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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a Kolozsvári Magyar Napok az egész nemzet számára kiemelt 

jelentőségűek 
2021. augusztus 17. – MTI, Hír TV, Maszol, Vajdaság Ma, Krónika, Székelyhon, maszol.ro, M1, 

hirado.hu 

A Kolozsvári Magyar Napok az egész nemzet számára kiemelt jelentőségűek, Kolozsvár 

megkerülhetetlen sarokköve a magyar kultúrának, történelemnek - hangsúlyozta Potápi 

Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a rendezvény nyitógálája 

előtt a Kolozsvári Magyar Operában kedden. Az államtitkár szerint a fesztivál azt is jelzi, hogy 

úrrá leszünk a koronavírus-járványon. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy mindenki olttassa be 

magát, óvja a maga és a hozzátartozói egészségét. Kelemen Hunor romániai miniszterelnök-

helyettes üzenetét Horváth Anna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

ügyvezető alelnöke olvasta fel. A politikus úgy vélte: kellett a közösségi szolidaritás és kellett a 

szervezők áldozatvállalása ahhoz, hogy a kolozsvári erdélyi magyarság a járvány idején is együtt 

ünnepelhessen. "Mikor, ha nem ilyen időben érezzük azt, hogy az élet a mi oldalunkon áll! És 

mikor, ha nem most, egy ilyen pusztító járvány idején kell a leginkább éreznünk, hogy csak az 

egymás iránti felelősségvállalás révén térhet vissza az életünk a rendes medrébe" - fogalmazott. 

Gergely Balázs főszervező a sercegő hanglemezen hallgatott zene példáját idézve arra biztatta 

a Kolozsvári Magyar Napok közönségét, hogy élvezzék a zenét, és ne a sercegéssel 

foglalkozzanak. Arra utalt, hogy a közösségi médiában heves bírálatok érték a szervezőket az 

túlzottnak vélt járványügyi óvintézkedések miatt. 

 

A nemzetpolitikát a járvány sem állíthatja meg 
2021. augusztus 18. – Tóth Gábor – vasarnap.hu 

Sokan úgy érzik, hogy elmúlt a veszély, de ez csak a felszín: egy újabb járványhullám azokra 

lesz elsősorban veszélyes, akik nincsenek beoltva. Ebből a szempontból a határon túli magyar 

közösségek fokozottabb kockázatnak annak kitéve – mondta a Vasárnapnak Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, megjegyezve azt is: magyar 

oltóállomásokon hetek óta zajlik Kárpátalja határmenti lakosainak oltása. Az államtitkár 

kiemelte: „A járvány nehézség elé állította a magyar közösségeket szerte a világon. 2020-ra, 

Trianon 100. évfordulójára és a nemzeti összetartozás évére számos nagyszabású programmal 

és megemlékezéssel készültünk, amelyek nagy része a járványhelyzet miatt elmaradt. A 

határon túli magyarsággal való kapcsolattartás a digitális térbe szorult: konferenciák, fórumok, 

maga a MÁÉRT és a Diaszpóra Tanács plenáris ülése is online formában történt. A nehézségek 

és kihívások ellenére mégis azt kell mondanom, hogy ebből a nehéz helyzetből, a kényszerű 

kapcsolattartásból sikerült előnyt kovácsolnunk.” 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://hirtv.hu/kultura/a-kolozsvari-magyar-napok-az-egesz-nemzet-szamara-kiemelt-jelentoseguek-2526422
https://hirtv.hu/kultura/a-kolozsvari-magyar-napok-az-egesz-nemzet-szamara-kiemelt-jelentoseguek-2526422
https://vasarnap.hu/2021/08/18/a-nemzetpolitikat-a-jarvany-sem-allithatja-meg/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. augusztus 18. 

 

Tervezési hiba okozhatta a robbanást a vegyipari kombinátnál 
 2021. augusztus 17. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika  

A marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát egyik ammóniagyártó létesítményében 

történt július hetedikei robbanást vizsgáló belső bizottság befejezte jelentésének első szakaszát. 

A fő hipotézis szerint műszaki tervezési hiba történt, és az érintett területen az üzemeltetési 

körülmények miatt valószínűleg át kell alakítani a szintézisgáz-vezetékek anyagát. A kombinát 

többi egysége továbbra is gyártja a műtrágyát, és azon dolgoznak, hogy a meghibásodott 

létesítményt is minél hamarabb újraindíthassák. Az Azomureș vegyipari kombinátnál július 

hetedikén éjjel egy óra után két perccel következett be robbanás a hármas számú 

ammóniatelepen.  

 

Augusztus 20-ra készülnek Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen is  
 2021. augusztus 17. – szekelyhon.ro  

Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is megünneplik augusztus 20-át, amely nemcsak 

Magyarország hivatalos állami ünnepe, de a magyar katolikus egyház egyik főünnepe is. 

Augusztus 20-án Szent István-napi ünnepséget tartanak Marosvásárhelyen a nyári színpadon 

a Pro XXI Alapítvány és Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának szervezésében. Az 

esemény 18 órakor kezdődik a Keresztelő Szent János Plébániában ünnepi szentmisével, majd 

19 órakor az új kenyér szentelésével folytatódik. A nyári színpadon fellép a Hiding Place 

együttes, Berekméri Réka népdalénekes és a Csillagfény néptáncegyüttes. A műsorvezető 

Kilyén Ilka, Magyar Örökség díjas színművész lesz.  A magyar államalapítás és első keresztény 

királyunk tiszteletére idén is Szent István-napi ünnepségre vár minden érdeklődőt augusztus 

20-án Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala. Az esemény 18 órakor kezdődik a Márton 

Áron téren, ahol a történelmi egyházak lelkipásztorai, a Nyitnikék énekegyüttes, illetve az 

Udvarhelyi Népzeneműhely közreműködésével ünnepi gondolatok és közös ima fog 

elhangzani, valamint a pékségek részéről felajánlásként érkező kenyerek megáldására is sor 

kerül, a hagyományos módon. 

 

Jelentős egészségügyi előrelépést hoz majd a Csíkszeredában létesülő 

kardiológiai központ  
2021. augusztus 17. – szekelyhon.ro  

Már csak hónapok vannak hátra annak a sürgősségi kardiológiai központnak a felépüléséig, 

amely a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház hatáskörébe fog tartozni. Többek között erről 

és egyéb gazdasági kérdésekről egyeztetett Németh Zsolt magyar országgyűlési képviselő 

Hargita megyei politikusokkal.  Két évvel ezelőtt vetődött fel egy olyan egészségügyi központ 

létrehozásának az ötlete Székelyföldön, amely hiánypótló a térségben – emlékeztetett a kedd 

délelőtti sajtóeseményen Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. Mint mondta, bár idén még 

nem sikerült elindítani, de szintén a külhoni kapcsolatoknak köszönhető a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán szervezett ápolóképző szak. Ezeken túl az 

egyetem falain belül élelmiszer-biztonsági labor létrehozásának az ötlete is terítékre került a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tervezesi-hiba-okozhatta-a-robbanast-a-vegyipari-kombinatnal
https://szekelyhon.ro/aktualis/augusztus-20-ra-keszulnek-szekelyudvarhelyen-es-marosvasarhelyen-is
https://szekelyhon.ro/aktualis/jelentos-egeszsegugyi-elorelepest-hoz-majd-a-csikszeredaban-letesulo-kardiologiai-kozpont
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mostani megbeszélésen. „A mintegy egymilliárd forintos magyar állami támogatás mellett a 

szakmai oldal is erősítve lesz Papp Előd kardiológus hazatelepülése, illetve a Budai 

Irgalmasrendi Kórház tudásának megosztásával” – közölte Németh Zsolt.  

 

Először szerveznek ünnepséget az államalapítás évfordulóján Csíkszeredában  
2021. augusztus 17. – szekelyhon.ro, maszol.ro,  

Rendhagyó ünnepsorozattal készül a városvezetés augusztus huszadikára, az államalapító 

Szent István király napjára. A „Mindennapi kenyerünk” elnevezésű programot a kenyér 

szimbolikájának megjelenítésével, megismertetésével teszik ünnepélyessé. „Úgy éreztük, 

hiányzik a csíkszeredai életből az államalapítás ünnepének megülése. Ezért is döntött úgy a 

városvezetés, hogy méltó programokkal állítunk emléket ennek a napnak” – közölte kedden 

(augusztus 17.) Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, hozzátéve, hogy jótékony jellege is 

lesz a pénteki ünneplésnek. Balázs Lajos néprajzkutatót kérték fel a kenyér szimbolikájának és 

háttérjelentésének bemutatására. Az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján elmondta, 

hogy a kenyér a magyarok legszentebb étke. Számtalan történelmi jelentősége van a kenyérnek. 

Szövetségkötő és vallási szimbolikája vitathatatlan. Ez az ünnep is egy visszatérés lesz a 

kezdetekhez – közölte elöljáróban a néprajzkutató.  

 

Az RMDSZ sürgősségi rendelettel fogadtatná el az Anghel Saligny 

településfejlesztési programot 
2021. augusztus 17. – maszol.ro  

Az RMDSZ azt javasolta a koalíciónak, hogy az Anghel Salignyról elnevezett településfejlesztési 

programot a költségvetés-kiigazítás előtt, sürgősségi rendelettel fogadja el a kormány. Erről a 

kormánypártok vezetőinek hétfő esti tanácskozása után számolt be Kelemen Hunor szövetségi 

elnök. A miniszterelnök-helyettes kifejtette: a program elindításához költségvetési 

előirányzatra van szükség. Ezért még a költségvetés kiigazítása előtt, sürgősségi rendelettel 

kellene elfogadni, hogy az idén el lehessen indítani. 

Kelemen Hunor elmondta, „rendben lévőnek” tartja az USR politikusa, Anca Dragu szenátusi 

házelnök javaslatait a településfejlesztési program keretében benyújtott pályázatok 

ellenőrzésére és a beruházások kivitelezésének nyomon követésére, és ezeket is belefoglalják a 

sürgősségi rendeletbe. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, maga is annak a híve, hogy a 

településfejlesztésre szánt összegekre átlátható kritériumok szerint pályázhassanak az 

önkormányzatok. 

 

Szentjobbon öntötték össze a búzaszemeket 
2021. augusztus 17. – erdon.ro  

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő 

szándékú öszszefogásának a megnyilvánulása. Vasárnap délután egy szimbolikus helyszínen, 

Szentjobbon öntötték össze a tágabb értelemben vett négy partiumi megyéből (Bihar, Szatmár, 

Szilágy, Máramaros) begyűjtött búzaszemeket. Jelképes, hiszen ezen a településen őrizték 
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egykor Szent István jobb kezét, és emiatt egyúttal üzenettel is bír a Kárpát-medencében (és 

nem csak itt) élő magyarok számára. Házigazdaként Zatykó Jácint szentjobbi polgármester úgy 

fogalmazott: megtisztelő és felemelő érzés a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program 

rendezvényének otthont adni. Szerinte ez sokkal több egy jótékonysági rendezvénynél, mivel 

nemzetegyesítő jellegű, a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú 

összefogásának a megnyilvánulása. A kalászon, a búzaszemeken és a kenyéren keresztül 

nemcsak az életet és a bőséget jelképezi, hanem az egymásra utaltságot és a közösség egységét 

is, a szolidaritást. Az elöljáró ezután felidézte, hogy az általa vezetett településnek ezeréves 

múltja van, és ennek fordulópontjai a magyarság történelmének is meghatározó momentumai. 

 

Keresztény Európánk és kultúránk védelmében 
 2021. augusztus 17. – felvidek.ma  

Berényi József MKP-alelnök volt ma az ünnepi szónoka a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat Szent István-napi ünnepi díszgyűlésének. 

Győr városában Németh Zoltán megyei elnök köszöntötte az ünneplőket. Felidézte Szent István 

királyunk örökségét, amely ma is arra figyelmeztet, hogy a keresztény kultúrára értékként kell 

tekintenünk. Rámutatott, hogy sajnos az önpusztító európai politikát látva többször nem ezt az 

értékrendet látjuk megjelenni, de nem szabad engednünk a neoliberális és neomarxista 

törekvéseknek. Berényi József, az MKP és Nagyszombat megye alelnöke emlékeztetett arra, 

hogy Szent Istvánnak a kereszténységre épülő országa a jogbiztonságot is megteremtette. 

Magyarország olyan közös országa volt, amelyre az ott élő nemzetek mindannyian büszkék 

lehettek, és nem igaz az a Szlovákiában emlegetett vélemény sem, hogy ezeréves elnyomás lett 

volna. Ha igen, akkor – ahogy Franciaország esetében ez megtörtént – a 20. század elejére 

egynyelvű ország lett volna Magyarország. Csakhogy Szent István egyik legfontosabb intelme 

fiához, Imre herceghez úgy szólt, hogy az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. A 

megyei alelnök tájékoztatott arról, hogy szerencsére pozitív példák is vannak Szlovákiában, 

hiszen nemrég szobrot állítottak Besztercebányán IV. Béla királynak, és 2007-ben nem sok 

szavazaton múlott az sem, hogy augusztus 20-a államünnep legyen itt is. 

 

Az MKP korábbi elnöke nem támogatja a párt szeptemberre tervezett 

kongresszusának összehívását 
2021. augusztus 17. – bumm.sk  

Miért kell kapkodni, titkolózni és trükközni önmagunkkal szemben? Ezt máshogy kellett volna 

intézni, de miután több telefonhívást kaptam ma, hogy támogatom-e az MKP kongresszusának 

szeptemberi, puccsszerű összehívását, a válaszom: nem. Véleményem szerint először - az 

Alapszabálynak megfelelően - az Országos Tanácsnak kell rendes ülést tartania. Ott 

tisztességesen meg kell vitatnunk egymás között, hová jutottunk és mit szeretnénk a jövőben 

(nem úgy, mint az júniusban történt). Utána kell eldöntenünk, merre és hogyan tovább. 
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https://felvidek.ma/2021/08/kereszteny-europank-es-kulturank-vedelmeben/
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Minden siker egész közösségünk dicsősége 
 2021. augusztus 17. – felvidek.ma  

Fellinger Károly a felvidéki irodalmi élet jeles képviselője, rendkívül termékeny szerző, akinek 

alkotásait nemcsak idehaza, hanem határainkon túl is nagyon jól ismerik. Sőt, jól ismerik és 

elismerik a nagyvilágban is, hiszen munkáit a teljesség igénye nélkül sorolva német, angol, 

szerb, román, francia, török, görög, albán nyelvre szintén lefordították. Mintegy 25-30 rangos 

irodalmi folyóirat közölte verseit, meséit, novelláit itthon és külföldön. Az irodalmi életünkben 

évtizedek óta jelenlevő költővel, íróval, akinek polgári foglalkozása mezőgazdász, 

beszélgetésünk elején egy kicsit nosztalgiáztunk. Első önálló kötete 1991-ben jelent meg 

Áramszünet címmel. Az akkori írói társadalom rögvest felfigyelt rá, hiszen egyéni hangot 

hozott irodalmunkba.  

 

Az autonómián múlik a Szövetség? 
2021. augusztus 17. – Új Szó  

Az MKP, a Híd és az Összefogás egyesüléséből létrehozni szándékozott Szövetség 

megalakulásának útjában az áll, hogy az MKP és a Híd nem tud megállapodni a területi 

autonómia kérdésében, illetve az Összefogásnak sem tetszik, hogy a közös pártban nekik jutó 

alelnöki tisztség kompetenciái megváltozzanak. A három, szlovákiai magyar választókat 

megszólítani szándékozó párt tavaly augusztus 20-án írta alá az egyesülésükről szóló 

szándéknyilatkozatot, amely azonban semmilyen konkrétumot nem tartalmazott arról, 

milyennek kellene lennie a közös pártnak. Az azóta eltelt egy évben az MKP, a Híd és az 

Összefogás több száz órányi tárgyalást és jelentős fordulatokkal tűzdelt egyeztetési folyamatot 

tudhat maga mögött. Nyár végére pedig úgy tűnik, néhány megoldatlan kérdés áll a Szövetség 

létrehozásának útjában. A területi autonómia az egyik pont, amiben nincs egyezség az MKP és 

a Híd között. „Ami még lezáratlan, az a különös jogállással bíró területi önkormányzati 

egységek kapcsán felmerült szövegezés” – nyilatkozta lapunknak az MKP szóvivője, Králik 

Róbert a területi autonómia kérdéskörére utalva.  

 
Szent István-szobrot avattak a Kátai tanyán 
2021. augusztus 17. – Vadaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából a Kishegyesi Kátai tanyán egy új Szent István szobrot 

avattak. A szobrot Szögi Rudolf szenttamási származású, jelenleg Kárpátalján élő 

szobrászművész készítette a Kishegyesi Értéktár Egyesület megrendelésére, Kátai Géza, a Kátai 

tanya tulajdonosának ötlete alapján. A szoboravatón dr. Szőke Anna néprajzkutató, az Értéktár 

Egyesület elnöke emlékeztetett a történelmi tényekre, köztük arra is, hogy Szent István volt 

tulajdonképpen az az uralkodó, akinek a most itt élők sok minden mellett azt is köszönhetik, 

hogy egyáltalán itt élhetnek. A szentté avatott uralkodónak el kellett dönteni, hogy a visszahúzó 

erőknek, vagy a haladónak enged-e, és vállalnia kellett az ebből eredő konfliktusokat is. Pásztor 

István, a VMSZ elnöke elmondta, hogy az elmúlt ezer év alatt sok szempontból semmi sem 
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változott: ma is az identitásunk megőrzéséért kell síkra szállnunk, és ennek során ma is meg 

kell vívnunk a mindennapi csatáinkat.  
 

Zenevonat és még sok meglepetés a magyarkanizsai Szent István-napon 
2021. augusztus 17. – Vadaság Ma, Pannon RTV 

Magyarkanizsa Önkormányzata az idén újból méltó módon, közösségi programok 

szervezésével ünnepli meg Szent István napját és tartja meg az Újkenyér- ünnepét. A tervezett 

összeállítás igen gazdag, színes, s kicsinek és nagynak egyaránt kínál minőségi időtöltést. A 

részletes programot kedden sajtótájékoztatón ismertette Vranić Váradi Lívia, a 

szervezőbizottság tagja. 

 

Útfejlesztés Nyugat-Bácskában 
2021. augusztus 17. – Pannon RTV 

Felújítják a Kupuszina és Monostorszeg közötti utat és új út épül Szivác és Sztapár között. A 

munkálatok jövőre fejeződhetnek be. Dubravka Korač, polgármester, Apatin: „A lakosaink 

nagy kívánsága volt, hogy ez a szakasz elkészüljön. Nagyon fontos idegenforgalmi és gazdasági 

szerepe is van, elsősorban azért, mert mintegy 17 kilométerrel lerövidíti a béregi 

határátkelőhelyhez vezető utat. Ezenkívül lehetővé teszi az emberek mozgását a Felső-

Dunamellék Természetvédelmi Rezervátumon keresztül, és összeköti Apatin községet és 

Zombort.” 

 

Több mint 4000 újvidéki elsős kap ingyenesen tankönyveket 
2021. augusztus 17. – Vajdaság Ma 

12 kiadó és 35 újvidéki általános iskola képviselője írt alá megállapodást a tankönyvek ingyenes 

beszerzéséről az iskolába induló elsősök számára. Újvidék város, az oktatási igazogatóságon 

keresztül, 27 millió 160 ezer dinárt biztosított a tankönyvek beszerzésére. Dina Vučinić, a városi 

tanács oktatással megbízott tagja kiemelte: idén több mint 4000 elsős kap ingyenesen 

tankönyveket. 

 

Szent Istvánra emlékeztek Beregszászban  
2021. augusztus 17. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Államalapító Szent István királyunkra emlékeztek augusztus 16-án a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) 

szervezésében megrendezett eseményen az érdeklődők megtekinthették a „Magyarnak lenni: 

nagy s szent akarat” című ünnepi verses, zenés, táncos emlékező műsort a Szent Mihály Szekere 

Vándorszínház előadásában. Az eseményt a Váradi Enikő és Orosz Péter által felkészített 

Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes Táncok Visáról című fergeteges produkciója nyitotta meg, 

melyhez a talpalávalót a Sodró zenekar biztosította. Ezt követően Váradi Natália, a „GENIUS” 
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JA igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, aki elmondta: augusztus 20-a a magyar 

keresztény állam alapításának ünnepe. 

 

KMKSZ-közgyűlések Rafajnaújfalu, Zápszony és Kaszony községekben 
2021. augusztus 17. – Kárpátalja 

Egy év kihagyás után a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ismét 

megrendezhette hagyományos éves közgyűlését Rafajnaújfaluban, Zápszonyban és 

Kaszonyban is. Mindhárom községben augusztus 15-én került sor az eseményre. 

Rafajnaújfaluban a helyi kultúrház adott otthont a rendezvénynek, ahol Demeter Júlia 

alapszervezeti elnök köszöntötte az egybegyűlteket, majd beszámolt az elmúlt év eseményeiről, 

melyekből a koronavírus-járvány miatt igen keveset sikerült megvalósítani. A megjelentek a 

település problémáik közt azt is említették, hogy nem ismerik a kistérségük polgármesterét, 

mert elmondásuk szerint még egyszer sem látogatott el községükbe. „Nem törődik velünk 

senki, el vagyunk felejtve” – mondta az egyik résztvevő. 

 

Segédanyagok használatáról tanulnak a leendő pedagógusok a „GENIUS” JA 

táborában 
2021. augusztus 17. – karpat.in.ua 

A segédanyagok legújabb formáit, használatát oktatják a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 

első alkalommal megszervezett pedagógia szaktáborában. A technika fejlődésével, a gyermekek 

igényeinek, környezetének változásával párhuzamosan az oktatási módszereket is változtatni 

kell, ezzel ismertetik meg a rendezvényen a főiskolai oktatásban résztvevő pedagógusjelölteket. 

A színes program plenáris előadásokkal indult, a hét folyamán pedig számos gyakorlati óra 

várja a résztvevőket.  Váradi Natália, az alapítvány irodaigazgatója elmondta, a képzés a 

hallgatók tanulmányait egészíti ki, így az intézményeikben 1 kreditként beszámítható. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 17. – Kossuth Rádió 

 

Nemeth Zsolt – az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az ET Parlamenti 

Közgyűlésének alelnöke székelyföldi önkormányzati vezetőkkel találkozott. Olyan kérdéseket, 

közös terveket vitattak meg, amelyeknek más években a Bálványosi Szabadegyetem ad helyet: 

aktuálpolitika, magyar-magyar és magyar román együttműködés és természetesen a jövő évi 

magyarországi választás.  
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A nagydobronyi gyermekotthonban tartották a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 

program – kárpátaljai búzaösszeöntő ünnepségét, amelyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség és a Pro Agricultura Carpatika Alapítvány szervezett. 

 

Szentjobbon tartott ünnepélyes búzaösszeöntést a Partiumi Falugazdász Hálózat vezetősége. A 

szervezethez tartozó négy megyében, Biharban, Máramarosban, Szatmárban és Szilágy 

megyében tovább folytatódik a magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program. Az 

ünnepélyes búzaösszeöntésen ott járt munkatársunk is. 

 

Somorján ezen a héten tartják a Szent István Napok rendezvénysorozatot. Hagyományosan 

augusztus 15-én, a templombúcsúval kezdődik, és a hét végén koncertekkel, előadásokkal zárul. 

A fő esemény államalapító Szent István király szobrának megkoszorúzása. Az idei 

programsorozat egyik eleme, hogy hétfőn, majdnem egy fél évszázad elteltével, ismét 

szentmisét tartottak a sámoti Antiochiai Szent Margit kápolnában. A műemlék felújítását 

kezdeményező és segítő somorjai Via Nova elnökét, Méry Jánost kérdezte munkatársunk. 

 

Szent István örökségének megőrzése és a közép-európai régió újbóli felemelése a feladata az 

előttünk álló évtizednek, hangzott el a délvidéki Palicsfürdőn, ahol a Vajdasági Magyar 

Szövetség a jubileumi, 25. Szent István ünnepségét tartotta. Alkalmi beszédet Novák Katalin 

családokért felelős magyar, tárca nélküli miniszter és Pásztor István, a VMSZ elnöke mondott. 

 

Székesfehérváron, a városháza dísztermében tartott ünnepséggel fejeződött be a Rákóczi 

Szövetség IV. Színjátszó Tábora. A Kárpát-medence külhoni régióiból érkezett 22 középiskolás 

fiatal, a Vörösmarty Színház művészei által vezetett próbák és előadások mellett, 

megismerkedhetett a koronázó várossal és részt vehetett számos kulturális és szórakoztató 

programon is. A záró ünnepségen felszólaló közéleti személyiségek egybehangzó véleménye 

alapján lesz folytatása a sikeres színjátszó tábornak. 


