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Áder: a magyarok pontosan tudják, miért érzékeny seb a Krím bekebelezése 
2021. augusztus 23. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, Hír TV,  

Vajdaság Ma, Kárpátalja Ma, karpat.in.ua 

A magyarok tudatába mélyen beleégett mind a nagyhatalmi agresszió, mind pedig Trianon 

traumájának emléke, ezért mi pontosan tudjuk, hogy Ukrajna népe számára miért annyira 

érzékeny seb a Krím annexiója - jelentette ki Áder János köztársasági elnök hétfőn Kijevben, 

a Krími Platform elnevezésű rendezvénysorozatot megnyitó csúcsértekezleten mondott 

beszédében. Az államfő hangsúlyozta, hogy Magyarország a "rokon fájdalom" miatt és a 

nemzetközi jog iránti elkötelezettség okán is határozottan kiáll Ukrajna szuverenitása, az 

ország területi integritása mellett. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy "ha egy állam - 

nemzetközi kötelezettségeit semmibe véve - kiszorítja az iskolákból egy nemzeti közösség 

anyanyelvét, ha az anyanyelv közéleti használatát korlátozza, ha az anyanyelvüket 

használókat bírságokkal és büntetésekkel fenyegeti, az nemcsak a kisebbségek jogainak 

súlyos csorbítása, nemcsak nem méltó egy demokratikus elkötelezettségű országhoz, de a 

többségi nemzetnek sem válik hasznára". "Minket, magyarokat, gyakran neveznek a 

szabadság nemzetének. Több mint ezer esztendős történelmünk során többször 

megtapasztalhattuk, milyen az, amikor egy nagyhatalom ránehezedik a szomszédjára, és sem 

fenyegetéstől, sem fegyveres erőszaktól nem riad vissza, hogy ránk erőszakolja az akaratát. Ez 

történt az Oszmán és a Habsburg Birodalom idején és ez történt 1956-ban is, amikor a 

magyar nép megpróbált kiszabadulni a kommunista világbirodalom szorításából" - fejtette ki 

Áder János. 

 

Állami kitüntetéseket adott át Novák Katalin 
2021. augusztus 23. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, ATV, Index, origo, Felvidék Ma 

Augusztus 20-a alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és a család nemzetközi 

napja alkalmából adományozható miniszteri elismeréseket adott át Novák Katalin 

családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn  Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban. 

Novák Katalin köszöntőbeszédében Szent István királyról megemlékezve azt mondta: amikor 

valami nem felel meg az aktuális korszellemnek, amikor nem azt diktálja a kultúra vagy 

amikor bizonyos érdekek azt kívánják, sokan megkérdőjelezik, felülírják, meg nem történtnek 

mutatják be a múltat. A miniszter családokért díjban részesítette Hajnal Virágot, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai stratégiai tervező főosztályának főosztályvezetőjét. 
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https://mandiner.hu/cikk/20210823_ader_a_magyarok_pontosan_tudjak_miert_erzekeny_seb_a_krim_bekebelezese
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210823-allami-kitunteteseket-es-miniszteri-elismereseket-adott-at-novak-katalin
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Grezsa: a magyar óvodákba járó gyermekek unokái is magyarul fognak álmodni 
2021. augusztus 23. – MTI, Demokrata, ATV, Ma7 

A magyar óvodákba járó gyermekek unokái is magyarul fognak álmodni - jelentette ki Grezsa 

István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos hétfőn a 

felvidéki Perbetén, ahol átadta a helyi Református Egyházközségnek a program keretében 

felújított óvodáját és bölcsődéjét. "Az emberi természetbe van kódolva az, hogy az ember jelet 

hagyjon maga mögött, s mi akkor hagyunk igazán jelet magunk mögött, ha majd az ezekbe az 

óvodákba járó gyermekek gyermekei és azok gyermekei is magyarul fognak álmodni" - emelte 

ki beszédében Grezsa István. Hozzáfűzte: így tudjuk követni a Szent István-i államalapításkor 

ünnepelt eleinket, akik ezer éven át megőrizték Magyarországot és a magyarságot. Felidézte: 

az államalapítás ünnepén Budapesten rendezett tűzijáték végén kirajzolódott egy kereszt, ez 

pedig olyan útjelző volt, amely a - Lengyelországgal együtt 55 milliós - kelet európai 

népességnek egyaránt mutatja az utat. A Perbetén átadott intézmény két óvodai és egy 

bölcsődei csoportnak, azaz mintegy 52 magyar gyermeknek tud kiemelkedő színvonalú 

elhelyezési és oktatási lehetőséget biztosítani már szeptembertől.  

 

A Szent Korona áll a torockói Duna Nap középpontjában 
2021. augusztus 23. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A Szent Korona lesz a középpontjában az idei Duna Napnak. A Fehér megyei Torockón 

augusztus 28-án immár hetedik alkalommal tartják meg a rendezvényt. „A torockói Duna-

Ház 2014-ben nyitotta meg kapuit. Ez egy egész évben működő kulturális központ, amelynek 

kiemelkedő eseménye a Duna Nap, amely június 4-hez, a nemzeti összetartozás napjához 

kapcsolódik. Idén a járvány miatt lesz augusztus 28-án” – mondta a Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában. Dobos 

Menyhért kiemelte: a közmédia a rendezvényen való jelenlétével is a szülőföldön maradást, a 

megmaradást kívánja erősíteni. Amíg hitünket, kultúránkat, keresztény gyökereinket, 

anyanyelvünket őrizzük és át tudjuk adni gyermekeinknek hagyományainkat, addig van 

remény – tette hozzá. 

 

Búzaösszeöntés Szilágyságban: gyermekotthonoknak készül a magyarok 

kenyere 
2021. augusztus 23. – maszol.ro 

Az idén bőséges terméssel áldotta meg Isten a szilágysági magyar gazdákat, akik az elmúlt 

évhez hasonlóan csatlakoztak a Magyarok Kenyere jótékonysági programhoz, hogy 

búzaadományukkal segítsék a rászorulókat. Tavaly, július 30-án első alkalommal tartották 

meg az összetartozást jelképező Búzaösszeöntő Ünnepséget a Szilágyságban, Kárászteleken. A 

gazdák adományából akkor több mint 12 tonna búza gyűlt össze, ebből leszámítva a 

költségeket közel 7 tonna lisztet őröltek a sarmasági malomban. Szombaton a Magyarok 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/a-magyar-ovodakba-jaro-gyermekek-unokai-is-magyarul-fognak-almodni-417625/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-szent-korona-all-a-torockoi-duna-nap-kozeppontjaban
https://maszol.ro/belfold/Buzaosszeontes-Szilagysagban-gyermekotthonoknak-keszul-a-magyarok-kenyere
https://maszol.ro/belfold/Buzaosszeontes-Szilagysagban-gyermekotthonoknak-keszul-a-magyarok-kenyere
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kenyere – 15 millió búzaszem mozgalomnak ezúttal Kémer adott otthont, amelyen többek 

közt részt vett Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke, parlamenti 

képviselő, Szilágyi Róbert-István, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke, Szoboszlai Attila, a 

Szilágysági Magyar Gazdák Egyesületének elnöke, a megye magyar polgármesterei, 

alpolgármesterei, tanácsosok, megyei tanácsosok, helyi RMDSZ-elnökök és 

testvértelepülések képviselői. 

 

Ifjúsági tereket hoznak létre a háromszéki településeken 
2021. augusztus 23. – maszol.ro 

A fiataloknak igényük van olyan helyekre, ahol találkozni tudnak és megszervezhetik a 

programjaikat, derült ki a háromszéki ifjúsági konzultációkból. Kovászna megye 

önkormányzata erre az igényre válaszként hozta létre azt a támogatási programot, amely 

településenként 15 000 lejjel finanszírozza az ifjúsági terek kialakítását és felszerelését. Erre a 

programra a helyi önkormányzatok pályázhatnak a megyei tanácsnál. 

 

Büntetőper református egyházaink ellen 
2021. augusztus 23. – Bihari Napló 

A zilahi ügyészség hivatalból vizsgálatot indított a királyhágómelléki és az erdélyi református 

egyházkerületek ellen a zilahi Wesselényi kollégium visszaszolgáltatási ügye kapcsán. A 

részletekről Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke 

tájékoztatta a lapot. 

 

Már lehet regisztrálni a pénteken kezdődő Vásárhelyi Forgatagra 
2021. augusztus 23. – szekelyhon.ro 

Az idei, augusztus 27-én kezdődő Vásárhelyi Forgatag rendezvényeinek egy része 

regisztrációhoz kötött, illetve néhány feltétel mellett lehetséges a jelenlét az érvényben lévő 

szabályozások értelmében. A szervezőcsapat részletesen ismertette a regisztráció menetét, 

illetve a marosvásárhelyi magyarság rendezvényén való részvétel feltételeit. 

 

„Semmi sem pótolhatja a fizikai jelenlétet” – Járványban is sikeres volt a 

Kolozsvári Magyar Napok  
2021. augusztus 23. – Krónika 

Mennyiségileg és minőségileg is sikerült megközelíteni a két évvel ezelőtti szintet a Kolozsvári 

Magyar Napok (KMN) idei, vasárnap véget ért 12. kiadásán, közölték a szervezők. Bár a 

résztvevők óvatosabbak voltak a járvány miatt, szinte mindenik helyszín teltházas volt. „A 

járványhelyzet szabta korlátozások közepette úgy érezzük, hogy sikerült megvalósítanunk 

mindazt, amit a szervezési folyamat során célul tűztünk ki. A Magyar Napok idei kiadása már 

mennyiségileg és minőségileg is megközelítette a 2019-es szintet, s ezt támasztják alá a 

https://maszol.ro/belfold/Ifjusagi-tereket-hoznak-letre-a-haromszeki-telepuleseken
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/buntetoper-reformatus-egyhazaink-ellen-3850757/
https://szekelyhon.ro/aktualis/mar-lehet-regisztralni-a-penteken-kezdodo-vasarhelyi-forgatagra
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bsemmi-sem-potolhatja-a-fizikai-jelenletetr-n-jarvanyban-is-sikeres-volt-a-kolozsvari-magyar-napok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bsemmi-sem-potolhatja-a-fizikai-jelenletetr-n-jarvanyban-is-sikeres-volt-a-kolozsvari-magyar-napok
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részvételi adatok is” – nyilatkozta a vasárnap véget ért 12. kiadás értékeléseként Gergely 

Balázs. 

 

Megmaradás, összetartozás: Szent Koronát kaptak adományba a 

szilágynagyfalusiak 
2021. augusztus 23. – maszol.ro 

Ünneplés, adományozás, összetartozás – ezeknek a jegyében telt a hétvége nemcsak az 

anyaországban, hanem a szilágysági Kémeren és Szilágynagyfaluban is. Előbbi településen a 

gazdák nyitották meg magtáraikat és adományoztak búzát a nehéz sorban élőknek, 

Szilágynagyfaluban az 550 éves református templomban, amely Mátyás király korában épült, 

a vasárnapi ünnepi istentisztelet keretében felavatták az adományként kapott Szent Korona 

mását. 

 

Szeptemberben megtelik élettel a Perbetén ma átadott Napraforgó Bölcsőde és 

Óvoda 
2021. augusztus 23. – ma7.sk  

A magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja keretében, a Perbetei 

Református Egyházközségnek nyújtott 352 millió forintos támogatásból másfél év alatt 

felépült, és korszerű berendezéssel gazdagodott a helyi Napraforgó Bölcsőde és Óvoda, amely 

avatóünnepségét augusztus 23-án tartották. A rendeltetésének átadott perbetei intézmény a 

program keretében felépülő 33 hasonló óvoda és bölcsőde közül 24. a sorban. Az esemény fő 

szónoka Grezsa István, a program koordinálásáért felelős miniszteri biztos volt, s a 

jelenlevőket Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 

is köszöntötte. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Géresi Róbert, a Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház püspöke és elődje, Fazekas László, valamint a gondolatait a sokadalommal 

szintén megosztó Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos 

elnöke is. Az igehirdetési szolgálatot Rákos Loránt lelkészi főjegyző végezte. Az ünnepségen 

elhangzottak továbbá Erdélyi Adél helyi lelkipásztor üdvözlő szavai, valamint Nagy Béla 

nyugalmazott lelkész saját nemes tettét indokló szavai is, aki a családi háza melletti 

egyhektáros telket adományozta a Perbetei Református Egyházközségnek erre a célra.  Grezsa 

István miniszteri biztos hangsúlyozta: "Mi, magyarok úgy erősítjük meg egymást a Kárpát-

medencében, hogy közben békejobbot nyújtunk a velünk élő népeknek“. 

 

Projekt a Szigetköz és a Csallóköz fejlesztéséért 
2021. augusztus 23. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Széchenyi István Egyetem meghatározó részvételével, több mint száz kutatója bevonásával, 

széles körű összefogással zajlik a Szigetköz és a Csallóköz jövőjét megalapozó Insula Magna 

Program. Az ennek során azonosított, a Szigetköz fenntarthatósági fejlesztését elősegítő 
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https://maszol.ro/belfold/Megmaradas-osszetartozas-Szent-Koronat-kaptak-adomanyba-a-szilagynagyfalusiak
https://maszol.ro/belfold/Megmaradas-osszetartozas-Szent-Koronat-kaptak-adomanyba-a-szilagynagyfalusiak
https://ma7.sk/tajaink/szeptemberben-megtelik-elettel-a-perbeten-ma-atadott-napraforgo-bolcsode-es-ovoda
https://ma7.sk/tajaink/szeptemberben-megtelik-elettel-a-perbeten-ma-atadott-napraforgo-bolcsode-es-ovoda
https://ma7.sk/hethatar/projekt-a-szigetkoz-es-a-csallokoz-fejleszteseert
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projektjavaslatok megvalósulhatnak a következő európai uniós ciklusban. "A Szigetköz és a 

Csallóköz páratlan szépségű tájegysége Magyarországnak és Szlovákiának, a nagy 

fejlesztésekből azonban rendre kimaradtak az elmúlt évtizedekben. Ezért számít történelmi 

jelentőségűnek a Szigetköz latin nevéről Insula Magnára keresztelt, a kormány által mintegy 

egymilliárd forint európai uniós és hazai támogatásban részesített komplex vízgazdálkodási 

és fenntartható fejlesztési program, amelynek célja későbbi szigetközi beruházások 

megalapozása, előkészítése. Ezek aztán akár már a 2021–2027-es EU-s költségvetési 

ciklusban megvalósulhatnak” – mondta dr. Fekete Dávid, a Széchenyi István Egyetem 

docense, a program operatív vezetője. Hozzáfűzte: a munka során számos szervezettel 

működnek együtt, így kiemelt konzorciumi partnerként az Országos Vízügyi Főigazgatósággal 

és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, emellett például a Szigetköz Natúrparkkal és 

csallóközi intézményekkel. "Olyan hosszú távú, sokoldalú koncepciót alakítunk ki, amely 

lehetővé teszi, hogy a Szigetköz–Csallóköz térsége határon átnyúló, fenntartható és mintaadó 

fejlesztési területté váljon”– foglalta össze a legfontosabb célt dr. Bene Katalin, a Széchenyi 

Egyetem docense, a program tudományos vezetője. 

 

,,Nem a betegségre koncentrálunk, hanem az új iskolaévre” – tanévkezdés a 

dunaszerahelyi Vámbéry Ármin Alapiskolában 
2021. augusztus 23. – ma7.sk  

Az oktatásügyi minisztérium a múlt héten levélben értesített minden szlovákiai iskolát a 

2021/2022-es tanévre vonatkozóan az ,,iskolai szemafórral” kapcsolatosan. Ez a kidolgozott 

tétel tartalmazza az általános feltételeket, amelyeket az iskoláknak be kell tartaniuk az új 

iskolaévre való tekintettel. A nyilvánosság részére is elérhető, az érdeklődők a 

www.minedu.sk/skolsky-semafor/ oldalon tudják elolvasni a különféle pontokat. A 

dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatója, Masszi János portálunknak 

elmondta, hogy szeretnék zökkenőmentesen elkezdeni az új iskolai tanévet. "Nem 

gondolkodunk az egész intézmény bezárásában, hanem – ahogy az oktatásügyi miniszter is 

mondta – osztálylezárásokat eszközölnénk tizennégy napra, ha esetleg valakinél felütné a 

fejét a vírus.  

 

Itt a delta-variáns - Mit csináltak pártjaink az oltás érdekében? 
2021. augusztus 23. – bumm.sk  

Mindenki ismeri a híres tanmesét, amely arra tanít, hogy nyáron lehet hegedülni vagy 

gyűjtögetni, de a végén mindkét cselekedetnek következménye lesz. Nyílt titok, hogy ősszel az 

ország újabb járvány hullám elé néz és alacsony az átoltottság. Arra voltunk kíváncsiak, hogy 

pártjaink mit tesznek ezen a téren. Pártjuk elnökségében vagy a szűkebb vezetésében hányan 

oltották be magukat, illetve ha van olyan, aki nem tette volna meg, megpróbálták meggyőzni 

a védettség fontosságáról? MKP: Az elnökségi tagok többsége és párt elnöke is be van oltva. 

HÍD: Az országos elnökség minden tagja felvette az oltást, senkit sem kellett győzködni az 

oltás adta védettség fontosságáról. Összefogás: Az elnökség összes tagja és a mozgalmat 

segítő stáb tagjai mindnyájan beoltatták magukat, amint erre lehetőségük nyílt. Sokan 
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közülük a közösségi fórumokon is közzétettek erről bejegyzést, hangoztatva, hogy ez a 

felelősségteljes döntés magunk és egymás iránt is.  

 

Megtartották a XXI. Csermosnya-menti Fesztivált 
2021. augusztus 23. – felvidek.ma  

A XXI. Csermosnya-menti Fesztivál 2021. augusztus 22-én került megrendezésre 

Várhosszúréten. Még a 2000 októberében őseink emlékére felállított kopjafa avatásával vette 

kezdetét, hagyományteremtő szándékkal az a népművészeti fesztiválsorozat, mely évente a 

Csermosnya-patak mentén fekvő községekben kerül megrendezésre. Az ünnepi beszédet a 

Dernőért Polgári Társulás elnöke tartotta, aki hangsúlyozta, hogy „a zene- és a tánckultúránk 

az életünk alappillérei, melyek segítségével elűzzük az egyedüllét csöndjét, s a rendezvény 

célja, hogy három-négy generáció is részt vegyen rajta. Tanuljunk egymástól, bevonva a 

fiatalokat is a kulturális munkába, azzal a tudattal, hogy megértsük őseinktől ránk hagyott 

örökségünket és folytassuk ezt a nehéz, de mégis szép munkát.” Az idei műsor keretén belül 

koncertet adott a rozsnyói Sajó Banda. Simon Bódis Enikő Gyurcsó István Az unokák 

megszületnek című versét mondta el. Továbbá fellépett a Berkő Berzéte – Kőrösi Népdalkör, 

a jólészi Cházár András Éneklőcsoport és a várhosszúréti Gyöngyvirág Éneklőcsoport. 

Szólóéneket adott elő Máté Adriena Pelsőcről. A rendezvény zárszavát Köteles László, a 

Csemadok országos alelnöke tartotta. 

 

Megrendezték a 62. Országos Kulturális Ünnepséget Rozsnyón 
2021. augusztus 23. – felvidek.ma  

Megrendezésre került a 62. Országos Kulturális Ünnepség 2021. augusztus 21-én Rozsnyón, a 

Csemadok-kertben. A köszöntések után a megnyitóban elhangzott: „Egyévi kihagyás, 

megszakítás után a Csemadok Rozsnyói Területi Választmányának sikerült szerényebb 

körülmények között megszerveznie ezt a rendezvényt. A szlovákiai magyarságnak szüksége 

van arra, hogy valahol találkozzon, ez az ünnepség ma szórakozási lehetőséget nyújt. Ennek a 

régiónak szüksége van ilyen rendezvényekre, ez egy megtartó erő.” Köteles László, a 

Csemadok Országos Tanácsának általános alelnöke beszédében köszönetet mondott azoknak, 

akik a jelenlegi időkben felvállalták énekkaroknak, zenekaroknak, mindenfajta társas 

együttműködésnek a próbáit. „Köszönni kell mindazoknak, akik megpróbálják ismét 

visszahozni a köztudatba és szervezni a rendezvényeket. Köszönet jár a művészetért és 

azoknak is, akik érdeklődnek, eljönnek, hiszen ha nem lennének érdeklődők, minden 

rendezvény üres térben zajlana.” 

 

Megkezdődött a Komáromi Zsidó Hitközség jubileumi programsorozata 
2021. augusztus 23. – felvidek.ma  

Hosszú idő után újra személyesen találkozhattak a Komáromi Zsidó Hitközség tagjai és az 

érdeklődők augusztus 22-én vasárnap. Ezen a napon indult el az őszi nagyünnepek előtt a 

megalapításának 230. jubileumát ünneplő Komáromi Zsidó Hitközség ünnepségsorozata, 
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melynek során megemlékeztek a holokauszt komáromi és környékbeli áldozatairól is. Az 

egész napon át tartó ünnepségsorozat megemlékezéssel vette kezdetét a zsidó temetőben, 

majd a program további része a Menházban folytatódott előadásokkal és a Kehila-díjak 

kiosztásával. A komáromi Aranyember utcájában található temetőben Nógrádi Gergely budai 

főkántor gyászimájával kezdődött a vasárnapi program. Az emlékezőket a Komáromi Zsidó 

Hitközség nevében Paszternák András köszöntötte. Az eseményen jelen volt Bukovszky 

László kisebbségi kormánybiztos, Szacsódi János, Magyarország pozsonyi konzulja, Keszegh 

Béla, Komárom polgármestere, Varga Tamás alpolgármester, Andruskó Imre, a Selye János 

Gimnázium igazgatója, valamint Kiss Róbert kanonok, a katolikus egyház képviseletében. 

Ünnepi köszöntőjében Paszternák András elmondta, a mártírnapon hagyomány, hogy számot 

vetnek az elmúlt esztendő történéseivel.  

 

Forró Krisztián Deákin: Szent István példája ott van előttünk, egységre van 

szükségünk a megmaradásunkhoz 
2021. augusztus 23. – felvidek.ma   

Szent István-napi ünnepséget tartottak Deákin, a katolikus templomban. Az MKP 

szervezésében megvalósult esemény elején Forró Krisztián elnök mondott ünnepi beszédet, 

majd Szarka Tamás és zenekara adott koncertet. A templomot megtöltötték az érdeklődők, a 

jelenlévőket az MKP helyi szervezete nevében Tóth András elnök köszöntötte, majd Forró 

Krisztián mondott ünnepi beszédet. A Magyar Közösség Pártjának elnöke előbb Szent István 

királyunk tetteit méltatta, majd arra a kérdésre keresett választ, hogy azoknak milyen 

időszerű üzenetük van a számunkra. Mint mondta, Szent István király több mint évezrede 

olyan ország alapjait rakta le, mely kiállta az idők próbáját. Büszkék lehetünk nemzetünkre, a 

világ valamennyi uralkodóháza közül az Árpád-ház adta a legtöbb katolikus szentet, a 

számarányokat tekintve kiemelkedő a magyar Nobel-díjasok száma, olimpikonjaink 

teljesítményét sok más nemzet irigyli tőlünk.  

 
MNT: Szakmai találkozók óvodapedagógusoknak az új oktatási alapprogram 

kapcsán 
2021. augusztus 23. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács képzéssorozatot indít a vajdasági magyar óvónők számára a Szerb 

Köztársaság Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériuma által bevezetett 

új oktatási alapprogram kapcsán. A szakmai találkozót 11 helyszínen valósítják meg. Az első 

összejövetel hétfőn Magyarkanizsán volt a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben. 

A szakmai gyakorlat során több módszer is alkalmazásra kerül, amely biztosítani fogja a 

szükséges lendületet, beleértve az energizáló játékokat, szituációs gyakorlatokat, humoros 

szemléltetést, közvetlen és gyakorlatias párbeszédet. 
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Szent István-nap és Újkenyér-ünnep Magyarkanizsán 
2021. augusztus 23. – Vajdaság Ma 

Szombat délután a Világéletemben fonytam a vesszőt című kiállítás megnyitójával vette 

kezdetét az idei Szent István-nap és Újkenyér-ünnep programsorozat Magyarkanizsán a helyi 

Dobó Tihamér Képtárban. A rendezvény vasárnap folytatódott, amikor is a kenyérszentelő 

misére került sor. A helyi Szent Őrangyalok római-katolikus templomban Palatinus István 

atya áldotta meg az új kenyeret, majd a pravoszláv Szent Mihály arkangyal-templomban is 

lezajlott a szentmise, az új kenyér megszentelésével egybekötve. Az ünneplés délután is 

folytatódott, a legkisebbeket Miénk a park! elnevezésű gyerekprogramok, kézműves 

foglalkozások várták. 

 
Áder János megérkezett Kijevbe 
2021. augusztus 23. – Kiszo.net 

Nepop Ljubov, Ukrajna magyarországi nagykövete közösségi oldalán írt arról hétfő reggel, 

hogy megérkezett az ukrán fővárosba Áder János Magyarország köztársasági elnöke. Áder 

Jánost a repülőtéren többek között Íjgyártó István kijevi magyar nagykövet fogadta. 

Magyarország köztársasági elnöke a nap folyamán részt vesz a Krími Platform alakuló ülésén. 

A platform első, kijevi csúcstalálkozóján várhatólag elfogadják azt a közös nyilatkozatot, 

amely megerősíti a résztvevők Ukrajna függetlensége és területi integritása iránti 

elkötelezettségét, és felvázolja a Krímre irányuló nemzetközi politika kereteit. 

 

Díszokleveleket adtak át Beregszászban 
2021. augusztus 23. – Kiszo.net 

Ukrajna állami lobogójának napja alkalmából ünnepélyesen felvonták az állami zászlót a 

Beregszászi Járási Állami Közigazgatás épülete előtt. Az ünnep alkalmából, illetve a kistérség 

szociális-gazdasági, oktatási-kulturális fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, munkasikereiért, 

magas fokú szakmaiságáért a városi tanács díszoklevelét vehette át Okszana Matolics, Váradi 

Natália, Varga Tamás, Volodimir Bortnicsuk, Sztaniszlav Tokar és Sipos Géza. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 23. – Kossuth Rádió 

 

Ilyen még nem volt! Idén először szerveztek államalapításunk alkalmából ünnepséget Hargita 

megye székhelyén. Csíkszeredában rendkívül színes program várta az érdeklődőket. 

 

Temesváron az Új Ezredév Református Központban emlékeztek államalapító királyunkra a 

Várbástya Egyesület és Magyarország Temesvári Tiszteletbeli Konzulátusa szervezésében. A 

rendezvényen a szent király alakját felelevenítő felszólalókat kérdezte munkatársunk. 

 

Marosvásárhelyen 2013-tól tartanak közösségi ünnepet Szent István-napján. Idén - első 

alkalommal - a polgármesteri hivatal társszervezőként kapcsolódott be a rendezvénybe, 

amelynek a helyszíne ezúttal a belvárosi szabadtéri Nyári Színház volt. A köszöntő beszédek 

elhangzása után a mintegy ezer résztvevőt zenés-táncos műsor szórakoztatta, majd a 

történelmi egyházak képviselői megszentelték az új kenyeret, egy helyi pékség ajándékát, 

amelyet a rendezvény végén mindenki megkóstolhatott.  

 

Az államalapítást és az új kenyeret ünnepelték Nagyváradon is. Az Érmelléki Gazdák 

Egyesületének búzaadományából 300 kiló kenyeret osztottak ki a jelenlévők között.  

 

Hagyomány, hogy nemzeti ünnepeink alkalmával a határon túli magyar közösségek jeles 

személyiségeit is kitüntetésben részesíti a magyar állam. Ezúttal egy pedagógus és egy pap 

vehette át a pozsonyi magyar nagykövetségen az Áder János köztársasági elnök által 

adományozott Magyar Arany Érdemkeresztet. 

 

A Délvidéken is minden magyarlakta településen megemlékeztek az államalapító királyról. A 

Magyarkanizsán és Horgoson elmondott ünnepi beszédekből idéz néhány gondolatot 

összeállításában munkatársunk. 

 

Muzslyán a Szent István szobornál koszorúztak, majd a Mária neve templomban szolgáltattak 

szentmisét. Nagybecskereken pedig a néhai piarista gimnázium templomában gyűlt össze az 

ünneplésre a magyarság. Az összefoglalóban Dobó Józsefet a muzslai Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület elnökét halljuk.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-23_18-02-00&enddate=2021-08-23_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-23_18-02-00&enddate=2021-08-23_18-40-00&ch=mr1
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Az államalapításra emlékezett Kárpátalja magyarsága is. Az augusztus 20-i központi 

megemlékezéseket a Beregszászi járásban tartották meg. 


