjaik között. 

 

Mozgalmas az augusztus az újgráci magyaroknál 
2019. augusztus 16. – Képes Újság 

A HMDK Verőce-Dráva mente megyei alapszervezete nagy hangsúlyt fektet a magyar 

hagyományok ápolására, megemlékezéseket tartanak nemzeti ünnepeinken és minden 

rendezvényre ellátogatnak, ahol a magyar kultúrát tudják népszerűsíteni. 

 

Erősítik kapcsolataikat az anyaországgal 
2019. augusztus 16. – Képes Újság 

A Pakráci Magyarok Közössége ápolja a magyar hagyományokat és szoros kapcsolatot tart 

fenn anyaországi egyesületekkel, önkormányzatokkal. Így a nyár folyamán többször is 

Magyarországra látogattak. 
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https://kepesujsag.com/szent-laszlo-neptanctabor-horvatorszagi-magyar-resztvevokkel/
https://kepesujsag.com/unnepelyes-keretek-kozott-ontottek-ossze-a-buzat-a-gazdak-nemeshanyban/
https://kepesujsag.com/lezarult-a-multikulturalis-iskolaprojekt/
https://kepesujsag.com/mozgalmas-az-augusztus-az-ujgraci-magyaroknal/
https://kepesujsag.com/erositik-kapcsolataikat-az-anyaorszaggal/
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Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2019. augusztus 17. – Duna World 

 

Tehetséges fiatalok gondozását vállalta fel a Bodrogközi Ifjúsági Művészeti Műhely, amely 

idén 11. alkalommal tartotta meg nyári táborát. A műhely idén is lehetőséget adott arra, hogy 

ifjú művészpalánták, és a szakmában már elismert képzőművészek, szobrászművészek, 

grafikusok közösen alkossanak.  

 

Fogyasztóvédelmi és Innovációs Diákversenyre hívták Vajdaság középiskolás tanulóit és 

mentor tanáraikat Újvidéken. Olyan kitalált vállalatok üzleti tervével lehetett pályázni, 

amelyek a jövőben akár meg is valósíthatók. A verseny célja többek között az is, hogy 

megmutassa, egy jó ötlet, egy sikeres vállalkozás a szülőföldön tarthatja a fiatal generációt.  

 

Közel egy évszázaddal ezelőtt építettek Homoródkarácsonyfalván gyógyfürdőt, ám a múlt 

század hetvenes éveiben, egy földcsuszamlás miatt használhatatlanná vált a telep. Bár a régi 

helyen nem volt lehetséges az újjáépítés, a székelyföldi fürdő- és közösségépítő kaláka 

jóvoltából most mégis újjáéledt a Dungó-feredő.  

 

Évről évre beszámolunk itt a Térképben a Nemzet Háziorvosa pályázat külhoni díjazottjairól. 

A hazai és határon túli háziorvosok és nővérek presztízsét, megbecsülését támogató 

megmérettetésre a páciensek ajánlhatják orvosaikat. A szervezők idén szeptember 14-ig 

várják az Ön történetét is, nevezze be háziorvosát, hátha éppen ő nyeri meg „A nemzet 

háziorvosa” pályázatot! Részletek a www.evpraxisa.hu weboldalon.  

 

A családi vállalkozások manapság reneszánszukat élik. Egyre többen választjuk őket, mert a 

legtöbb esetben jobb minőségű árut kínálnak. A külhoni magyar családi vállalkozásokat az 

anyaország is támogatja, képzések és pályázatok útján is segíti őket. Következő riportunkban 

egy csíki vállalkozót mutatunk be Önöknek, Székely-Vakon Jánost, aki keményfából készít 

olyan egyedi kisautókat, amelyeknek még a felnőttek is csodájára járnak.  

 

A többéves hagyományokhoz híven augusztus első szombatján idén is megrendezték az 1908-

ban életre hívott Borzsavölgyi Kisvasút napját. A rendezvény főszervezője a Kárpátaljai 

Magyar Turisztikai Tanács volt, amely turistacsalogató látványosságként tekint a nehézségek 

ellenére mind a mai napig működő ipartörténeti emlékre. 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-08-17-i-adas/
http://www.evpraxisa.hu/
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Számtalan szakmai elismerést, és egy Magyar Örökség-díjat is magáénak tudhat a Marosszéki 

Kodály Zoltán Gyermekkórus. A szovátai Marianum-házban működő gyermekkar a kodályi 

zenepedagógia egyik úttörője a térségben. Hitvallásuk szerint a magyar kultúrára épülő és a 

keresztény értékrendet követő közösséget hoznak létre.  

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 16. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt augusztus 19-én, jövő 

héten hétfőn ismét tárgyalóasztalhoz ül - közölte a magyar párt sajtóosztálya. Ez egyben azt is 

jelenti, hogy a kibontakozóban lévő, a politika és az alvilág összefonódásaival kapcsolatos 

szlovákiai, belpolitikai botrány egyelőre nem vet véget a két párt közeledésének.  

 

A határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabad felhasználású Diákhitel 1-et – jelentette 

be Magyar Péter, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója nemrégen a Kossuth Rádióban. 

Kiemelte, az a cél, hogy Magyarországon és az egész Kárpát-medencében ne legyen olyan 

fiatal, aki azért nem tud felsőoktatási tanulmányokat folytatni, mert a családi vagy egyéb 

körülmények nem teszik azt lehetővé. Délvidéki magyar egyetemisták is érdeklődni kezdtek a 

lehetőség iránt, a Vajdasági Magyar Diákszövetség azonban megtudta, hogy nem minden 

vajdasági magyar egyetemi hallgató igényelheti a diákhitelt.  

 

Magyar állami támogatással, az RMDSZ által működtetett Iskola Alapítvány 

közreműködésével, a következő tanévben két temesvári iskola is ingyenes napközis 

foglalkozásokat biztosít elemi osztályos diákjainak. Jelenleg a pedagógusok és az 

ebédszállítók kiválasztása van folyamatban – mondta el Lehőcz Lászlónak Marossy Zoltán, az 

RMDSZ Temes megyei elnöke. 

 

Magyar szoborral gazdagodik Kolozsvár belvárosa. Egész alakos szobrot állítanak az 

unitáriusok egyházalapító püspökének, Dávid Ferencnek. Gergely Zoltán alkotása az első 

egész alakos szobor, amely az egyházalapítót ábrázolja. Az avatást szombaton tartják. A 

részletekről Rácz Norbertet, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkészét kérdezte 

Szilágyi Szabolcs. 

 

A vajdasági származású, Budapesten született Schön Bálint, a Petőfi Program 

ösztöndíjasaként nyolc hónapot töltött a szerémségi Maradékon, ahol már csak ötszáz magyar 

él. Maradékon, ahol a magyar összefogásnak köszönhetően 37 év szünet után újraindult a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-16_18-02-00&enddate=2019-08-16_18-40-00&ch=mr1
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magyar nyelvű általános iskolai oktatás és a magyar kormány támogatásával megkezdődött a 

térségben élő gyerekek boldogulását szolgáló magyar óvodai központ kiépítése. Az ösztöndíjas 

szívesen mesélt tapasztalatairól munkatársunknak, Ternovácz Istvánnak. 

 

Tóbának, a közép-bánáti falunak manapság mintegy 380 lakosa van. Annak ellenére, hogy 

milyen sok munkát igényel a Tóbaiak találkozója, háromévenként mégis megszervezik. Mint a 

falubeliek mondják: megéri, hiszen ilyenkor felpezsdül az élet a településen. Kónya-Kovács 

Otília összeállításában elsőként Balázs Dezsőt, a helyi közösségi tanács elnökét hallják. 

 

A nemzeti összetartozás jegyében Kárpát-medencei kerékpáros túrát szervezett a Pesti 

Fiatalokért Egyesület. A Tekerj otthonról hazáig - magyarok egymásért túra négy helyszínről 

indul, Beregszászból, Szabadkáról, Dunaszerdahelyről és Nagyváradról. Az útközben 80 

települést érintenek. A kerékpárosokhoz bárki csatlakozhat. Augusztus 20-án érkeznek a 

résztvevők a Magyar Nemzeti Múzeumhoz. Induláskor Nagyváradon a vár udvarában 

gyülekeztek a túrázók. Volt, aki csak a határig, de akadt olyan is, aki egész Budapestig teker 

majd.  

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 17. – Kossuth Rádió 

 

Európa egyik legszínvonalasabb seregszemléjén, a 23. Gdanski Nemzetközi Shakespeare 

Fesztiválon vett részt az Aradi Kamaraszínház, amely tavaly az aradi román társulattal és a 

Gyulai Várszínházzal közösen színpadra állított Rosencrantz és Guildenstern halott című 

produkciót mutatta be. Az előadást élőben kísérte a The Tiger Lillies brit zenekar. A 

kooprodukció viharos sikert aratott, amire a további nemzetközi kapcsolatait építheti a 

kamaraszínház, illetve az aradi magyar kulturális élet is kamatoztathatja ezt a sikert – 

mondta a darab rendezője, a kamaraszínház alapító-igazgatója, Tapasztó Ernő, akivel Pataky 

Lehel Zsolt beszélgetett. 

 

Fejértelepen rendezték meg dél-bánáti fiataloknak azt a tábort, amelyben az 

anyanyelvápolással, népzenével, néptánccal foglalkoztak és nem feledkeztek meg a 

közösségépítésről sem. A helyszínt a fejértelepi katolikus templom udvara és környéke adta, 

amelyet egykoron úgy alakítottak ki, hogy alkalmas legyen csoportok fogadására, táborok, 

különféle összejövetelek megrendezésére. Munkatársunk, Kónya-Kovács Otília elsőként a 

tábor egyik fő szervezőjét, Horváth Gizellát kérdezte. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-17_18-30-00&enddate=2019-08-17_19-07-00&ch=mr1
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Keresd és vásárold a hazait! Ismerősen cseng a felhívás, és napjainkban már nagyon sokan 

figyelnek is erre, ha élelmiszerről van szó. De miért ne lehetne hazai az ékszer, a lakás 

kiegészítő vagy éppen a ruha, amit viselünk? Dizájn a teraszon – ez volt a címe annak a 

vásárlással egybekötött kiállításnak, amit azzal a céllal rendeztek, hogy a hazai kézművesek 

munkáit megismertessék a legszűkebb pátriájukban, a szülőfalujukban. Az ötletgazdával és 

alkotóval, Pukkai Judittal beszélgetett Haják Szabó Mária. 

 

Bemutatták Kormányos László Nagyvárad Krónikája című, a maga nemében egyedi, 850 

oldalas kötetét. A könyv 1077-től napjainkig foglalja össze időrendi sorrendben Nagyvárad 

történetét. A kötet több mint 2000 illusztrációt tartalmaz. A kilenc fejezetben hangsúlyt 

kaptak a város történetének sorsfordító eseményei.  A könyv megjelenését a magyar kormány 

támogatta. A bemutatón jelen volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, 

és munkatársunk Ionescu Nikolett is, aki először a kötet szerkesztőjét, Kormányos Lászlót 

kérdezte. 

 

A bánsági Écska a trianoni békeszerződésig Torontál vármegye Nagybecskereki járásához 

tartozott. A települést és a hozzá tartozó 30 000 holdas birtokot 1781-ben az örmény 

származású Lázár Lukács jószágkereskedő vásárolta meg egy bécsi árverésen 217 000 

forintért. Ezt követően kezdődik a mocsaras, jórészt lakatlan vidék felvirágzása: mindössze 

néhány évtized alatt az écskai uradalom neves mintagazdaság lett, és 160 esztendőn keresztül 

marad a Lázár család tulajdonában. Járt ott a gyermek Liszt Ferenc, majd később Ferenc 

Ferdinánd is. A hatalmas vagyon kapcsán számtalan viszály keletkezett, s ezek nagy része 

bíróság elé került. Az eredeti periratok elvesztek ugyan, de megmaradtak az ügyvédi okiratok, 

amelyek alapján rekonstruálni lehetett a történeteket. Várady Tibor délvidéki, nyugalmazott 

jogtudós és író nagyapja ügyvédi hagyatékának felhasználásával írta meg a Mi történt 

Écskán? című dokumentumregényét. A szerzőt most megjelent könyvéről Németh Ernő 

kérdezte. 

 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 19. – Kossuth Rádió 

 

Szent István Király ünnepe alkalmából ma átadták a Kallós Zoltán Külhoni magyarságért 

díjakat a Parlamentben, azoknak a magyarországi és külhoni személyeknek és szervezetek 

képviselőinak, akik és amelyek a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az 

oktatásban, a kultúrában, a nemzet örökségének megőrzésében, az egyházi életben, a 

tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő 

tevékenységet végeztek és végeznek.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-19_18-02-00&enddate=2019-08-19_18-40-00&ch=mr1
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Idéntől a Kallós Zoltán Kossuth-díjas erdélyi néprajzkutatóról elnevezett díj reprezentálja az 

egyetemes magyarságot, minden nemzetrész megjelenik a díjazottak körében - mondta 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki Potápi Árpád  János államtitkárral együtt adta át a 

díjakat. A ma délelőtti eseményről  készült  összeállítást a Határok nélkül egész 

szerkesztősége készítette, hiszen idén nemcsak riporterként voltunk jelen, hanem 

díjazottakként is.  

 

A Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díj kitüntetettjeivel  Benkei Ildikó, Bereki Anikó és 

Ternovácz Fanni összeállítását hallottuk.  Puricelliné Szabó Éva, az Argentinai Magyar 

Intézmények Szövetségének volt elnöke, és a Kincses Kolozsvár egyesület képviselője egy 

későbbi alkalommal veszi át a díjat.  

 

Szent István király ünnepét tartották szombaton Palicson.  Pásztor István, a VMSZ elnöke 

ünnepi beszédében azt mondta, hogy Szent István király ünnepe a döntés ünnepe. Arra 

buzdított, hogy a jövő évi szerbiai választásokon mindenki vegyen részt, mert az a közösségért 

való cselekedet. Németh Ernő hangképes összefoglalójában elsőként Kocsis Mátét, a Fidesz 

frakcióvezetőjét hallják. 

 

Arad megye első Szent István-mellszobrát avatták fel a múlt pénteken Pécskán, az Új kenyér-

ünnep elnevezésű városi rendezvénysorozat ünnepélyes nyitányaként. A helyi római katolikus 

templomban tartott szentmisét követően leplezték le Túri Török Tibor magyarországi 

szobrászművész alkotását, amelyet a Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző 

Egyesülete adományozott a pécskai magyarságnak. A köztéri szobor az első alkotás a pécskai 

személyiségek sétányán, ahol az önkormányzat több más jeles személyiségnek kíván szobrot 

állíttatni a jövőben. Pataky Lehel Zsolt készített összeállítást a szoboravatóról. 

 

Műsorunk végén pedig egy ünnepi előzetes Nagyváradról, ahol már egy hetesé nőt Szent 

István és az új kenyér ünnepe. Második alkalommal juttatják el a Nagyváradon is bemutatott 

virágkocsikat az Érlemmék magyarok lakta településeire. Ezúttal öt helyen áll majd meg a 

kocsisor, augusztus 22-én, majd a Székelyhíd-Létavértes határátkelőnél gurulnak vissza 

Debrecenbe.  

 

 

 

 


