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Szilágyi Péter: a Határtalanul! vetélkedő célja a nemzetről szóló tudás 

továbbadása 
2021. augusztus 25. – MTI, Ma7, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, PestiSrácok, 

karpat.in.ua, M1, Kossuth Rádió 

A nemzetről szóló tudás továbbadását nevezte a Határtalanul! vetélkedő és az azt záró 

Honfoglaló tábor fő céljának a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa 

szerdán Noszvajon. Szilágyi Péter a Honfoglaló táborban arról beszélt a Határtalanul! 

vetélkedő legsikeresebb résztvevőinek, hogy csak az élővé tett tudással és annak átadásával 

tartható fenn a magyar nemzet, amely több mint ezeréves államisággal büszkélkedhet. 

Emlékeztetett: a 2010-ben indított program célkitűzése, hogy a magyarországi közoktatásban 

tanuló minden fiatal legalább egyszer eljusson a magyarok lakta külföldi régiók egyikébe. A 

program rendkívül sikeres, minden évben több tízezer fiatal jut el a határon túlra - mondta. A 

Határtalanul! program 2010-ben indult. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárságának tájékoztatása szerint célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes 

viszony kialakítása és elmélyítése az anyaországi és a külhoni magyarság között. 

 

Čaputová is megemlékezett a Malina Hedviggel történtekről 
2021. augusztus 25. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk 

Az államfő az évforduló kapcsán emlékeztetett, hogy az etnikai alapú támadás akkor történt, 

amikor egyre rosszabbá vált a szlovák-magyar viszony. Hozzátette: Zsák Malina Hedvig 

akkoriban további fenyegetések célpontjává vált, ahelyett, hogy igazságot szolgáltattak volna 

neki, és rendesen kivizsgálták volna az ügyet. „Az államapparátus ellene fordult – egy 

átlagpolgár ellen. Az államhatalmat gyakorlók úgy forgatták ki a törvényt, hogy végül őt akarták 

bíróság elé állítani, nem pedig azokat, akik megtámadták. Az elkövetőket sohasem vonták 

felelősségre. Zsák Malina Hedvig pedig az események és a társadalmi légkör nyomása alatt 

Szlovákián kívül volt kénytelen új otthont keresni. Később ugyan bocsánatkérésben részesült, 

de ez csak részleges elégtétel mindazokért a megaláztatásokért, amelyeket évekig el kellett 

viselnie” – olvasható az elnök asszony állásfoglalásában, melyet a szóvivője, Martin Strižinec 

bocsátott a TASR hírügynökség rendelkezésére. 

 

Nulladik nappal rajtol a Forgatag, a marosvásárhelyi magyarság ünnepe 
2021. augusztus 25. – szekelyhon.ro 

Már augusztus 26-án, csütörtökön elkezdődik a vásárhelyi és környékbeli magyarok fesztiválja, 

amelyet egy éves kimaradás után nyolcadik alkalommal szerveznek meg Marosvásárhelyen. 
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https://ma7.sk/hethatar/a-hatartalanul-vetelkedo-celja-a-nemzetrol-szolo-tudas-tovabbadasa
https://ma7.sk/hethatar/a-hatartalanul-vetelkedo-celja-a-nemzetrol-szolo-tudas-tovabbadasa
https://ujszo.com/kozelet/caputova-malina-hedvig-ugye-egyet-jelent-a-jogallamisag-csodjevel
https://szekelyhon.ro/aktualis/nulladik-nappal-rajtol-a-forgatag-a-marosvasarhelyi-magyarsag-unnepe
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Ezúttal a középkori várudvar ad helyet a Vásárhelyi Forgatag legtöbb rendezvényének, de a 

Teleki Téka, a Nemzeti Színház, a Kultúrpalota, a Bernády Ház is bekapcsolódik a vasárnapig 

tartó ünnepségsorozatba. 

 

Már a román külügy is tiltakozik Áder János kijevi beszéde miatt 
2021. augusztus 25. – maszol.ro, transindex.ro 

„Nagyon nem helyénvalónak” tartja Románia külügyminisztériuma a magyar köztársasági 

elnök kijevi beszédét, amelyben párhuzamot vont a Trianon traumája és a Krím annektálása 

között. A központi sajtó egybehangzó kormányzati értesülése szerint a keddi nap folyamán a 

román külügy diplomáciai csatornákon tiltakozott. Magyarország bukaresti nagykövetének 

üzent, hogy „nagyon nem helyénvalónak” tartja Áder János köztársasági elnök Kijevben, a 

Krími Platform elnevezésű rendezvényen mondott beszédét, amelyben párhuzamot vont a 

Trianon traumája és a Krím-félsziget elcsatolása között. Bukarest a kétoldalú diplomáciai 

csatornát választotta a tiltakozás közlésére, mivel a beszéd egy Ukrajna által szervezett 

rendezvényen hangzott el, és nem lett volna helyénvaló, ha a román fél már akkor reagál, hiszen 

Kijev is válasz nélkül hagyta a csúcsértekezleten elhangzottakat. Ugyanakkor Románia nem 

kívánta túlreagálni a provokatív üzenetet, hogy ne fokozzák a magyar fél részéről elvárt hatást. 

 

Négy határ menti megye 140 millió eurót költhet el a szomszédos magyarországi 

megyékkel 
2021. augusztus 25. – maszol.ro 

Mintegy 140 millió euró juthat a Románia–Magyarország Határ Menti Együttműködési 

Program keretében a négy határ menti romániai és magyarországi megyének. A hazai 

érintettek munkaülést tartottak Nagyváradon és már a pénz elosztását tervezgetik. A 

munkaülésen, melynek a következő pénzügyi időszakra vonatkozó fő irányok meghatározása 

volt a célja, három megyei tanácselnök, Ilie Bolojan (Bihar), Iustin Cionca (Arad), Pataki Csaba 

(Szatmár) és Marian Vasile, Temes megyemenedzsere, illetve Sorin Maxim, a Nyugati és 

Marcel Boloș, az Észak-Nyugati Fejlesztési Régió igazgatója, valamint a határ menti 

együttműködést koordináló nagyvárai iroda (BRECO) képviselői vettek részt, tájékoztatott a 

Bihar megyei önkormányzat sajtószolgálata. 

 

RMDSZ: finanszírozás kiegészítést kapnak a helyi közösségek törekvései 
2021. augusztus 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A fejlesztési minisztérium javaslatára 3 milliárd lej többletfinanszírozást ítélt oda a kormány a 

folyamatban lévő helyi fejlesztések befejezésére – jelentette be Cseke Attila szaktárcavezető. A 

miniszter elmondta: a Helyi Fejlesztések Országos Programjának második szakaszán keresztül 

finanszírozott befektetések közül 4.423 munkálat vár befejezésre, a többletfinanszírozás nélkül 

viszont nem folytathatják az elkezdett munkát a megemelkedett építkezési alapanyagok árának 

és a bérek fedezése nélkül. „A helyi közösségek törekvéseit, a települések fejlődését támogatjuk, 
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https://maszol.ro/belfold/Mar-a-roman-kulugy-is-tiltakozik-Ader-Janos-kijevi-beszede-miatt
https://maszol.ro/gazdasag/Negy-hatar-menti-megye-140-millio-eurot-kolthet-el-a-szomszedos-magyarorszagi-megyekkel
https://maszol.ro/gazdasag/Negy-hatar-menti-megye-140-millio-eurot-kolthet-el-a-szomszedos-magyarorszagi-megyekkel
https://maszol.ro/gazdasag/RMDSZ-finanszirozas-kiegeszitest-kapnak-a-helyi-kozossegek-torekvesei
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az elkezdett munkálatokat befejezzük. Ehhez rendeltünk hozzá ma a szükséges finanszírozást” 

– nyilatkozta Cseke Attila. 

 

Együttműködések a nemzet egységéért: előkészítik Máriapócs és Csíkszereda 

testvértelepülési kapcsolatát 
2021. augusztus 25. – szekelyhon.ro 

Csíkszeredába látogatott szerdán a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkező 

küldöttség, közöttük több országgyűlési képviselő és közel harminc polgármester. Az 

eseményen egy testvértelepülési kapcsolat előkészítéséről is szó esett a hargitai megyeszékhely 

és Máriapócs között. 

 

Lehet jelentkezni az erdélyi magyar startupok versenyére 
2021. augusztus 25. – szekelyhon.ro 

A Maros megyei vállalkozók szervezete, a St.Georgius Manager Club és a cégek.ro vállakozói 

portál kezdeményezéséből idén először tartják meg a MaStart erdélyi startup versenyt – 

tájékoztatnak a szervezők. A három éve alakult magyar vállalkozói szervezet, a St.Georgius 

Manager Club elsődleges céljai közé tartozik a fiatal vállalkozók támogatása, az erdélyi 

startupok erősítése, és ezen keresztül innovatív megoldások implementálása a régióban. Így 

született meg a MaStart startup verseny ötlete is, amelyet a klub egyik fontos nagyrendezvénye, 

a II. Kárpát Medencei Vállalkozói Konferencia részeként fognak megtartani szeptember 23-án 

és 24-én a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. 

 

Palócok határok nélkül 
2021. augusztus 25. – ma7.sk  

Hétvégén került sor a Palócok határok nélkül nevet viselő rendezvényre Bátkában, ahol a 

házigazdák mellett Hollókő község is népes küldöttséggel képviselte magát. Az egész napos 

esemény megnyitóján Hencz Péter, Bátka polgármestere elmondta, hogy a mostani rendezvény 

volt a záróprogramja a Palócok határok nélkül című programsorozatnak, melyet az Interreg 

határon átnyúló pályázatból sikerült megvalósítani Hollókő önkormányzatával 

közösen."Nehéz időszakon vagyunk túl. A kialakult vírushelyzet következtében az emberi 

kapcsolataink is sérültek, és kevés lehetőség adatott a baráti kapcsolatok ápolására, a 

személyes találkozókra.  

 

Leváltották Zuzana Kumanová kulturális államtitkárt 
2021. augusztus 25. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Leváltották Zuzana Kumanovát, a Kulturális Minisztérium (MK) államtitkárát. A kormány 

szerdán hagyta jóvá az államtitkár leváltásáról, és utódja, Viera Leščáková kinevezéséről szóló 

javaslatot. Zuzana Kumanová, kisebbségi és regionális kultúráért felelős államtitkár leváltását 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/egyuttmukodesek-a-nemzet-egysegeert-elokeszitik-mariapocs-es-csikszereda-testvertelepulesi-kapcsolatat
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyuttmukodesek-a-nemzet-egysegeert-elokeszitik-mariapocs-es-csikszereda-testvertelepulesi-kapcsolatat
https://szekelyhon.ro/aktualis/lehet-jelentkezni-az-erdelyi-magyar-startupok-versenyere
https://ma7.sk/tajaink/palocok-hatarok-nelkul
https://ma7.sk/aktualis/levaltottak-zuzana-kumanova-kulturalis-allamtitkart
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Veronika Remišová, a Za ľudí párt elnöke és miniszterelnök-helyettes kezdeményezte Natália 

Milanová (OĽANO) kulturális miniszternél.Lépését azzal magyarázta, hogy a Kulturális 

Minisztérium államtitkárának cseréjéről szóló döntés a koalíciós szerződés értelmében a Za 

ľudí kompetenciájába tartozik. A javaslatot bírálták a Mária Kolíková körüli párttagok, akik 

szerint az államtitkár leváltása büntetés azért, mert az támogatta a rendkívüli pártgyűlés 

összehívását. Ezenkívül arra is rámutattak, hogy Leščákovának eddig nem volt tapasztalata a 

kultúra területén. Remišová ugyanakkor azt állítja, hogy Leščáková az oktatásügyben szerzett 

tapasztalataival a kultúra művelődési vonalát tudja erősíteni. 

 

Rigó: Sokat jelent Magyarország támogatása, de az európai integráció 

elmélyülése is 
2021. augusztus 25. – bumm.sk  

Terjedelmes írásban foglalkozik a budapesti Népszava az idei augusztus 20-i állami 

ünnepekkel. A lap idézi Potápi Árpád, magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, aki 

Sátoraljaújhelyen szólt arról, hogy az elmúlt tíz év eredményeként ma inkább előnyt, mint 

hátrányt jelent magyarnak lenni a Kárpát-medencében. Kelemen Hunor RMDSZ elnöknek, a 

román kormány miniszterelnök-helyettesének Szatmárnémetiben, a székesegyház 

megáldásánál elhangzott gondolatait is idézi, aki a keresztény kultúrála leselkedő veszélyekről 

szólt. Rövid interjúban Rigó Konrádot, a Híd elnökségi tagját szólaltatja meg a lap, aki a 

kérdésre, hogy: „...előny-e magyarnak lenni a Kárpát-medencében még nemzeti kisebbségben 

is? És ha igen, azért, mert ezt az Orbán-kormány tette lehetővé?"  

 

Törvénybe foglalják a nemzetiségi oktatást 
2021. augusztus 25. – Új Szó, bumm.sk, felvidek.ma, ma7.sk  

A kormány jóváhagyta az oktatási törvény módosítását, mely célja többek közt a nemzetiségi 

iskolák fogalmának bevezetése. Az oktatási államtitkár állítja, az új definíció megkönnyíti a 

nemzetiségi iskolák dolgát, a szakértők szerint azonban lényegi előrelépés nem történik a 

kisebbségi oktatásban. A kormány szerdai ülésén megszavazta a Branislav Gröhling (SaS) 

oktatási miniszter által benyújtott mindhárom törvénytervezetet. A tárcavezető hangsúlyozta, 

történelmi pillanatról van szó, mivel „megtettük az első lépést az iskolaügyi reform irányába”. 

A nemzetiségi oktatás kérdése is terítékre került, az oktatási törvény javaslata Szlovákia 

történelmében először használja a nemzetiségi iskolák fogalmát. „Az, hogy törvény rögzítse a 

nemzetiségi iskolák fogalmát, egy régi kérése a kisebbségeknek. Pozitívnak tartom, hogy 

megtörténik ez a definíció. A másik oldalon viszont minden definíció csak annyit ér, amennyire 

sikerül mögé tartalmat tenni” – osztotta meg lapunkkal Ravasz Ábel volt romaügyi 

kormánybiztos és a Bél Mátyás Intézet vezetője. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/08/25/rigo-sokat-jelent-magyarorszag-tamogatasa-de-az-europai-integracio-elmelyulese-is
https://www.bumm.sk/belfold/2021/08/25/rigo-sokat-jelent-magyarorszag-tamogatasa-de-az-europai-integracio-elmelyulese-is
https://ujszo.com/kozelet/torvenybe-foglaljak-a-nemzetisegi-oktatast


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. augusztus 26. 

 

Növelnék Vajdaság idei évi költségvetését 
2021. augusztus 25. – Pannon RTV 

A költségvetési módosítás javaslatát még el kell fogadnia a Tartományi Képviselőháznak. 

4,8 százalékkal, azaz 3,71 milliárd dinárral növelnék Vajdaság költségvetését. Igor Mirović, a 

tartományi kormány elnökének javaslata szerint ezzel a 2021-es büdzsé 81 milliárd 360 millió 

dinárt tenne ki. A költségvetési módosítás elfogadásával több pénz jutna a nagyberuházásokra, 

a gazdasági és a vízgazdálkodási, az egészségügyi, oktatási, művelődési, sport, szociális és 

demográfiai fejlesztésekre és projektekre. A költségvetés módosítási javaslatára a Tartományi 

Képviselőháznak kell majd rábólintania. 

 

Az MNT szakmai fóruma Zentán is 
2021. augusztus 25. – Vajdaság Ma 

Közel hatvan óvodapedagógus vett részt ma délután a Magyar Nemzeti Tanács által szervezett 

szakmai fórumon. Az esemény harmadik helyszíne Zenta volt, ahol a magyar nyelvű 

csoportokat vezető óvodapedagógusok Oktatási Minisztérium által 2019-ben bevezetett új 

oktatási alapprogramot sajátíthatták el. Az új program a gyermekekre és az ő érdeklődési 

körükre összpontosít, ellentétben a régi rendszerrel, ahol megvolt, hogy milyen témákat 

dolgoztunk fel, és ezek nem mindig egyeztek a gyerekek érdeklődési körével - ismertette Torma 

Anasztázia, az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény óvodapedagógusa. 

 
Tiszapéterfalván elkezdődött az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem 
2021. augusztus 25. – Kiszo.net 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) és a Momentum 

Doctorandus (MD) közös szervezésében, a Kárpátalja Szövetséggel partnerségben augusztus 

25-én nyitotta meg kapuit az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem. A megnyitó eseménynek a 

tiszapéterfalvi Csárda Étterem és Hotel adott otthont. 

 

GeoFolk Kárpátalján 
2021. augusztus 25. – Karpat.in.ua 

Augusztus 24–26. között Visken, Nagydobronyban és Ungváron került sor – megtekinthető a 

Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület szervezésében – Dávid Botond székelyudvarhelyi Európai 

Polgár-díjas fotóművész nemzetközi népviselet-kiállítása. Dávid Botond fotóművész 

installációin 1700 ember mutatja be 56 ország 240 nemzetének viseletét. 

 

Ukrán nemzeti színekkel világítottak ki több magyarországi épületet 
2021. augusztus 25. – Kiszo.net 

Ukrajna függetlenségének 30. évfordulója alkalmából augusztus 24-én ukrán nemzeti 

színekkel világították ki a siófoki víztornyot, valamint a Budapest szívében található 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/novelnek-vajdasag-idei-evi-koltsegveteset
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26876/Az-MNT-szakmai-foruma-Zentan-is.html
https://kiszo.net/2021/08/25/elkezdodott-az-v-karpataljai-nyari-egyetem/
http://life.karpat.in.ua/?p=68731&lang=hu
https://kiszo.net/2021/08/25/ukran-nemzeti-szinekkel-vilagitottak-ki-tobb-magyarorszagi-epuletet/
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Halászbástyát és Ukrajna magyarországi nagykövetségének épületét, írta Ljubov Nepop, 

Ukrajna magyarországi nagykövete közösségi oldalán. „Ukrajna Magyarországi 

Nagykövetsége, személyesen Ljubov Nepop Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövet 

kezdeményezésére, Siófok Város Önkormányzata segítő közreműködésével Ukrajna Siófoki 

Tiszteletbeli Konzulátusa szervezésében 2021. augusztus 24-én kék-sárga fényfestést kapott a 

Siófoki Víztorony. A díszkivilágítást dr. Nagy Gábor, Siófok város alpolgármestere és Horváth 

Zoltán, Ukrajna siófoki tiszteletbeli konzulja kapcsolták fel az esti órákban” – közölte Ukrajna 

Siófoki Tiszteletbeli Konzulátusa Facebook-oldalán. 

 

„A sziklára épített haza tartott meg bennünket” 
2021. augusztus 25. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) szervezésében – a 

járványügyi előírásokkal összhangban – köszöntőkkel, ünnepi szentmisével és koszorúzással 

emlékezett a muravidéki magyarság Szent István államalapító királyunk ünnepén a lendvai 

Szent Katalin-plébániatemplomban, valamint Dobronakon a helyi nemzeti közösség és a 

plébánia együttes szervezésében. 

 

A Nemzeti Újrakezdés Program első szakasza 
2021. augusztus 25. – Népújság 

Közel másfélezer külhoni magyar szervezet jutott támogatáshoz a Nemzeti Újrakezdés 

Program első szakaszában. A Muravidékről 36 pályázat 40 millió forintot nyert. A Nemzeti 

Újrakezdés Program első kiírásában működésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre lehetett 

pályázni hat kategóriában – oktatás, kultúra, egyház, sport, ifjúsági, cserkész és közösségi, 

valamint diaszpóra. A támogatási keretösszeg 1,5 milliárd forint volt, amelyből a szervezetek 

300 ezer és ötmillió forint közötti összeget igényelhettek vissza nem térítendő támogatásként. 

 

Kötetben a muravidéki magyar értékek 
2021. augusztus 25. – Népújság 

Augusztus 20-ra, a magyar államalapítás ünnepére megjelent a Muravidéki magyar értéktár 

2021 című kötet, melyet a Népújság előfizetői az ünnepre díjmentesen kézhez is kaptak. A kötet 

a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási 

Intézet és a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet közös gondozásában jelent meg a 

Hungarikum Bizottság és a magyar Agrárminisztérium pályázatán nyert támogatással. 
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10997-%E2%80%9Ea-szikl%C3%A1ra-%C3%A9p%C3%ADtett-haza-tartott-meg-benn%C3%BCnket%E2%80%9D.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10998-a-nemzeti-%C3%BAjrakezd%C3%A9s-program-els%C5%91-szakasza.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/10999-k%C3%B6tetben-a-muravid%C3%A9ki-magyar-%C3%A9rt%C3%A9kek.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 25. – Kossuth Rádió 

 

Csíkszeredától Észak-keletre, mintegy 20 Km-re fekszik Ajnád, Csíkszentmihály község része. 

A két település története is összefonódik, hiszen régi iratokban, mint Szentmihály egyik tízesét 

tartották számon. Hogy a régmúlt mit rejteget akár a falu névadásáról, akár védőszentjéről, 

Szent Istvánról, arról nincsenek írásos emlékek, de az biztos, hogy 500 évvel ezelőtt a jelenlegi 

templom elődje már állt. Orbán Balázstól azt is tudjuk, hogy az 1694. évi tatárbetöréskor, 

mindössze 7 idős ember maradt életben.  Ma mintegy 600 magyar lakja Ajnádot, amely életerős 

község, erős gyökerekkel és jó reményekkel. A riport a tájház-avatón készült. 

 

Az Ajnádtól Homoródfürdőn át vezet az alig 70 km-es út Szejkefürdőre, ahol a Mini Erdély 

Parkban már 84 erdélyi vár, kastély, kúria miniatűr mása is megtekinthető. Orbán Balázs 

hologramja révén pedig még a legnagyobb székely egyik, a Magyar Országgyűlés előtt 

elmondott beszéde is meghallgatható és látható a Mini Erdély Park Orbán Balázs 

Látogatóközpontjában. A további érdekességekről Gidó Csaba történész beszélt.  

 

Több évtizedes küzdelem után 2019-ben nyílt meg az első állandó Márai-kiállítás az író 

szülővárosában, Kassán. A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepi megnyitó után bő 

egy évig fogadta a látogatókat az egykori Grosschmid-házban a Petőfi Irodalmi Múzeum 

közreműködésével létrejött állandó kiállítás, majd a koronavírus-járvány miatt hosszabb-

rövidebb időszakra bezárt. A négy teremben az író eredeti bútorait, festményeit, könyveit és 

gondolatait felvonultató tárlat ez év májusban nyitott újra, s azóta fokozatosan nő a  

látogatottsága.  

 

Javában tart a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség cserkésztábora Dél-Bánátban, 

Fejértelepen. Ezúttal egy nyílt napot is tartottak, amikor a média képviselői is betekinthettek a 

tábor életébe. Az összeállításban elsőként Gabona Ferencet, a tábor vezetőjét halljuk. 

 

Holnap rajtol a marosvásárhelyi magyarok kulturális seregszemléje, a 8. Vásárhelyi Forgatag, 

melynek mottója: "Összeköt minket!". Az - úgynevezett nulladik napon - képzőművészeti 

kiállítások, könyvbemutatók, sportesemények, táncszínházi és népdal-előadások várják az 

érdeklődőket. A vasárnap estig tartó fesztiválon összesen több mint 170 kulturális, családi-és 

gyermekprogramot kínálnak a szervezők.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-25_18-02-00&enddate=2021-08-25_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-25_18-02-00&enddate=2021-08-25_18-40-00&ch=mr1
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A 140 évvel ezelőtt született Bartók Bélára emlékeztek a délvidéki Horgoson. A neves 

zeneszerző 115 évvel ezelőtt ezekben a napokban népdalokat gyűjtött a településen. A faluban 

minden évben megemlékeznek erről annak a villának az udvarán, ahol elsőként a Látod 

édesanyám kezdetű dalt feljegyezte. Mit jelent Bartók és életműve a zeneszerzőnek és a 

népdalénekesnek? Az idei horgosi Bartók ünnep két fellépőjét, Bakos Árpád zeneszerzőt és 

Tillinkó Luca népdalénekest halljuk. 


