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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a magyar kultúra és a néphagyomány a magyar közösségek 
megmaradásának alapja 
2019. augusztus 25. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Lokál, Demokrata, Hír Tv, Felvidék.Ma, 

M1, Kossuth Rádió, hirek.sk  

A magyar kultúrára és a néphagyományra támaszkodás és továbbadásuk a külhoni magyar 

közösségek számára a megmaradás alapja – jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Nagyidán szombaton. Potápi Árpád 

János erről a Kassához közeli településen megépült Ilosvai Ház ünnepélyes átadóján mondott 

köszöntőjében beszélt. A XII. Ilosvai Fesztivál keretében átadott épület mintegy 200 millió 

forint magyarországi támogatásból készült el, sok önkéntes munkájával. A jövőben 

tájházként, rendezvény- és népművészeti központként működő intézmény létrehozásának 

költségeiből mintegy 185 millió forintot fedezett a nemzetpolitikai államtitkárság. Az 

államtitkár beszédében röviden felidézte a település történetét, majd szólt a történelem 

viharait ott átélő magyar közösségről, amely – mint mondta – egy biztos alapra, a magyar 

kultúrára támaszkodva tudott megmaradni. 

 

Szilágyi Péter: Elmúltak azok az idők, amikor az anyaország lemondott a 
diaszpórában élőkről 
2019. augusztus 25. – MTI, Híradó, Promenád, Ma7.sk, pestisracok.hu  

Azok az idők elmúltak, amikor az anyaország lemondott a diaszpórában élő magyarokról – 

jelentette ki az MTI-nek telefonon a Dél-Afrikában tartózkodó Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa vasárnap. A 

politikus a Dél-afrikai Magyar Szövetség meghívására érkezett Dél-Afrikába az augusztus 20-i 

nemzeti ünnep alkalmából, amelyet Johannesburgban most vasárnap tartottak. Dél-

Afrikában a XX. század közepén jött létre szervezett magyar közösség, és abban a szerencsés 

helyzetben vannak, hogy Magyar Tanya néven fenn tudnak tartani egy magyar házat, ahol a 

nemzeti ünnepekről is megemlékeznek, magyar programokat, kulturális eseményeket 

szerveznek hétről-hétre – mondta a miniszteri biztos. 

 

Kolozsvári Magyar Napok: a rendszerváltás eufóriáját idézték fel egy 
pódiumbeszélgetés résztvevői  
2019. augusztus 23. – MTI, maszol.ro, Krónika 

A romániai és a magyarországi rendszerváltás eufóriáját idézték a Kolozsvári Magyar 

Napokon egy kolozsvári pódiumbeszélgetés résztvevői, akik maguk is részesei voltak a 

harminc évvel ezelőtti. A romániai 1989-es forradalom szikráját kipattantó Tőkés László 

elmondta: a Ceausescu-diktatúra bukása után úgy hitte, eljött az ideje annak, hogy románok 
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és magyarok rendezzék közös dolgaikat, hogy akik együtt küzdöttek a közös ellenség ellen, 

egymásra találjanak, "fraternizáljanak". Megjegyezte: a jóhiszeműség jellemezte az akkori 

hangulatot, ezért meglepetést okozott a kommunista visszarendeződés, ami ezután 

következett.  

 
A városháza nem engedte fel a táncosokat a megyei tanács színpadára a 
nagyváradi virágkarneválon  
2019. augusztus 23. – maszol.ro 

Azért maradt el a néptánc és a felvonulás az idei nagyváradi virágkarneválon, mert a 

jelentkezési határidőig csak egyetlen csoport jelezte fellépési szándékát – tájékoztatta a 

Maszolt a programot szervező Nagyvárad és a Régió Turizmusfejlesztési Alapítvány. Ezzel 

szemben a „Nyitott ablak Európára” rendevénysorozat szervezőitől megtudta a maszol.ro: a 

megyei önkormányzat és a városháza külön-külön színpadot épített volna a program 

keretében a fellépő táncosoknak. A városháza színpadára nem volt érdeklődés, és ezért 

maradt el a fellépés, míg a Bihar Megyei Tanács színpadjára lett volna érdeklődés, de arról a 

városháza tiltotta le a fellépőket.  

 

Szociális Kisokos: magyar nyelvű kiadvánnyal segítenének a nehézsorsúaknak 
Kolozsváron  
2019. augusztus 23. – maszol.ro 

Szociális Kisokost jelentetett meg az RMDSZ kolozsvári szervezete, hogy a „dübörgően fejlődő 

Kolozsvár” árnyékában élő, rászoruló személyek hozzájuthassanak egy olyan magyar nyelvű, 

összesített kiadványhoz, amely tartalmazza az összes, Kolozsvár területén igényelhető 

szociális szolgáltatást, illetve az olyan civil szervezetek leltárát, amelyek szociális 

szolgáltatásokat nyújtanak – tudta meg a maszol.ro Oláh Emese alpolgármestertől péntek 

délben, a kiadvány bemutatóján.  

 

Partiumi Magyar Napok: védjegy alatt a szatmári termékek, a brandhez máris 
többen csatlakoztak  
2019. augusztus 23. – maszol.ro 

A Partiumi Magyar Napok keretében mutatkozott be a Szatmári Termék védjegy, amelynek 

rövid távú tervei között egy, a tudatos vásárlást népszerűsítő kampány indítása, 

termékstandok kihelyezése, valamint Szatmárnémetiben év végéig egy saját bolt megnyitása 

is szerepel. Ugyanis ma már nem elég „csak” megtermelni a gyümölcsöt, zöldséget, elkészíteni 

a lekvárt, szörpöt, kolbászt, krumplis kenyeret vagy kipergetni a mézet, meg kell találni a 

helyi termék útját a helyi (de nem csak) vásárlókhoz, fogyasztókhoz, és ez az út nem mindig 

sima és egyenes, annak ellenére, hogy az élelmiszer bizalmi termék, s ezt a bizalmat a 

település neve is erősíti.  
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Szeptember 4-én indul az első, kétnyelvűen feliratozott Hargita vonat 
Budapestről 
2019. augusztus 23. – szekelyhon.ro, Bihari Napló 

Szeptember 4-én, magyarországi idő szerint 7 óra 40 perckor indul útnak az első, kétnyelvűen 

feliratozott Hargita vonat Budapestről, Brassó irányába – tájékoztatott Vujity Tvrtko 

újságíró, aki az első kétnyelvű vasúti táblát is megmutatta. Mint Tvrtko a legújabb Facebook-

bejegyzésében írja, a tájékoztatás „magyarosítása” ebben a pillanatban 36 kárpátaljai, 

felvidéki, délvidéki, őrvidéki, és romániai célállomást érint. Ezekre az állomásokra 

hamarosan csak olyan szerelvények futnak be, ahol a városok nevei magyarul is fel lesznek 

tüntetve. 

 

Hétfőn indul a Vásárhelyi Forgatag 
2019. augusztus 25. – szekelyhon.ro 

Kiállításmegnyitóval, járdacsillagászattal és színpadi produkciókkal indul hétfőn a 7. 

Vásárhelyi Forgatag. A marosvásárhelyiek nagy érdeklődéssel fogadják a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes produkcióját. A Táncrapszódia című előadásra, amelyet a Nemzeti Színházban 

mutat be Magyarország egyik legnagyobb hivatásos táncegyüttese, másfél óra alatt 

valamennyi belépő elfogyott. A szervezők tárgyaltak az együttes menedzsmentjével, és 

sikerült egy második előadást is beiktatni a programba, este kilenc órától. Ám arra is órák 

alatt megvették az összes jegyet, tehát kétszer hatszáz belépő pár óra leforgása alatt elkelt. A 

Forgatag hivatalos megnyitóját is a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban tartják hétfőn 

délután hattól, a Táncrapszódia kezdete előtt néhány perccel. 

 

Közös imára hívnak az Úzvölgyébe 
2019. augusztus 27. – Krónika 

Megemlékezést tartanak hétfőn délután az úzvölgyi katonai temetőben, az esemény 

meghívott szónoka Böjte Csaba ferences szerzetes lesz, a rendezvényen Hargita megyei 

települések fúvószenekarai lépnek fel. A katonai sírkertben tartandó, a Hargita Megyei 

Tanács szervezte rendezvényen elhelyezik a kegyelet koszorúit. 

 

Az igazgatón múlik a magyar felirat? 
2019. augusztus 27. – Krónika 

Elsősorban az iskola vezetőségén múlik, hogy vannak-e vagy sem kétnyelvű feliratok a 

romániai iskolákban, nincs erre tudatos stratégia, esetlegesen történik – jellemezte Erdei 

Ildikó, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója a romániai iskolák 

kétnyelvűségének jelenlegi állását. A pedagógus a Kolozsvári Magyar Napok keretében 

szombaton tartott Mi van kiírva magyarul az iskolákban? című beszélgetésen tért ki a hazai 

gyakorlatra. A rendezvényen Toró Tibor politológus, egyetemi tanár, a Bálványos Intézet 

kutatási igazgatója ismertette az erről szóló kutatásukat. 
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Csóti György: Nem etnikai, hanem uniós jogi alapon közelíti meg a kérdést a 
budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet 
2019. augusztus 27. – Krónika 

Az Európai Bizottság elismerte az uniós jog alkalmazhatóságát a visszaszolgáltatási 

közigazgatási döntések tekintetében, feltéve, hogy azok Románia csatlakozása után születtek 

– jelentette ki a Krónikának adott interjúban Csóti György. A restitúciós jogsértéseket másfél 

éve összegző budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója szerint két nagy csoportja van a 

jogsértéseknek Erdélyben: az egyik a visszaállamosítások, a másik a restitúciós törvény 

szabotálása, a végrehajtás vég nélküli elodázása. 

 

Megegyezett a Most-Híd és az MKDSZ - a két párt közösen indul a választáson 
2019. augusztus 24. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Közösen indul a 2020-as parlamenti választáson a Most-Híd és a Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ). Debnár Klára, a Most-Híd szóvivőjének 

tájékoztatása szerint a két pár tárgyalódelegációja a pénteki tárgyaláson egyezett meg ebben. 

A pártok a megegyezés két változatáról tárgyaltak, hogy melyik verziót fogadják el, az 

elsősorban az MKP-val folytatott tárgyalások végeredményétől függ. A szóvivő emlékeztetett, 

hogy a Most-Híd júniusi kongresszusán úgy döntött, megnyitja listáját a többi párt előtt, 

amely „a Hídhoz hasonló értékeket vall, és a régiók, a kisebbségek érdekképviseletével 

foglalkozik”. 

 
Nem közeledik a Híd és az MKP 
2019. augusztus 23. – Új Szó, Körkép 

Megállapodott a Híd és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ), amely Bugárék 

listáján indul a jövő februári parlamenti választáson. Az MKP pedig újabb levelet küldött a 

Hídnak, amelyben a két párt felelősségét hangsúlyozza. A Híd és az MKDSZ delegációja a 

megegyezést a következő napokban országos tanácsa elé terjeszti. Két különböző változatot 

tárgyaltak meg, hogy melyik lesz a végső, az elsősorban a két pártnak az MKP-val folytatott 

tárgyalásaitól függ. Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke elmondta, a tárgyalások kezdetétől 

ragaszkodtak ahhoz, hogy az MKDSZ a közös indulás révén is képviselni tudja saját arculatát. 

 

Lehetőség és felelősség! – Őry Péter 
2019. augusztus 23. – Ma7.sk 

Zajlanak a tárgyalások, dübörög a közélet, lassan „szivárognak” a hírek. A minap olvasom, 

hogy az MKP és a Híd közötti tárgyalásoknál állítólag azon akadtunk meg, hogy legyenek-e 

pártelnökök (jelenlegiek és egykoriak) a listán. Ez itt a kérdés. Szinte shakespeare-i: 

elnökként lenni, vagy nem lenni? Olybá tűnik, mintha új síkra akarná valaki terelni az 

alapkérdést, amely úgy hangzik: lesz-e egyáltalán önálló képviselete közösségünknek a „100 

éves évforduló” évében! Eddig az volt a csapásirány, hogy egymás jelöltjeit nem 

véleményezzük, ami egy-egy párt jogi önállósága szempontjából is rendben van. Mit akar az 
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MKP, teszik fel a kérdést sokan. A válaszokat egyszerűen meg lehet fogalmazni. Pártunk a 

magyarság tisztességes képviseletének biztosítására törekszik, úgy, hogy megtartva arculatát, 

partneri, egyenjogú és egyenrangú viszonyt kínál esetleges partnerének. 

 
Tehetséges fiatalokat ringat az Esterházy-bölcső 
2019. augusztus 24. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Lelkes és vállalkozókedvű, a közéleti ügyek iránt nyitott fiatalok jelentkezését várják a 

Felvidék innovatív tehetséggondozó és vezetőképző akadémiáján, a martosi Esterházy 

Akadémián. Az akadémia vezetősége tehetséges fiataloknak kínál lehetőséget közéleti 

tanulmányok terén, Isten szolgája, Esterházy János nyomdokain járva. A négy szemeszterre 

lebontott képzésre húsz hallgatót vesznek fel. Az egyetemista korú és a 31. életévüket be nem 

töltött érdeklődők augusztus 25-ig jelentkezhetnek az Esterházy Akadémiára. A felvételi 

augusztus 31-én lesz. Az Esterházy Akadémia növendékeire teljes mértékben jellemző a 

felelősségteljes hozzáállás, a fejlődni akarás és a felvidéki magyar léthez szükséges 

bajtársiasság. 

 

Rákóczi Szövetség helyi szervezete alakult Lekenyén 
2019. augusztus 24. – Ma7.sk 

Kezdetét vette Lekenyén a Hagyatékunk a létünk címet viselő rendezvény, amelynek 

keretében ünnepélyes keretek között megalakult a Rákóczi Szövetség lekenyei és szilicei helyi 

szervezete. A Családok háza udvarán tartott eseményen Nagy Domonkos István, a Rákóczi 

Szövetség szervezetfejlesztési és informatikai igazgatója emlékeztetett, az idén a 30. 

születésnapját a szövetség, amely egy, az egész Kárpát-medencére kiterjedő, a 30 ezerhez 

közelítő taglétszámú közösség. 

 

III. Országos Szent István Király Ünnepség Deákin 
2019. augusztus 25. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A mátyusföldi Deákin zajlott le augusztus 24-én a koszorúzással, emlékkonferenciával és 

szentmisével egybekötött III. Országos Szent István Király Ünnepség. Az országos 

megemlékezés a Deáki központjában álló, Nagy János által megalkotott Alapítási emlékmű 

koszorúzásával vette kezdetét, ahol Baranyai Alajos, a Csemadok Galántai és Vágsellyei 

Területi Választmányának elnöke, Zsigárd község polgármestere nyitóbeszédében kifejtette 

azon meggyőződését, hogy napjainkban is folytatni tudjuk azon elődeink nemes 

hagyományait, akik hittel vallották, hogy jövőt csak a kultúráját, múltját ismerő és tisztelő 

nemzedékkel lehet építeni. 

 

Értékőrzés és nemzettudat-erősítés az 57. Járási Dal- és Táncünnepélyen 
2019. augusztus 25. – Ma7.sk 

A Csemadok Komáromi Területi Választmánya a Kolozsnémai Helyi Önkormányzattal és 

Csemadok-alapszervezettel együtt augusztus 24-én, a község óvodájának udvarán tartotta 

meg az 57. Járási Dal- és Táncünnepélyt. A hazai és magyarországi hagyományőrző 
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csoportok, szólisták mellett többféle zenei műfaj képviselői is felléphettek. A Csemadok 

megalakulásának 70. évfordulójáról pedig Hrubík Béla könyvének bemutatójával emlékeztek 

meg. 

 

A magyar népi kultúra fővárosa lett Nádszeg 
2019. augusztus 25. – Ma7.sk 

Mátyusföld kulturális és népművészeti fővárosává avanzsált Nádszeg nagyközség az 

augusztus végi V. Szent István Napok alkalmából. Az államalapító királynak felszentelt helyi 

katolikus templom harangja búcsúra szólította a falu népét. Nádszeg a Mátyusföld és a 

Csallóköz határán terül el, lakossága többségében mélyen hívő katolikus, így a Szent István 

király tiszteletére tartott búcsúra nagy figyelmet fordítanak a helyiek. A község vezetősége a 

helyi kulturális bizottsággal és szervezetekkel karöltve úgy döntött, idén újít a búcsú 

hagyományain és a jeles ünnephez méltó kulturális hangulatot teremt Nádszegen. 

 

Hrubík Béla a Körképnek: Nem egységes, hanem hiteles magyar képviseletre 
lenne szükség 
2019. augusztus 25. – Körkép 

Nem hisz az egységes magyar képviseletben, csak a hitelesben. Szerinte a felvidéki magyar 

politikának vissza kellene térnie az alapokhoz.  Úgy véli, hogy általános kisebbségi törvényre, 

Felvidéki Magyar Nemzeti Tanácsra és egy új politikusi generációra van szükség. Azt mondja, 

a jelenlegi helyzetnek véget kell vetnünk, vagy nekünk lesz végünk.   Hrubík Bélával, a 

Csemadok korábbi országos elnökével beszélgettek a kolozsnémai 57. Dal- és 

Táncünnepélyen a Csemadok előtt álló kihívásokról és a felvidéki magyar politika 

kilátástalanságáról. 

 

Huszonöt éve folyamatosan a kultúra szolgálatában 
2019. augusztus 26. – Magyar Szó 

Nemzeti ünnepünk alkalmából Wischer Johann, a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója 

múlt pénteken Fekete Péter államtitkártól átvette a Bánffy Miklós-díjat a Pesti Vigadóban. A 

rangos elismerésben azok a személyek részesülhetnek, akik a kultúra és a közművelődés 

érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek. 

 

Horgoson hetedik alkalommal emlékeztek Szent Istvánra az államalapító szobra 
előtt 
2019. augusztus 24. – Vajdaság MA 

Horgos központjában 2010. óta áll Szent István szobra, Simor Márton szegedi művész 

alkotása. A helybeliek azóta, minden évben itt hajtanak fejet a nagy király előtt, alkalmi 

ünnepséget pedig hetedik alkalommal szerveztek. Szent István életművét Huzsvár Ervin, a 

magyarkanizsai községi tanács tagja, a VMSZ községi szervezetének elnöke méltatta azt 
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https://ma7.sk/tajaink/a-magyar-nepi-kultura-fovarosa-lett-nadszeg
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/08/25/hrubik-bela-a-korkepnek-nem-egyseges-hanem-hiteles-magyar-kepviseletre-lenne-szukseg/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/08/25/hrubik-bela-a-korkepnek-nem-egyseges-hanem-hiteles-magyar-kepviseletre-lenne-szukseg/
https://www.magyarszo.rs/hu/4073/kultura_szinhaz/206932/Huszon%C3%B6t-%C3%A9ve-folyamatosan-a-kult%C3%BAra-szolg%C3%A1lat%C3%A1ban.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24046/Horgoson-hetedik-alkalommal-emlekeztek-Szent-Istvanra-az-allamalapito-szobra-elott.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24046/Horgoson-hetedik-alkalommal-emlekeztek-Szent-Istvanra-az-allamalapito-szobra-elott.html
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hangsúlyozva, hogy ha művét, az ország alapítását vizsgáljuk, akkor egy erőskezű, előrelátó, 

jó politikai érzékkel megáldott embert tudunk alakja mögött feltételezni. 

 

Szent István-napi kézműveskedés és megemlékezés Salánkon 
2019. augusztus 24. – karpatalja.ma 

Kézművesnappal és koszorúzással emlékezett Szent Istvánra augusztus 18-án a Salánki 

Görögkatolikus Egyházközség. A vasárnap délelőtti szent liturgián Csirpák József parókus 

megáldotta az új kenyeret, délután pedig kézműveskedésre és szabadtéri játékokra várták a 

gyerekeket. A résztvevők nemzeti színű gyertyát öntöttek, magyar címeres mézeskalácsot és 

kürtőskalácsot sütöttek. 

 

Váradi Natália: Istennel minden lehetséges 
2019. augusztus 24. – Kárpátalja 

Váradi Natália neve sokunk számára ismerősen cseng. Azt azonban már nehezen tudnánk 

megmondani, hogy pontosan mivel is foglalkozik, hisz sokan még középiskolai tanárként 

emlékeznek rá, mára azonban neve összeforrt a kárpátaljai tehetséggondozással, és újabban a 

főiskola égisze alatt működő ECL Nyelvvizsgaközpontot is felügyeli. És ha mindez nem lenne 

elég, még azzal tudom tetézni a felsorolást, hogy – bár középiskolában már nem tanít – 

történelmet oktat a főiskolán, és vezeti annak felnőttképzési központját, az 1956-os 

forradalom kárpátaljai levéltári forrásait kutatja. Augusztus 19-én Váradi Natáliának a 

kárpátaljai magyar közösség identitásának megőrzését szolgáló kiemelkedő közéleti és 

tudományos tevékenységének elismeréseként Áder János köztársasági elnök Magyar Arany 

Érdemkeresztet adományozott. Natália az elismerést követően lapunknak is beszélt 

munkájáról, az elismerésről, közeli és távoli célokról. 

 

Tesszük a dolgunkat ahogy kell, ahogy lehet – interjú Őrhidi Lászlóval, 
kitüntetése apropóján 
2019. augusztus 24. – karpatalja.ma 

Őrhidi László több mint 25 éve tölt be aktív szerepet a kárpátaljai magyar érdekvédelemben 

mint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagydobronyi Alapszervezetének 

elnöke, s megalakulása óta vezeti a helyi gazdákat széleskörűen támogató Pro Agricultura 

Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítványt. 

 

 

Egyházmegyék határon átnyúló együttműködése 
2019. augusztus 25. – volksgruppen.orf.at 

Sikeresen zárult a háromnapos 88-ik horvát mariacelli zarándoklat, amely már több éve 

határon átnyúló, hisz Magyarországról is érkeznek gradistyei horvátok az eseményre. A 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szent-istvan-napi-kezmuveskedes-es-megemlekezes-salankon/
https://karpataljalap.net/2019/08/25/varadi-natalia-istennel-minden-lehetseges
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tesszuk-a-dolgunkat-ahogy-kell-ahogy-lehet-interju-orhidi-laszloval-magyar-allami-kituntetese-apropojan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tesszuk-a-dolgunkat-ahogy-kell-ahogy-lehet-interju-orhidi-laszloval-magyar-allami-kituntetese-apropojan/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3010025/
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legtöbben magyar oldalról Nardáról, Felsőcsatárról, Horvátlövőről és Szentpéterfáról 

érkeztek, hisz ezekben a falvakban tartózkodott egy évig a katolikus közökben ismert 

vándormadonna.  

 

Liszt kerépártúra 2019 
2019. augusztus 24. – volksgruppen.orf.at 

Immár 16-ik alkalommal kerül megrendezésre augusztus 25-én a Liszt Ferenc Kerékpár Túra 

határonátnyúló rendezvény. Az idén először Kőszeg is részt vesz a rendezvényen, a Kőszegi 

Liszt Társaság képviseli a várost. A túra hagyományosan Harkáról indul 10.00-kor. 

Burgenlandban, Doborjánban a résztvevők megkoszorúzzák Liszt Ferenc szobrát a híres 

zeneszerző szülőházánál. A határonátnyúló kerékpártúra útvonala Harka – 

Nyék/Neckenmarkt – vagy Kőszeg – Ólmód – Borsmonostor – Doborján – Kőszeg. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2019. augusztus 24. - Kossuth Rádió 

 

Augusztus 20-a Szent István királyunk ünnepe, a keresztény magyar államalapítás 

emléknapja. Első királyunk eszmeiség több mint ezer esztendeje köti össze a magyarokat, 

éljenek bárhol a nagyvilágban. Ezen a napon minden kontinensen megemlékeztek róla. 

 

A cserkészmozgalom legnagyobb eseménye, a négyévente megrendezésre kerülő 

világtalálkozó. A 24. alkalommal létrehozott Dzsembori idei helyszíne Nyugat-Virginia volt. 

Az eseményen mintegy 45 ezer fiatal vett részt.  

 

Júliusban 3 hétig Amerikában vendégszerepelt a Liget Táncegyüttes. Többek között felléptek 

a Connecticut állambeli Norwalkban a Crystal Theatre-ben, melynek alapítója a magyar 

származású Sheryl Kemény. 

 

Ugyan a nyugati magyarság egyik szellemi fellegvára, a bajorországi Burg Kastl Gimnázium 

már több mint 10 éve bezárt. Emlékét máig őrzik azok az egykori tanulók, akik az öregdiákok 

szervezetén keresztül ápolják alma materük szellemiségét. 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3009920/
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-08-24-i-adas/
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Határok nélkül 

2019. augusztus 23. – Kossuth Rádió 

 

Három felvidéki magyar és egy szlovák személyiség vette át csütörtökön a pozsonyi magyar 

nagykövetségen államalapító Szent István ünnepe alkalmából az Áder János köztársasági 

elnök által adományozott kitüntetéseket.  

 

Az erdélyi magyar egyházak sok ingatlant nem kaptak vissza a román államtól, de a 

közösségek életerejét bizonyítja, hogy sokfelé épülnek templomok, közösség házak, oktatási 

intézmények és ebben a magyar állam jelentős támogatást nyújt. A csíkszeredai  Márton Áron 

Kulturális Központ építésénél beszélgetett az államalapítás ünnepén kitüntetett Darvas 

Kozma József  esperes-plébánossal Oláh-Gál Elvira. 

 

Hazaváró programot indít a nagyváradi önkormányzat. Erről szeptemberi ülésükön 

szavaznak majd a városatyák. A program lényege, hogy mindazok számára, akik legalább 10 

éve külföldön élnek, dolgoznak és szeretnének hazajönni, itthon kamatoztatva tudásukat, 

tapasztalatukat, az önkormányzat házhelyet biztosít, illetve bérmentesen a házak tervrajzát is 

elkészítteti. A részletekről Zatykó Gyula polgármesteri tanácsost Ionescu Nikolett kérdezte. 

  

Magukkal a rendszerváltókkal folytatódott csütörtökön a kommunizmus bukása harmincadik 

évfordulójára szervezett beszélgető sorozat a Kolozsvári Magyar Napokon.  Tőkés László 

mellett többen ott voltak, azok közül, akik aktívan részt vettek a három évtizeddel ezelőtti 

eseményekben. Szilágyi Szabolcs - Tőkés Lászlót az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét,   

és Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét kérdezte a Sapientia 

Egyetem megrendezett beszélgetésen. 

 

A következők percekben még mindig a Kolozsvári Magyar Napokról hallunk, mert megnyílt a 

fesztiválutca a Farkas utcában. Erdélyi és magyarországi intézmények, múzeumok, 

egyetemek, civil szervezetek standjai jól megférnek a portékájukat kínáló kézművesekkel, 

közéleti beszélgetések és gyerekprogramok sora követi egymást a lacikonyhák közelében.  

Fesztiváltudósítónk Szilágyi Szabolcs  az Emese Várispánság Népének középkori vásári 

forgatagában is megmerítkezett. Összeállításában  először Szabó Lilla programigazgatót, 

majd Magyar Attilát, az Emese Park programigazgatóját halljuk.  

 

Kolozsváron vasárnapig tartanak a Magyar Napok. Marosvásárhelyen ma kezdődik a 

Vásárhelyi Forgatag. A marosvásárhelyi magyarság legnagyobb kulturális seregszemléjét 7. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-23_18-02-00&enddate=2019-08-23_18-40-00&ch=mr1
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alkalommal rendezik meg. Az idei forgatag újdonságairól  Portik Vilmos főszervezőt kérdezte 

Erdei Edit Zsuzsánnának. 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 24. – Kossuth Rádió 

Államalapításunk ünnepe alkalmából Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjban részesült – 

mint arról hétfői műsorunkban beszámoltunk - Gergely András Csíkszentmárton és Katona 

Mihály Korond polgármestere, a Kincses Kolozsvár Egyesület, a vajdasági Pannónia 

Alapítvány, az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom tanszéke, a kárpátaljai Megyei 

Magyar Drámai Színház, Puricelliné Szabó Éva Argentínából és 27 éves múltra visszatekintő 

szerkesztőségünk.  

Kihagytam a felsorolásból két díjazottat, akikkel máris hosszabb beszélgetés következik. 

ezdjük Czajlik Józseffel, aki a kassai Thália Színház nevében vette át a díjat! 

 

Tóth László író, költő, műfordító, irodalomtörténész, művelődéstörténész, színháztörténész, 

szerkesztő, kiadó, a (cseh)szlovákiai magyar szellemi élet mindenese – hangzott el a Kallós 

Zoltán Külhoni Magyarságért díj laudációjában.  

 

Kutatói minőségében nemzetiségi (fél)múltunk tabudöntögető feltárója, „a hallgatás évei” 

mítoszának dekonstruktora, irodalomtörténet-íróként kánonalkotó, szerkesztőként fontos 

forráskiadások közreadója, a csehszlovákiai magyar művelődéstörténet eddigi legteljesebb 

összefoglalójának szellemi atyja. Életművének (további) tanulmányozása és továbbgondolása 

bizonyosan közelebb vihet bennünket nemzetiségi önismeretünk elmélyítéséhez. 

 

Rendhagyó könyvbemutatót tartottak nemrég Aradon. Jámbor Gyula első kötete nem úgy 

született, mint a könyvek többsége, hogy a szerző előkészíti az írott anyagot, a szerkesztő 

pedig kötetté varázsolja. A szerzőnek ugyanis nem állt szándékában kötetbe foglalni a Temes 

megyei magyar lapban megjelent írásait, így a főszerkesztő gondoskodott arról, hogy kötettel 

köszöntsék Jámbor Gyulát, aki fél évszázada, megszakítás nélkül, a mai napig tagja a 

szerkesztőségnek, és aki az idén hetvenötödik születésnapját ünnepli. Így maga a szerző is 

csak megjelenése után találkozott a könyvvel. Lehőcz László a rendkívüli érdeklődést kiváltó 

könyvbemutató után beszélgetett Jámbor Gyulával. 

 

Muzslya egyik kijáratánál, a Lukácsfalva felé vezető út mellett, a faluvégi kereszt mögött, 

harmadszor szerveztek a környékbeliek, a partiak egy társalgást a kiserdőben. A Parti buli 

megálmodói, a Dani házaspár vetette fel először az ötletet, hogy ha már ápolják és rendezik a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-24_18-30-00&enddate=2019-08-24_19-07-00&ch=mr1
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házuk melletti fás területet, akkor jó lenne évente legalább egyszer, ha be is népesítenék a 

társalogni, szórakozni szerető, egymás társaságára vágyó emberek.  

 

Az Al-Dunán hajózva, illetve a parton járva nagyon sok történelmünkhöz köthető 

érdekességeket láthatunk. Zsoldos Barnabás beszélgetése útban a vaskapu felé a hajón 

készült.    

 

 

 

 


