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Augusztus 20. - Semjén: a magyarok küldetése ma is az országépítés  
2021. augusztus 20. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Origo, Telex, 

Krónika, Bihari Napló, ma7.sk, felvidek.ma, Körkép, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Államalapító Szent István fundamentuma a megmaradásunkat jelenti, nekünk pedig ma is az 

a küldetésünk, hogy országépítők legyünk - mondta el Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

az állami ünnep alkalmából a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjak átadásakor 

csütörtökön Budapesten, a Karmelita kolostorban. A politikus szerint mindenkinek ott kell 

országépítőnek lennie, ahová a gondviselés állította, legyen az a Vajdaság, Kárpátalja, a 

Felvidék vagy bármelyik része a világnak. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: a magyar nemzet 

mindig akkor volt sikeres, ha hűséges volt a Szent István-i örökséghez és akkor jutott 

vakvágányra a történelemben, ha ettől az úttól akár jobbra, akár balra letért. Semjén Zsolt 

idézte Kallós Zoltánt, a néhai nemzet művészét, Kossuth-nagydíjas néprajztudóst, a Magyar 

Művészeti Akadémia néhai tagját, aki azt mondta: "addig leszünk magyarok, amíg magyarul 

énekelünk és táncolunk". 

 

Nem mondani le a szent időről: Szatmárnémetiben megáldották a felújított 

katolikus székesegyházat  
2021. augusztus 21. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Szatmárnémetiben Magyarország és Románia miniszterelnök-helyettese, valamint 

magyarországi és romániai római katolikus és görögkatolikus érsekek és püspökök 

jelenlétében áldották meg a felújított római katolikus püspöki székesegyházat szombaton. A 

műemlék-felújítást az Európai Unió, valamint a román és a magyar állam finanszírozta. 

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese a hálaadó mise utáni köszöntőjében 

Szent István életpéldájára hivatkozva azt mondta, hogy mindenki ott legyen ország- és 

nemzetépítő, ahová az élet állította. Azt is felidézte, hogy a király uralkodása végén Szűz 

Máriának ajánlotta a magyar koronát és az országot. „Ezzel az immanens magyar 

történelemnek transzcendens távlatokat adott. Arra hívott mindannyiunkat, hogy a népünk 

történetét üdvtörténetté formáljuk. Azt kívánom magyaroknak, románoknak, katolikusoknak, 

reformátusoknak, ortodoxoknak, hogy megértsük és kövessük Szent István példáját, és égi 

közbenjárása segítsen bennünket az üdvösség útján” – fogalmazott Semjén Zsolt. Kelemen 

Hunor miniszterelnök-helyettes úgy vélekedett, hogy azok a társadalmak, amelyek lemondtak 

a szent időről a profán idő javára, eltévedni látszanak a történelemben. Szerinte ezek a 

társadalmak előbb-utóbb megtagadják a múltat, eltörlik azt, és ezáltal fölszámolják egy 

közösség, egy nép, egy nemzet láthatatlan, ám annál fontosabb szellemi gyökereit. 

Hozzátette: minden eddigi ilyen próbálkozás kudarcot vallott, és minden hasonló építmény, 

amely nélkülözi a szent teret és időt, összeomlott. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/orszagszerte-unnepeljuk-az-allamalapitast-416458/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-mondani-le-a-szent-idorol-szatmarnemetiben-megaldottak-a-felujitott-katolikus-szekesegyhazat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-mondani-le-a-szent-idorol-szatmarnemetiben-megaldottak-a-felujitott-katolikus-szekesegyhazat
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Potápi: országunk függetlenségének lényege, hogy megőrizzük hitünket, 

magyarságunkat 
2021. augusztus 22. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Demokrata, HírTV, Origo, 

OrientPress, Körkép, Magyar Szó 

Országunk függetlenségének lényege, hogy megőrizzük hitünket, magyarságunkat, továbbá 

szeretettel és alázattal dolgozzunk közösségeinkért - hangoztatta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Pécsen. Potápi Árpád János a Pécs és a Dél-

Dunántúl szerb megszállás alóli felszabadulásának 100. évfordulója kapcsán rendezett 

megemlékezésen úgy fogalmazott: a magyarok ma is azt akarják, mint száz éve, mégpedig azt, 

hogy "az ezeréves magyar állam önállóságát ma is tiszteletben tartsák, és országunkat ne 

hűbéresként kezeljék". Az államtitkár a baranyai megyeszékhely főterén tartott beszédében 

hozzáfűzte: a magyarok soha többé nem akarják, hogy "az egykori, 1921-es Pécsi Szocialista 

Párt mintájára ismét külföldről pénzelt szervezetek a magyarok érdekeivel szemben 

gyakorolják a hatalmat", s hogy "a Linder Bélához hasonló hazaárulók Magyarország 

szuverenitása és a magyarság közös érdekei ellen küzdjenek" - fogalmazott. Potápi Árpád 

János azt mondta, hogy Pécs és a Dél-Dunántúl egy részének szerb megszállásáról és az azt 

követő felszabadulásról a mai utódoknak kötelességük megemlékezni, hiszen a helyiek 

hazájukért harcoltak, s bírták ki a 33 hónapig tartó megszállást. 

 

Augusztus 20. - Dömötör Csaba: az elmúlt tíz esztendő a magyarok felívelő 

időszaka volt 
2021. augusztus 20. – MTI, Demokrata, Mandiner, kormany.hu, Index 

Az elmúlt tíz esztendő a magyarok felívelő időszaka volt - jelentette ki Dömötör Csaba, a 

Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol 

beszédet mondott az állami ünnepen rendezett megemlékezésen pénteken. A Csallóköz 

központjának számító városban tartott ünnepségen több százan vettek részt, köztük a 

felvidéki magyar politikai és civil érdekképviselet vezetői. Dömötör Csaba az államalapító 

király által ránk hagyott örökségről, a nemzeti szuverenitás és az összetartozás fontosságáról, 

az elmúlt években elért eredményekről és a jövő hordozta kihívásokról beszélt. 

 

Augusztus 20. - Miniszteri biztos: a nemzet alapja a kereszténység és a 

függetlenség  
2021. augusztus 20. – MTI, Webrádió, Index 

Szent István keresztény országot alapított, független államot akart és ma is a kereszténység és 

a függetlenség a nemzet szilárd fundamentuma - jelentette ki a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa augusztus 20-i beszédében pénteken a 

németországi Düsseldorfban. Szilágyi Péter a düsseldorfi magyar főkonzulátus ünnepi 

rendezvényén mondott köszöntőjében kiemelte: bár "sokan elhallgatják a kereszténység 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210822-potapi-fuggetlensegunk-lenyege-hogy-megorizzuk-hitunket
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210822-potapi-fuggetlensegunk-lenyege-hogy-megorizzuk-hitunket
https://mandiner.hu/cikk/20210820_domotor_csaba_a_felvideken_az_osszefogas_parancsarol_beszelt?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/20210820_domotor_csaba_a_felvideken_az_osszefogas_parancsarol_beszelt?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://webradio.hu/hirek/kulfold/augusztus-20-miniszteri-biztos-a-nemzet-alapja-a-keresztenyseg-es-a-fuggetlenseg
https://webradio.hu/hirek/kulfold/augusztus-20-miniszteri-biztos-a-nemzet-alapja-a-keresztenyseg-es-a-fuggetlenseg
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alapvető voltát, mi merjük bátran kimondani, hogy Szent István keresztény országot alapított 

Európában". Szent István kereszténységétől nem elválasztható a magyarok függetlenségének 

kérdése - tette hozzá, kifejtve: az uralkodó nyitottsága a római katolikus egyház iránt részben 

azzal függött össze, hogy "független államot akart, amely nem hódol be egy birodalomnak 

sem".  Az államalapító ugyan "kedvelte a németeket, hiszen felesége is bajor hercegi leány volt 

és a császárral, III. Ottóval is jó kapcsolatot ápolt, de ha az országáról volt szó, akkor a 

magyarok önálló királyságát részesítette előnyben a korabeli birodalmi törekvésekkel 

szemben" - mondta a miniszteri biztos. 

 

„Meg kell tanulnunk Mészölyül”: a száz éve született Mészöly Miklós íróra 

emlékeztek a Kolozsvári Magyar Napokon 

2021. augusztus 19. – Krónika 

Miközben a sajtó a világ aktuális történéseitől hangos, létezik egy csendesebb háttértartalom 

is, amelyet nem érdemes szem elől téveszteni: 2021 olyan jelentős magyar írók-költőkhöz 

köthető centenárium, mint Pilinszky János (1921–1981) vagy Mészöly Miklós (1921–2001), 

kiknek külön-külön érvényes életpályája a barátság szálán futott egybe. Szerdán, a Kolozsvári 

Magyar Napok keretében Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán egy beszélgetéssel és 

filmvetítéssel egybekötött kiállításon a száz éve született Mészöly Miklósra emlékeztek. 

 

Történelmi igazságtétel volt az egyetemalapítás – A Sapientia EMTE 

létrehozására emlékeztek Kolozsváron 
2021. augusztus 19. – Krónika, transindex.ro 

Egyfajta történelmi igazságtétel szerepe is volt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

(EMTE) húsz évvel ezelőtti megalapításának – jelentette ki a Németh Zsolt az 

egyetemalapításról tartott kolozsvári pódiumbeszélgetésen. A magyar Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke – aki húsz évvel ezelőtt a magyar külügyminisztérium parlamenti 

államtitkáraként szorgalmazta és felügyelte a romániai magyar egyetem létrehozását – úgy 

vélte, hogy a Sapientia EMTE jó irányba indult el, és ugyanezen az úton kell ezután is 

továbbhaladni. Németh Zsolt a Kolozsvári Magyar Napokon tartott, Húszéves a Sapientia 

EMTE című szerda esti pódiumbeszélgetésen idézte fel az egyetemalapítás körülményeit, 

beszélgetőtársa Misovicz Tibor, a budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas 

Universitatis Corvini Alapítvány titkára és Tonk Márton rektor volt.  
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https://kronikaonline.ro/kultura/bmeg-kell-tanulnunk-meszolyulr-a-szaz-eve-szuletett-meszoly-miklos-irora-emlekeztek-a-kolozsvari-magyar-napokon
https://kronikaonline.ro/kultura/bmeg-kell-tanulnunk-meszolyulr-a-szaz-eve-szuletett-meszoly-miklos-irora-emlekeztek-a-kolozsvari-magyar-napokon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tortenelmi-igazsagtetel-volt-az-egyetemalapitas-n-a-sapientia-emte-letrehozasara-emlekeztek-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tortenelmi-igazsagtetel-volt-az-egyetemalapitas-n-a-sapientia-emte-letrehozasara-emlekeztek-kolozsvaron
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Erdélyi magyar püspököket is kitüntettek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep 

alkalmából Budapesten 
2021. augusztus 19. – Krónika 

Minden magyar feladatának nevezte a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért 

felelős miniszterelnök-helyettes csütörtökön Budapesten, hogy Szent István király nyomán 

országépítő legyen a saját helyén. Semjén Zsolt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából 

adott át Áder János köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket: a Magyar 

Érdemrend közép-, tiszti- és lovagkeresztje, valamint Magyar Arany és Ezüst Érdemkereszt 

elismeréseket. Többek között a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta Csűry 

István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, és Pál József Csaba, a 

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye püspöke. 

 

„A néptánc nem csupán egy tantárgy” – Kerekasztal-beszélgetés zajlott az ifjak 

oktatásáról Kolozsváron 
2021. augusztus 19. – Krónika 

A gyermeknéptánccsoportok erdélyi helyzetéről tartottak kerekasztal-beszélgetést a 12. 

Kolozsvári Magyar Napok keretében. Elhangzott, Erdély-szerte közel 300 amatőr csoport 

működik, egyesek alapítványi, háttéri intézményes struktúrával. Kérdéseire válaszolva Virág 

Imola, Benedek Árpád, Dimény Eszter és Könczei Csongor járta körül a témát. Virág Imola 

párjával, Virág Endrével együtt alapította a sepsiszentgyörgyi Százlábú néptáncegyüttest 

2006-ban. Jelenleg 150 gyerekkel foglalkoznak, hetente két alkalommal. Céljuk, hogy a 

néptánc, népzene, népi játékok nyelvén találjanak egymásra a növendékek. Könczei Csongor 

Erdély legrégebbi folyamatosan működő magyar gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesnek, a 

Bogáncsnak a vezetője. Nemzedékeken keresztül számos gyermekcsoportokat tanítottak 

táncolni.  

 

Film, színház, muzsika a kincses városban: gazdag kulturális programsorozatot 

kínál a Kolozsvári Magyar Napok 
2021. augusztus 19. – Krónika 

Az irodalom, zene, filmművészet, képzőművészet, az előadóművészetek, valamint a 

történelem is előtérbe kerül a 12. alkalommal szervezett Kolozsvári Magyar Napokon. A 

túlnyomórészt kulturális eseménysorozat vasárnapig várja a közönséget.  

 

Hivatalos címerrel büszkélkedhet Székelyudvarhely és Barátos 
2021. augusztus 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Székelyudvarhely és a Kovászna megyei Barátos címerét hivatalosította az RMDSZ javaslatára 

mai ülésén a kormány – idézi az RMDSZ közleménye Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és 

közmunkálatokért felelős miniszter bejelentését. A tárcavezető elmondta: a magyar 

közösségek jogos kérését teljesítettünk, a mai kormánydöntés értelmében a két település 

szabadon használhatja saját címerét, szimbólumát. A miniszter hozzátette: a fejlesztési tárca 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/erdelyi-magyar-puspokoket-is-kituntettek-az-augusztus-20-ai-nemzeti-unnep-alkalmabol-budapesten
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hivatalos-cimerrel-buszkelkedhet-szekelyudvarhely-es-baratos
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több tucat címert és zászlót hivatalosított, és folytatja ezt a munkát. Az önkormányzatokat 

arra bíztatom, iktassák a település címerének, zászlajának hivatalosításával kapcsolatos 

kéréseiket, az RMDSZ rövid idő alatt érvényt szerez a jogos kéréseknek” – hangsúlyozta 

Cseke Attila. 

 

Mégis lesz fedett úszómedence Kézdivásárhelyen  
2021. augusztus 19. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Folytatódhat a fedett úszómedence építése Kézdivásárhelyen – erről döntött mai ülésén a 

kormány. Az RMDSZ közleménye szerint az úszómedence építése 2006-ban kezdődött el, ám 

2008-ban leálltak a munkálatok. „A mai döntéssel a kézdivásárhelyi közösségnek egy régi 

vágya teljesül, több mint tíz év után a sportkomplexum sorsa kimozdulhat a holtpontról. Arra 

vállalkoztunk decemberben, azért léptünk be a kormányba, hogy megkeressük és biztosítsuk 

a forrásokat a fejlesztésekhez. A Cseke Attila által vezetett minisztérium az elmúlt nyolc 

hónapban döntéseivel új utakat nyitott meg, a helyi közösségeket szolgálja. A 

sportberuházások terén is jelentős eredményeket értünk el, jó úton haladunk afelé, hogy 

településeink ne maradjanak sportlétesítmény nélkül” – fogalmazott Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes. 

 

Őrtüzekkel jelzik az összetartozást a államalapítás ünnepén Háromszéken 
2021. augusztus 19. – maszol.ro 

Háromszék 27 településének legmagasabb pontján egyszerre lobbannak fel az őrtüzek, 

augusztus 20-án, pénteken, ezzel jelezve az egységes magyar nemzethez való tartozást. „Az 

augusztus 20-án este 9 órakor felragyogó fények jelzik, hogy a Kárpát-medence legdélkeletibb 

tájegységén, Háromszéken itthon vagyunk, és ezen a napon is együtt dobban a szívünk a 

Szent István által megalapított magyar haza más vidékein élőkkel, hiszen közös a múltunk, a 

jelenünk és egy a jövőnk” – emelte ki az esemény kapcsán Tamás Sándor. Az RMDSZ 

Kovászna megyei elnöke arra biztat minden háromszékit, hogy vegyenek részt a helyi 

közösségek és egyben Székelyföld ünnepén. 

 

Várják a Hargita megyei gazdák vidékfejlesztési javaslatait 
2021. augusztus 19. – maszol.ro 

Helyi vidékfejlesztési javaslatokat vár Hargita Megye Tanácsa alárendelt intézménye, Hargita 

Megye Fejlesztési Ügynöksége. A szeptember 2-i határidőig beérkező előterjesztéseket a 

szervezet összegyűjti és eljuttatja az Európai Bizottsághoz. Az Európai Bizottság a 

közelmúltban mutatta be az Európai Unió vidéki térségeinek hosszú távú jövőképéről szóló 

közleményét, amelyben azonosította a vidéki térségek nehézségeit és problémáit, ugyanakkor 

rávilágított a régiók számára kínálkozó fontos lehetőségekre is. A helyi gazdák és érintettek 

javaslatait gyűjti össze Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége, és a megyei fejlesztési stratégia 

figyelembevételével benyújtják ezeket az Európai Bizottsághoz – közölte Hargita Megye 

Tanácsának sajtószolgálata. 
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https://maszol.ro/gazdasag/Varjak-a-Hargita-megyei-gazdak-videkfejlesztesi-javaslatait
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Egyetemi konzorciumra lehet számítani – kerekasztal-beszélgetés a Sapientia 

EMTE születéséről, húsz éves fejlődéséről 
2021. augusztus 20. – Krónika 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) húsz éves történelméről tartottak 

kerekasztal-beszélgetést a 12. Kolozsvári Magyar Napokon. Az időutazáson Dávid László, a 

Sapientia EMTE szenátusi elnöke, korábbi rektora, Kása Zoltán, az egyetem rektori 

tanácsosa, korábbi rektorhelyettese és Tonk Márton jelenlegi rektor vezettek végig, személyes 

történetekkel fűszerezve a múltidézést. 

 

Szép gesztus: piros-fehér-zöld színekre vált a brassói városháza az államalapítás 

tiszteletére  
2021. augusztus 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A román irányítású önkormányzatoktól teljesen szokatlan, ám annál nemesebb gesztust tesz 

a romániai magyarok irányába Brassó város polgármesteri hivatala az államalapítás és Szent 

István ünnepe tiszteletére. Az erdélyi város polgármesteri hivatala pénteken közösségi 

oldalán bejelentette: a városháza, valamint a megyeszékhely román nevét, a Brașovot jelző, a 

Cenk-hegytömb oldalán látható óriásbetűk piros-fehér-zöld színekben pompáznak majd 

pénteken este augusztus 20. alkalmából. „Vagyis Magyarország nemzeti zászlajának 

specifikus színeiben, hogy kifejezzük a magyar közösségnek a város fejlesztéséért tett 

jelentőségét. Azért a városért, amely a történelem folyamán nemcsak fontos gazdasági és 

kulturális központ volt, hanem jó példával járt elől a város jelenlegi térségén belül élő három 

etnikum közötti jó egyetértés terén” – olvasható a brassói polgármesteri hivatal 

bejegyzésében. 

 

Kikerekedett: visszatért az igazi magyarnapos hangulat Kolozsvárra 
2021. augusztus 20. – Krónika 

A mottójához méltóan valóban Kerekedik a 12. Kolozsvári Magyar Napok (KMN), a tavalyi – 

szigorú korlátozások között megrendezett – kiadáshoz viszonyítva idén már igazi 

magyarnapos hangulat uralkodik a kincses városban. A békebeli érzéshez a színvonalas 

előadások, kulturális rendezvények, kerekasztal-beszélgetések mellett a számos koncert is 

hozzájárul.  

 

Kolozsvár, a város – Magyarnapi beszélgetés Erdély fővárosának 

„születésnapján” 
2021. augusztus 20. – Krónika 

Kolozsvár sokak szerint az erdélyi magyarság fővárosa. A város, mely kulturális életéről és 

magyar értékeiről nevezetes, mely átvészelte a Funar-korszakot (is) és mely Európa 

leggyorsabban fejlődő városai között van. A Kolozsvári Magyar Napok csütörtöki 

beszélgetésén „kolozsváriasságról”, városiasságról és otthonosság érzetről is szó esett a város 

„születésnapja” alkalmából. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/egyetemi-konzorciumra-lehet-szamitani-n-kerekasztal-beszelgetes-a-sapientia-emte-szuleteserol-husz-eves-fejlodeserol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/egyetemi-konzorciumra-lehet-szamitani-n-kerekasztal-beszelgetes-a-sapientia-emte-szuleteserol-husz-eves-fejlodeserol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szep-gesztus-piros-feher-zold-szinekre-valt-a-brassoi-varoshaza-az-allamalapitas-tiszteletere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szep-gesztus-piros-feher-zold-szinekre-valt-a-brassoi-varoshaza-az-allamalapitas-tiszteletere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kikerekedett-visszatert-az-igazi-magyar-napos-hangulat-kolozsvarra
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kolozsvar-a-varos
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kolozsvar-a-varos
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Nemzetpolitikai kérdésekről beszélgetett az RMDSZ, az USR és a Momentum 

politikusa Kolozsváron  
2021. augusztus 20. – transindex.ro 

Kolozsváron ült össze kerekasztal beszélgetésre egy momentumos (Tomos Endre, a párt 

határon túli magyarok képviseletére indított parlamenti képviselőjelöltje), egy RMDSZ-es 

(Rácz Béla-Gergely, kolozsvári városi tanácsos) és egy USR-PLUS-os (Iakob Attila, a 

pártszövetség kolozsvári exelnöke), hogy a 21. századi nemzetpolitikai kihívásokról 

beszélgessenek. Tomos, aki többnyire inkább csak moderálta a beszélgetést, és csak ritkán 

fejtette ki a saját álláspontjait, a beszélgetés ürügyének azt a nemrég benyújtott 

kezdeményezést jelölte meg, amelyben az RMDSZ és az USR-PLUS képviselői közösen kérik a 

magyar nyelvű feliratok elhelyezését a városházától a kolozsvári vasútállomás épületén. “Ez 

nekem azt mutatta, hogy a két párt együtt tud működni kisebbségpoltikai ügyekben” - 

mondta Tomos.  

 

Zsibó: csökken a magyarok aránya, de tevékenyek és megmaradnának 
2021. augusztus 20. – maszol.ro 

Szilágyság egyik leglátogatottabb települése a közel 11 500 lakosú Zsibó, amely főleg 

botanikus kertjéről és a Wesselényi-kastélyról ismert. A nagy történelmi múlttal rendelkező, 

egykoron többnyire magyarok által lakott településen az utolsó népszámlálási adatok szerint 

mindössze 1205-en vallották magukat magyar anyanyelvűnek, de amint Sárközi Pál egykori 

alpolgármester, jelenlegi városmenedzser mondta, fogyatkozik a magyarság, számuk már ezer 

alá esett. 

 

Felvinc napok: hagyományápolás és minőségi szórakozás a szórványban 
2021. augusztus 20. – maszol.ro 

A Fehér megyei Felvincen tudatosan nem nevezik falunapnak az eseményt, hiszen a 

valamikori Aranyosszék mezőváros rangú központja ma is sokat őriz egykori polgárias 

jellegéből. 

 

Szent István napja Csíkszeredában: az összefogást, összetartozást ünnepelték a 

kenyérrel 
2021. augusztus 20. – maszol.ro 

Az államalapítással Szent István elindította a magyarságot a kereszténység, európaiság útján, 

azonban rajtunk is múlik, hogy mit hagyunk belőle örökül. Mi, valamennyien nap mint nap 

tevékenyen részt veszünk nemzetünk sorsának alakításában életmódunkkal, 

megnyilvánulásainkkal, azzal, hogy mit tartunk értéknek – mondta Korodi Attila, Csíkszereda 

polgármestere a város első augusztus 20-i ünnepségén, amellyel új hagyományt kívánnak 

teremteni. 
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=29173
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29173
https://maszol.ro/belfold/Zsibo-csokken-a-magyarok-aranya-de-tevekenyek-es-megmaradnanak
https://maszol.ro/belfold/Felvinc-napok-hagyomanyapolas-es-minosegi-szorakozas-a-szorvanyban
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A magyar államalapítás ünnepe Nagyváradon 
2021. augusztus 20. – Bihari Napló 

Az elmúlt évekhez hasonlóan – a koronavírusjárvány miatt egy év kihagyás után – augusztus 

20-án, este hét órától ismét Nagyvárad főterén ünnepelhette meg a város magyarsága az 

államalapítás és új kenyér ünnepét. Az Érmelléki Gazdák Egyesülete, a Magyar Polgári 

Egyesület és a Szent László Egyesület közös szervezésében megvalósult ünnepi alkalmon a 

megjelenteket Moldován Gellért Lajos köszöntötte, majd a Kalotaszentkirályról érkezett 

Felszeg Gyöngye Néptánccsoport tagjai kalotaszegi legényes és szapora táncot adtak elő, a 

következőkben pedig Szerefi Ilona többek között az Ó Szent István, dicsértessél kezdetű 

népdallal lépett közönség elé. Őt követte a Szent László plébániatemplom kántornője, az 

ifjúsági zenekar vezetője és Moldován Gellért Lajos alkotta kórus, amelytől az egybegyűltek 

Szent László himnuszát hallhatták. 

 

Az államalapítás ünnepe Marosvásárhelyen: a közösen elfogyasztott kenyér az 

összetartozást erősíti 
2021. augusztus 20. – szekelyhon.ro 

Idén először vett részt szervezőként a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal az augusztus 20-

án tartott államalapító Szent István és a magyarok kenyere alkalmából szervezett ünnepen, 

amelyet már nyolc éves múltra tekint vissza Marosvásárhelyen. 

 

Idén már megadták a módját a Szent István-napi ünnepségnek 

Székelyudvarhelyen 
2021. augusztus 20. – szekelyhon.ro 

Az idei augusztus 20-i ünnepség a járványhelyzet előtti állapotokhoz hasonló módon zajlott 

Székelyudvarhelyen. A nemzeti ünnepnap egyházi és világi eseményekből összeállított helyi 

programja lehetőséget adott a meghitt megemlékezésre, valamint az önfeledt kikapcsolódásra 

is. 

 

Több mint négyszáz magyarul tanuló erdélyi diák táborozik holnaptól 

Sátoraljaújhelyen 
2021. augusztus 21. – MTI, Krónika 

A Rákóczi Szövetség idei utolsó nagy nyári tábora kezdődik vasárnap Sátoraljaújhelyen – 

közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. A tájékoztatás szerint több mint négyszáz általános 

iskolás diák érkezik az anyanyelvi táborba az erdélyi szórványvidékekről, olyan településekről 

mint Gyulafehérvár, Nagyenyed, Déva, Torda, Medgyes, Kolozsvár, Dés, Beszterce, Temesvár, 

Arad, Nagyvárad és Szatmárnémeti. A táborozó gyerekek valamennyien magyar iskolában 

tanulnak a szülőföldjükön, és régóta kapcsolatban állnak a Rákóczi Szövetséggel a Magyar 

iskolaválasztási programon keresztül. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-magyar-allamalapitas-unnepe-nagyvaradon-3847400/
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-allamalapitas-unnepe-marosvasarhelyen-a-kozosen-elfogyasztott-kenyer-az-osszetartozast-erositi
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-allamalapitas-unnepe-marosvasarhelyen-a-kozosen-elfogyasztott-kenyer-az-osszetartozast-erositi
https://szekelyhon.ro/aktualis/iden-is-megadtak-a-modjat-a-szent-istvan-napi-unnepsegnek-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/iden-is-megadtak-a-modjat-a-szent-istvan-napi-unnepsegnek-szekelyudvarhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-mint-negyszaz-magyarul-tanulo-erdelyi-diak-taborozik-holnaptol-satoraljaujhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-mint-negyszaz-magyarul-tanulo-erdelyi-diak-taborozik-holnaptol-satoraljaujhelyen
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Az elmúlt harminc év emlékeit idézték fel a Kolozs megyei pedagógusszövetség 

egykori tagjai 
2021. augusztus 21. – maszol.ro 

A Kolozs megyei pedagógusszövetség alapító tagjai, egykori és mai tisztségviselői idézték fel 

az elmúlt harminc év tevékenységeit, érdekvédelmi munkáját pénteken, a Kolozsvári Magyar 

Napok keretében. A hallgatósággal Szőcs Judit, Kulcsár Margit, Major Melinda és Tárkány 

Margit egykori RMPSZ-tagok osztották meg gondolataikat, a kerekasztal-beszélgetést Virág 

Erzsébet, a pedagógusszövetség közép-erdélyi alelnöke moderálta. A jubileumi évfordulóját 

ünneplő megyei szervezetet a szintén 30 éves országos szervezet elnöke, Burus-Siklódi 

Botond is köszöntötte. Az elnök kiemelte: a Kolozs megyei egyik alapszervezete az országos 

pedagógusszövetségnek. 

 

Kis közösség nagy ünnepe: Tűr adott otthont a Fehér megyei RMDSZ Augusztus 

20-i főrendezvényének 
2021. augusztus 21. – maszol.ro 

Fehér megyében egy évtizedes múltra tekint vissza Augusztus 20-a széles körben való 

megünneplése. Ezt mindig a környék egyik szórványtelepülésén szokták megtartani, ahova a 

főszervezők, a Fehér megyei RMDSZ és a Dr. Szász Pál Egyesület, ingyenes buszjáratokat 

biztosítanak minden érdeklődő számára. Idén a választás a Balázsfalva melletti falura, Tűrre 

esett, amely már a tavaly elvállalta a vándorrendezvény befogadását, ez azonban akkor 

elmaradt a járványhelyzet miatt. 

 

Partiumi Magyar Napok: ismét megtelt élettel a szatmári Kossuth-kert 
2021. augusztus 21. – maszol.ro 

A 20. Partiumi Magyar Napok harmadik napján a régióünnep szinte mindegyik helyszínén 

készültek valamilyen különleges programmal az érdeklődőknek: az Iparosotthonban Vígh 

István grafikus gyűjteményes kiállításának megnyitójára és egy kamarakoncertre került sor, a 

Vécsey-házban a Szatmári béke 310. évfordulójáról emlékeztek meg, az Északi Színházban 

Évadnyitó gálát tartott a Harag György Társulat, a Kossuth-kertben megnyitotta kapuit a 

Borudvar, a sétányokat megtöltötték a kézművesek, a színpadon pedig egymást váltották a  

zenekarok. 

 

Segítenek a pároknak, ha nem jön a gólya – Erdélyben is magyar állami 

támogatással küzdenek a meddőség ellen 
2021. augusztus 22. – Krónika 

Romániában minden ötödik házaspár meddőségi tünetekkel küszködik, a román állami 

támogatás a legtöbb érintett számára mégis elérhetetlen. A gyerekre vágyó szülőknek viszont 

nagy segítség lehet a magyar állami támogatás, amely az Áldás Népesség Egyesületen 

keresztül pályázható meg. 
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https://maszol.ro/belfold/Az-elmult-harminc-ev-emlekeit-ideztek-fel-a-Kolozs-megyei-pedagogusszovetseg-egykori-tagjai
https://maszol.ro/belfold/Az-elmult-harminc-ev-emlekeit-ideztek-fel-a-Kolozs-megyei-pedagogusszovetseg-egykori-tagjai
https://maszol.ro/belfold/Kis-kozosseg-nagy-unnepe-Tur-adott-otthont-a-Feher-megyei-RMDSZ-Augusztus-20-i-forendezvenyenek
https://maszol.ro/belfold/Kis-kozosseg-nagy-unnepe-Tur-adott-otthont-a-Feher-megyei-RMDSZ-Augusztus-20-i-forendezvenyenek
https://maszol.ro/belfold/Partiumi-Magyar-Napok-ismet-megtelt-elettel-a-szatmari-Kossuth-kert
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/segitenek-a-paroknak-ha-nem-jon-a-golya
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/segitenek-a-paroknak-ha-nem-jon-a-golya
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Életről és irodalomról: Ferenczes István költővel, íróval Papp Attila Zsolt 

beszélgetett a KMN keretében 
2021. augusztus 22. – Krónika 

Irodalomról, újságírásról, politikai szárnypróbálgatásokról, de főleg az életről, az életen át 

magunkkal hurcolt traumákról, a jelentős, más irányba terelő élményekről, múltidézésről volt 

szó azon a Kolozsvári Magyar Napok keretében zajló beszélgetésen, amely során Papp Attila 

Zsolt költő, újságíró faggatta Ferenczes István költőt, írót, a Székelyföld folyóirat alapítóját. 

 

Fantasztikus energiákat szabadított fel az István, a király Székelyföldi 

Nagyprodukció 
2021. augusztus 22. – szekelyhon.ro 

Életre szóló élményt nyújtott a közönségnek és az alkotóknak egyaránt az István, a király 

Székelyföldi Nagyprodukció. Augusztus 19-én a nyilvános főpróbán láthatta először a 

közönség az előadást, majd augusztus 24-ig öt alkalommal telt ház előtt, a Sepsi Arénában 

mutatják be a Szörényi–Bródy-alkotópáros legendás rockoperáját. 

 

Szőcs Géza költőre, politikusra emlékeztek – A tavaly elhunyt Kossuth-díjas 

költőnek állítottak emléktáblát a kincses városban 
2021. augusztus 22. – Krónika 

A tavaly novemberben elhunyt Szőcs Géza Kossuth-díjas és József Attila-díjas költőről, 

politikusról is megemlékeztek a vasárnap zárult Kolozsvári Magyar Napokon: három 

eseményt is szerveztek a tiszteletére. Emléktáblát avattak a Schütz János / Cișmigiu utca 1. 

szám alatt, a költő egykori lakhelyén: Kolozsi Tibor szobrászművész alkotását szombaton 

leplezték le. Pénteken verses, zenés esttel emlékeztek a költőre a Református Kollégium 

udvarán, Szilágyi Enikő színművész a költő verseiből, szövegeiből idézett. Elhangzott többek 

közt Szőcs Géza Hitvallás című szövege, valamint Ez már a feltámadás című verse. Az 

eseményen fellépett Demény Balázs zongoraművész, Cári Tibor zeneszerző és Szabó J. Attila 

zenész is. 

 

Kassán is látható eredeti vizsolyi Biblia 
2021. augusztus 19. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

A Károlyi-bibliát avagy a vizsolyi Bibliát bemutató állandó kiállítás nyílt csütörtökön Kassán. 

Az Állami Tudományos Könyvtár tárlata lett a harmadik a világon, ahol eredeti 16. századi 

példányt láthat a közönség. A Károlyi-biblia a legrégibb fennmaradt teljes magyar nyelvű 

Biblia. A fordítást Károlyi Gáspár református esperes, gönci lelkipásztor és lelkésztársai 

végezték, a nyomtatás Mantskovits Bálint vezetésével folyt, és 1590 nyarán ért véget. 

Megközelítőleg nyolcszáz példány készült el. A 2412 oldalas, három részből álló könyvből 
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https://kronikaonline.ro/kultura/eletrol-es-irodalomrol-ferenczes-istvan-koltovel-iroval-papp-attila-zsolt-beszelgetett-a-kmn-kereteben
https://kronikaonline.ro/kultura/eletrol-es-irodalomrol-ferenczes-istvan-koltovel-iroval-papp-attila-zsolt-beszelgetett-a-kmn-kereteben
https://szekelyhon.ro/aktualis/fantasztikus-energiakat-szabaditott-fel-az-istvan-a-kiraly-szekelyfoldi-nagyprodukcio
https://szekelyhon.ro/aktualis/fantasztikus-energiakat-szabaditott-fel-az-istvan-a-kiraly-szekelyfoldi-nagyprodukcio
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szocs-geza-koltore-politikusra-emlekeztek-n-a-tavaly-elhunyt-kossuth-dijas-koltonek-allitottak-emlektablat-egykori-lakhelyen-a
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szocs-geza-koltore-politikusra-emlekeztek-n-a-tavaly-elhunyt-kossuth-dijas-koltonek-allitottak-emlektablat-egykori-lakhelyen-a
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mára 58 darab maradt fenn. A legrégibb fennmaradt eredeti példány a gönci Károlyi Gáspár 

Múzeumban látható, de Vizsolyban is megtekinthető egy első kiadású példány. Kassán két 

darabot őriznek a könyvből, az egyik csaknem teljes, a másik esetében a három részből csak 

az első van meg, az is csonka. A Károlyi-biblia a legrégibb fennmaradt teljes magyar nyelvű 

Biblia. 

 

Kormánymérleg nyáridőben: alibizmus és porhintés 
2021. augusztus 19. – Kolek Zsolt – ma7.sk 

A múlt héten új járványkezelési szabályokról döntött a Heger-kabinet, miközben a 

kormányfőnek arra is volt érkezése, hogy csúcsra járatva a protokollt, a magyarok által lakott 

régiókba látogasson. Kevesen mertek volna még az év elején arra fogadni, hogy nyár derekára 

az egymással késhegyig menő vitákat folytató négyeskoalíció pártjai összhangba szürkülnek. 

Hol vannak már Igor Matovič és Richard Sulík hülyére pofozott matrózokat megszégyenítő 

verbális öklözései? A szelíden suhanó nyári bárányfelhők alatt az ügyeletes kormányfő nem 

nevezi gazdasági miniszterét kétbalkezes tömeggyilkosnak, és máris teljesnek látszik az uniós 

helyreállítási alap pénzeszsákjának csörgésétől kísért harmónia. 

 

Heger-Bukovszky találkozó: a kormányfő egy új arcát mutatta meg 
2021. augusztus 19. – ma7.sk  

Ahogy arról portálunkon a múltheti galántai kormányfői látogatás kapcsán beszámoltunk, 

Eduard Heger miniszterelnök e hét csütörtökére találkozót kezdeményezett Bukovszky László 

kisebbségi kormánybiztossal. A találkozó azért is érdekes, mivel Heger kinevezése óta 

csütörtökön találkozott először kétoldalú megbeszélésen a kisebbségi kormánybiztossal. A 

kormánybiztos a ma7.sk portálnak elmondta, hogy a kormányfő mind a négy esetben az 

udvariassági érdeklődésnél nagyobb figyelmet mutatott, a kétnyelvű adóbevallásokat, mint 

egykori pénzügyminiszter, illetve vállalkozó külön is jó ötletnek tartotta. Bukovszky 

hozzátette, nemcsak a részéről jövő javaslatokkal foglalkoztak, hanem Eduard Heger kikérte 

Bukovszky véleményét is a szlovák-magyar együttélés egyes problémáiról, illetve tanácsot 

kért tőle azzal kapcsolatban, hogy a kormány, illetve maga a kormányfő miként tudná 

biztosítani, hogy minden polgár kormánya, illetve kormányfője legyen. Bukovszky 

tényszerűén fölsorolta azokat a problémás pontokat, amelyek szinte minden magyar, közélet 

iránt érdeklődő ember számára fájó pontként jelennek meg.  

 

Visszatérés az utókor köztudatába – obeliszk Könyöki József emlékére 
2021. augusztus 20. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

A Magyar Kulturális Intézet kiemelt célja, hogy olyan magyar kötődésű jeles történelmi 

személyiségeknek az emlékét ápolja, akik sokat tettek a város fejlődéséért és szerepet 

vállaltak a közösség felvirágoztatásában, jelentette ki a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet 

igazgatója, Venyercsan Pál azon az ünnepségen, amelyet a Könyöki József emlékére állított 

obeliszk leleplezésére és felszentelésére szerveztek augusztus 19-én Pozsonyban. Az 
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ünnepségre az András-temetőben került sor a Pozsonyi Városi Múzeum, Magyarország 

Pozsonyi Nagykövetsége és a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet közös szervezésében. 

Venyercsan szerint a fent említett célkitűzéshez illeszkedett 2019-ben az a kezdeményezés, 

amelynek révén sor került a Könyöki József régész, restaurátor, pedagógus emlékét ápoló 

tudományos konferencia megszervezésére is. Könyöki síremléke hasonlóképpen, mint sok 

más síremlék a temetőben áldozatul esett az idő és a történelem sodró viharainak, ezért 

„szinte természetesen jelent meg az igény, hogy a város e jeles polgárának ismét méltó 

emlékhelyet állíttassunk”. Könyöki József halála 120 éves évfordulójának évében 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatásával sikerült a kőoszlopot 

megvalósítani, de a járványhelyzet miatt az obeliszk ünnepélyes leleplezésére csak most 

kerülhetett sor.  

 

Multifunkciós kamarateremmel gyarapodik az észak-komáromi Egressy Béni 

Városi Művelődési Központ 
2021. augusztus 20. – ma7.sk, felvidek.ma  

Az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ sikerrel pályázott 

Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságánál egy vadonatúj multifunkciós kamaraterem 

kialakítására. Már zajlanak a felújítási munkálatok az épület földszintjén, az egykori büfé 

helyén. A komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ a jövőben kisebb, alacsonyabb 

nézőszámmal bíró, kamarajellegű előadásoknak is teret adhat a fejlesztésnek köszönhetően. 

Hálásak vagyunk az anyagi fedezetért, jelenleg álmodni sem tudnánk extra bevételekről, 

hiszen a világjárvány jelentősen megviseli a kulturális életet. Új lehetőségeket nyithat a 

beruházás: alapvetően bábterem lesz itt, de kamarakoncertekre, beszélgetőestekre, családias 

hangulatú akusztikus koncertekre éppúgy alkalmas lesz, mint például balett-, vagy 

néptáncpróbákra. Nagy űrt pótol ez a helyiség, hiszen mindeddig csak a nagyobb színházi, 

zenei produkcióknak tudtunk teret adni.   

 

Augusztus 20. - Magyar állami kitüntetést kapott Vörös Mária és Molnár Tamás 
2021. augusztus 20. – bumm.sk, ma7.sk, felvidek.ma  

Az augusztus 20-i állami ünnepen a felvidéki magyarságért végzett tevékenységük 

elismeréseként Áder János magyar államfő által odaítélt állami kitüntetéseket adtak át két 

ismert felvidéki magyar személyiségnek Magyarország pozsonyi nagykövetségén. A 

kitüntetéseket pénteken Márvány Miklós ideiglenes ügyvivő adta át a pozsonyi 

nagykövetségen rendezett ünnepségen, amelyen a kitüntetettek mellett a felvidéki magyar 

politikai és civil érdekképviselet több vezetője is részt vett. A kitüntetettek közül a neki 

adományozott Magyar Arany Érdemkeresztet elsőként Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) alelnöke, nyugalmazott iskolaigazgató vette át. A 

felvidéki magyar közösség identitásának megőrzéséhez hozzájáruló több évtizedes sokrétű 

tevékenységének elismeréseként adományozott kitüntetést Vörös Mária megköszönte a 

magyar államnak, amelyet - mint mondta - nagy hála illet azért, hogy „odafigyel a 

Felvidékre". Köszönetnyilvánításában elmondta: úgy érzi, a kitüntetés az egész felvidéki 
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magyar pedagógustársadalomnak szól, amely azért dolgozik, hogy a helyi magyarság „életben 

maradjon", és megtartva hagyományait továbbadhassa őket. Az ünnepségen másodikként 

Molnár Tamás lelkipásztor, a Pozsonyi Főegyházmegye helyettes bírósági helynöke vehette át 

a neki adományozott állami kitüntetést. Molnár Tamás a pozsonyi magyarság identitásának 

megőrzéséhez hozzájáruló lelkészi szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként a 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A lelkipásztor ugyancsak a magyar 

államnak köszönte meg a kitüntetést, amelyről azt mondta: különlegesen nagy öröm számára, 

hogy ezen a napon és a magyar történelemhez oly sokban kötődő városban, Pozsonyban 

veheti át. 

 

Újra egymásra talál Vajka és Dunasziget 
2021. augusztus 20. – bumm.sk, felvidek.ma  

A Duna Pozsony alatti ágrendszerében található, különleges történelmi kapcsolatban álló 

testvérfaluk, a csallóközi Vajka és a szigetközi Dunasziget idén egy határmenti projekt 

keretében közös rendezvényekkel bővítették kapcsolatukat. A vajkaiak évszázadokon 

keresztül művelték a Duna ágrendszerében található földjeiket, legelőiket és erdőiket. Ehhez 

a szigetközi parton nyári szállásokat alakítottak ki, amelyek a 19. század második felére már 

állandó lakossággal rendelkeztek és ezek váltak az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása 

után önálló településsé. Az évszázados együttélés az emberi kapcsolatokban tovább él, a folyó 

két partján található községeket szoros rokoni, baráti kapcsolatok fűzik össze. A projekt 

keretében Vajkára látogató dunaszigeti fiatalok számára felidézték, hogy a túloldalról még 

sokáig az itteni templomot és temetőt használták. Ezzel a szokással akkor voltak kénytelenek 

felhagyni, amikor a 19. század végi szabályozással az ágak helyén kialakították a Duna 

főmedrét, amelybe viszont az átkelések során a viharos időjárás miatt felboruló ladikokból 

többen belefulladtak. Ekkor merült fel saját templom építése, illetve temető kialakítása. 

 

HUNCúth: Oly távol vagy tőlem 
2021. augusztus 20. – Cúth Csaba – bumm.sk  

Szent Istvánnak ugyan több évtized alatt, de sikerült államot alapítania, nekünk másfél év 

alatt még egy pártot sem sikerült. Már egy éve is fél évvel voltunk a soha nem látott kudarcot 

hozott választások után, amikor Sólymos kezdeményezésére Komáromban összeült egy 

szándéknyilatkozat aláírására három magyar párt vezetője. Azt remélhettük, kicsit végre 

felgyorsulnak az események. Az elmúlt egy év aztán elég hektikusra sikeredett. Volt pár közös 

sajtótájékoztató, kibővülő 12 pont, közös kiállások. De arról se feledkezzünk meg, hogy 

decemberben az Összefogás meghekkelte az MKP és a Híd sajtótájékoztatóját, az utóbbi 

hónapokban meg az MKP próbál újabb és újabb feltételeket utólag belecsempészni a 

megállapodásba! A Híd mindezek ellenére végig kitartott az új párt alapítása mellett, de 

nyilván a végtelenségig nem mehetnek így a dolgok. Vannak a Szövetségnek ellendrukkerei 

szép számmal, elég, ha a kormánypártnak a magyarságát másfél éve felfedező képviselőjére, a 

vele szoros kapcsolatban álló, konteókban erős kormánypárti magyar médiumra, vagy a 
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szélsőjobboldali csoportosulásokra gondolunk, de velük egy szólamban játszanak gyakran az 

MKP korábbi elnökei is. 

 

A külügy belüggyé, a kisebbségi ügy többségivé válik 
2021. augusztus 21. – Somogyi Szilárd – ma7.sk  

Írásunk éppen augusztus 20-i nemzeti ünnepünk hetében jelenik meg. A dátum a magyarság 

számára az államalapítás és Szent István ünnepe. Tavaly pont ezen a napon nyújtotta be a 

szlovák külügyminisztérium azt a beadványát, amelyben a kettős állampolgárságot büntető 

törvény szigorítását kérte. Nem hinném, hogy a külügyminisztérium ennyire számontartaná a 

nemzeti ünnepeket, így írjuk ezt a véletlen számlájára. Az viszont már nem lehet véletlen, 

hogy a kulturális minisztérium a kisebbségi kultúra támogatását nem kisebbségi közösségből 

származó vezetőre bízta. Az idei nyár igazán nem nevezhető uborkaszezonnak, ha a szlovákiai 

magyar közösséget érintő politikai megnyilvánulásokat vesszük figyelembe. Sajnos, azt is 

hozzá kell tennünk, hogy ezek a megnyilvánulások nem a magyar érdekképviseleti 

szervezetek irányából érkeznek, hanem szinte kizárólag a pozsonyi központi kormányzat 

számlájára írhatók. Ezen belül kiemelkedően teljesít a külügyminisztérium és a kulturális 

minisztérium, de a vezető kettőssel a kormányhivatal is igyekszik lépést tartani, az élboly 

mögött pedig ott van az oktatásügyi tárca is, amely csak „simán” elbocsátotta magyar „arcát”. 

 

 

Államalapításunk ünnepe a Felvidéken 
2021. augusztus 21. – felvidek.ma  

Legnagyobb nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a Felvidéken is méltó módon 

emlékeztünk államalapító Szent István királyunkra és az ő örökségére – több mint ezeréves 

államiságunkra.  A Szent István király ünnepi megemlékezést Komáromban – 

hagyományosan – a Lúdpiac téri Szent István-szobor előtt tartották. Az ünnepséget a Jókai 

Közművelődési és Múzeum Egyesület az Egressy Béni Városi Művelődési Központtal közösen 

szervezte. Az ünnepséget a Külhoni Magyarságért díjas Szőttes Kamara Néptáncegyüttes 

táncosai és zenekara gömöri, majd vág-garamközi táncokkal nyitották meg, aztán Melecsky 

Kristóf színművész Reményik Sándor Mi a magyar című versét adta elő. Keszegh Margit 

emlékeztetett a komáromi Szent István szobor felállításának történetére, melynek 

talapzatánál idén 15. alkalommal emlékeztek meg. Kiemelte, fontos, hogy mindenki 

bizonyítsa rátermettségét, így a közösség is sikeresebb lesz. Szarka László, a Selye János 

Egyetem oktatója, a Rubicon Intézet főmunkatársa szónoklatában kitért arra is, miért éppen 

augusztus 20 az államalapítás ünnepe. Mint mondta, István 1038-ban bekövetkezett halála 

után Szent László királynak volt érdeke, hogy az Árpád-házban szentek „szülessenek.” 

 

A nyelv nem szobor! 
2021. augusztus 21. – felvidek.ma  

Mivel magyarok milliói élnek immár száz éve kisebbségi sorban, Magyarország örömmel 

csatlakozott a finnugor népek együttműködéséhez a rokonságon túl a sorsközösség okán is – 
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mondta Áder János. Érdekes volt az észtországi Tartuban, a VIII. Finnugor 

Világkongresszuson a magyar köztársasági elnök üdvözlő online beszédét „élőben” hallgatni. 

A júniusi tartui finnugor világkongresszuson a tizenöt fős magyar küldöttségben a határon 

túli magyarokat Villányi Eszter őrvidéki szórványpedagógus, illetve Szlovákiából – a Nyitrai 

Konstantin Filozófus Egyetem tanáraként Vančo Ildikó képviselte, akitől megtudhattam, 

hogy Szlovákián belül Nyitrának van egy nagyon erős magyar tanár- és tanítóképzése, amely 

kiváló pedagógusokat biztosít a felvidéki magyar iskoláknak.  

 

Az MKP, a Híd és az Összefogás „salamoni” megoldást talált az autonómiára 
2021. augusztus 22. – Új Szó  

Úgy tűnik, az MKP, a Híd és az Összefogás nagyrészt közös nevezőre jutott azon feltételekről, 

amelyeket az MKP Országos Tanácsa (OT) még júniusban szabott a Szövetség nevű közös 

párt létrehozásával kapcsolatban. A Híd szerint a megállapodásnak nem része a területi 

autonómia, az MKP viszont azt állítja, a párt alapdokumentumában benne lesz a „területi 

önkormányzatiság”. Mindhárom pártnál érdeklődtünk, sikerült-e konszenzusra jutni. A Híd 

válaszában megerősítette: a magyar nemzetiség önigazgatásának kérdésében is meg tudtak 

állapodni. „A tárgyalások eredményeként a területi autonómia nem szerepel az 

alapdokumentumban” – válaszolta lapunknak a párt. Az MKP ugyanakkor másképp 

fogalmaz: „A jelenlegi megyerendszer megváltoztatása és a területi önkormányzatiság kérdése 

is szerepel a dokumentumban”. A területi önkormányzatiság, más szóval a területi autonómia 

volt ugyanis az, ami miatt a Híd és az MKP egymásnak feszült. Úgy tudjuk, bár néhány 

kérdésben még folyik egyeztetés, az MKP OT többi kitételével kapcsolatban nem volt ilyen 

nehéz megtalálni a közös nevezőt. Így például a párt munkanyelve deklaráltan magyar lesz, 

de minden tag használhatja a saját nyelvét szóban és írásban is. A tolmácsolást, fordítást a 

pártnak kell megoldania. A párt logójában benne lesz a magyar trikolór, a magyarok kollektív 

bűnösségének eltörlése, mint célkitűzés, szintén szerepel az alapdokumentum tervezetében. 

 

Magyar és református – Új óvoda nyílik Királyhelmecen 
2021. augusztus 22. – ma7.sk  

Sok bodrogközi kisgyermekes magyar szülőnek nagy öröm, hogy szeptemberben 

megnyithatja kapuit az Édenkert Bölcsőde és Óvoda, a magyar kormány Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programjának köszönhetően felépülő 24 felvidéki intézmény egyikeként. 

Üzemeltetője, a Királyhelmeci Református Egyházközség reményteljesen tekint a 

tanévkezdésre. Még az épület tavaszi befejezési munkálataival párhuzamosan nyújtották be 

kérelmüket a minisztériumba az óvoda állami oktatási hálózatba való besorolása érdekében. 

A nyár folyamán meg is kapták a megnyitását engedélyező okiratot. Az intézmény 

igazgatónőjét, Jakab Krisztina óvónőt a második alkalommal megrendezettvnyílt napon 

kértük arra, hogy meséljen a jelenleg is zajló gyermekcsalogató foglalkozásaikról. Augusztus 

21-én tartottak még egy nyári ismerkedős gyermekfoglalkozást. A már beíratott gyerekek 

szüleit pedig szülőértekezletre várják aznap délután. Augusztus 29-én délelőtt istentisztelettel 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ujszo.com/kozelet/aaz-mkp-a-hid-es-az-osszefogas-salamoni-megoldast-talalt-az-autonomiara
https://ma7.sk/tajaink/magyar-es-reformatus-uj-ovoda-nyilik-kiralyhelmecen.


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. augusztus 23. 

 

egybekötött ünnepélyes tanévnyitóra kerül sor. Egyházi részről az intézményt 

rendeltetésének szeptember 7-én délelőtt, hálaadó istentisztelet keretében adják át. 

 
Hajnal: Ma is Szent István a mérce, ha hűségről és áldozathozatalról beszélünk 
2021. augusztus 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács az Újvidéki Színház nagytermében tartott Szent István-napi 

központi rendezvényét. Augusztus 20-a Vajdaságban 2018 óta kiemelt tartományi 

jelentőségű ünnep. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi beszédében kitért 

arra, hogy ez a nap azért is jeles, mivel Szent István személyiségében mi, mai magyarok is az 

élet csodás egységét tapasztalhatjuk meg, továbbá a meggyőződést követő életet, a szentség 

megvalósítását a mindennapokban, az Istentől jövő szeretetet, és annak kiáramlását egy egész 

nemzetre. “Uralkodásában azonban a következetes keménységet is tetten érjük, ami nélkül az 

ember nemhogy a saját nemzetét, de önmagát sem képes formálni. Személyében egyébként 

éppen ez az egység ragadja meg magyarként az ember lelkét, miközben a magyarság szívében, 

napjainkig valójában ő a mérce, ha igazságérzetről és emberségről, ha hűségről és 

áldozathozatalról beszélünk. 

 

A VMSZ egy évnyi önkormányzati eredményei Szabadkán 
2021. augusztus 21. – Vajdaság Ma 

Ma van egy éve, hogy 2020. augusztus 21-én megalakult Szabadkán az új önkormányzati 

vezetés. Az elmúlt 12 hónap munkájáról szombaton sajtótájékoztatón számolt be dr. Pásztor 

Bálint, a városi képviselő-testület elnöke. A választók bizalmának köszönhetően a VMSZ 

képviselőinek a száma a tavalyi voksolás eredményeként megduplázódott, így a pártnak 

lehetősége volt, hogy programját megvalósítsa. Pásztor Bálint hat témakörbe sorolta a 

legfontosabb eredményeket. 

 

Zentán is megtartották az új kenyér ünnepét 
2021. augusztus 20. – Vajdaság Ma 

Szent István napján, Zentán a Kertek Helyi Közösség adott otthont az ez alkalomból rendezett 

ünnepi műsornak, amely a Kárpát-medence kenyere elnevezésű program része. A rendezvény 

a Zentai Gazdakör szervezésében, a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 

közreműködésével valósult meg. Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere beszédében 

kiemelte, hogy augusztus 20-a a keresztény államot alapító Szent István király ünnepe, aki 

ezáltal biztosította nemzetünk megmaradását, ugyanakkor ez a nap az új kenyér ünnepe is. 
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Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kárpátalján 
2021. augusztus 21. – Kárpátalja 

Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Áder János, Magyarország köztársasági 

elnöke magas állami kitüntetéseket adományozott kárpátaljai magyarok számára. Az 

ünnepélyes keretek között történő átadásra Beregardóban, a Perényi Kultúrkúriában került 

sor, a két kárpátaljai magyar külképviselet közös rendezvényén. 

 

Az összefogás ünnepe – III. Szent István-napi búcsú Tiszacsomán 
2021. augusztus 22. – Karpatalja.ma 

Mezőkaszony volt, a civil szervezet pénteken mellszobrot avatott az egykori mezővárosban, 

délután társszervezőivel búcsúra várta a híveket, érdeklődőket a csomai Honfoglalási 

Emlékparkban. Harmadszor méltatták búcsúval az államalapítás ünnepét Tiszacsomán. A 

Pro Cultura Subcarpathica 2015-től adózik fesztivállal Szent István emléke előtt a Beregszászi 

járásban. A kezdeti helyszín program hagyományosan szent liturgiával indult a helyi 

görögkatolikus templomban. Ezt követően a KMKSZ tartott megemlékezést. A hivatalos 

megnyitón felszólalt Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, 

Bakancsos László, az Ukrajnai Demokrata Szövetség elnökségi tagja, továbbá Barta József, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, majd elhelyezték a kegyelet koszorúit Szent 

István szobra előtt. 

 

Határhelyzet: hosszú sorok az ukrán–magyar átkelőknél 
2021. augusztus 22. – Karpatalja.ma 

Hosszú várakozási időre számíthatnak ma azok, akik határt akarnak lépni. Az ismert 

közösségi oldalon többen is több órás várakozási időről számoltak be. A határrendészet 

sajtóosztályának beszámolója szerint a kaszonyi ellenőrző pontnál 30, az asztélyinál 100, az 

újlaki határátkelőnél több mint 70 autó várakozott reggel. A mukachevo.net forrása szerint 

egyesek 12 órát is várakoznak az asztélyi határátkelőnél. 

 

Beregszászban is megszelték az új kenyeret 
2021. augusztus 22. – Kiszo.net 

Hagyomány, hogy augusztus 20-án Beregszászban, a Szent Kereszt Felmagasztalása római 

katolikus plébániatemplomban Szent István-napi misét tartanak, illetve megszentelik az új 

kenyeret. A misén Molnár János esperes-plébános apostoli szent királyunkról szólt. 

Elmagyarázta, az apostolnak az a feladata, hogy az evangéliumot hirdesse. István király 

negyven évig tartó uralkodása alatt tíz egyházmegyét szervezett, a magyar népet kereszténnyé 

tette. Az ünnepség a templomudvaron folytatódott, ahol Békésyné dr. Lukács Angéla, a 

beregszászi külképviselet konzulja örömmel konstatálta, hogy évről-évre a szent mise után 

emelkedett lélekkel emlékezünk államalapító Szent István királyunkra és megszelhetjük az új 

kenyeret is. 
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Vajdasági irodalmárok Kárpátalján 
2021. augusztus 22. – Kiszo.net 

Az Irodalmi Karaván program keretében vajdasági irodalmárok látogattak Beregszászba és 

Tiszabökénybe. Szabó Palócz Attila író, költő, a Független Vajdasági Értelmiségiek Szövetsége 

(FÜVÉSZ) Alapítvány elnöke és Ürmös Attila író rész vett a Tiszaháti Tájmúzeum területén 

megrendezett Szent István napi ünnepségen, majd a beregszászi Európa-Magyar Házban dr. 

Zubánics László történész a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) elnöke fogadta a 

vendégeket, akik megismerkedtek az intézet tevékenységével, az  Együtt folyóirat 

munkatársaival, az Intermix Kiadó által elindított Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat újabb 

kiadványaival. A találkozón részt vett Marcsák Gergely költő, a Kovács Vilmos Irodalmi 

Társaság elnök, és Shrek Tímea, író, a közösség alelnöke. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 19. – Kossuth Rádió 

 

Augusztus 20-a alkalmából idén először osztották ki a Gróf Széchenyi Imre díjakat. Az 

elismerést azoknak a külhoni civil szervezeteknek, vagy személyeknek ítélik oda, amelyek és 

akik a Kárpát-medence magyar gazda-társadalmának megerősítése érdekében kiemelkedő 

munkát végeztek. Gróf Széchényi Imre személye és munkássága nem túl ismert – mondta 

Torda Márta, az Agrárminisztérium Kárpát-medencei Együttműködési Főosztályának 

vezetője, a díj kezdeményezője. Hogy névadóként miért pont a grófra esett a választás? Talán 

éppen a díj által fogják gróf Széchenyi Imre munkásságát jobban megismerni az emberek?  A 

díjkiosztó ünnepség után erről is mesélt  Lánczi Ágnesnek Torda Márta.  

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Szent István-napi ünnepi közgyűlésének 

ünnepi szónoka Nagyszombat megye alelnöke, Berényi József volt. Kicsit másképp fogalmaz a 

felvidéki magyar politikus, ha anyaországi hallgatósága van, és más témákat emel ki, ha a 

Felvidéken méltatja Szent István művét, mondta, de abban azonos, hogy kiemeli: 

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

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

volt. 

 

A Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete idén az RMDSZ-szel közösen tartotta 

kenyérszentelő ünnepségét. Ezen okleveleket adtak át azon szervezetek képviselőinek és 
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magánszemélyeknek, akik részt vettek a zsombolyai Szent Mihály gyermekotthon, valamint a 

Máltai Szeretetszolgálat temesvári idősotthona javára folytatott gyűjtésben. Az ünnepséget a 

megyeszékhelyhez közeli Temesságon rendezték, ahol – bár a magyarság aránya tíz százalék 

alatti – mégis RMDSZ-es alpolgármester van.  

 

Nem aranyból van és stilizált. A délvidéki Kupuszina, azaz Bácskertes lakói mégis büszkék 

arra, hogy magukénak tudhatják a Szent Korona másolatát. A bácskertesi iskola kapta 

ajándékba, majd elkallódott. Mikor előkerült, felújították, s azóta a korona is jelen van az 

ünnepségeken. Az ünnepre most kölcsön is adták az egyik közeli településnek. A 

koronamásolat történetéről kérdeztük elsőként Csíkos Sándort, az iskola igazgatóját, majd 

Visinka Jenő képzőművészt, aki restaurálta a másolatot.   

 

A rendszerváltást bemutató kiállítást és tanulmánykötetet mutattak be Csíkszeredában.  Az 

Eurotrans Alapítvány nagyszabású programja teljes egészében a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával valósult meg. Célja, hogy bemutassa a rendszerváltás időszakát a romániai 

magyarság szempontjából. A kiállítás szeptember 16-ig látogatható, a nap bármely órájában. 

 

Határok nélkül 

2021. augusztus 20. – Kossuth Rádió 

 

Mai műsorunkban a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díj átadását követően a 

díjazottakkal beszélgetünk. 

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az államalapítás és államalapító 

Szent István király ünnepe alkalmából átadta  a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjakat. 

A 2018ban elhunyt nemzet művészéről, Kossuth-nagydíjas néprajztudósról, a Magyar 

Művészeti Akadémia néhai tagjáról elnevezett díj a külhoni magyar közösségek érdekében a 

kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és külföldi személyeknek és szervezeteknek 

adható. Az évente legfeljebb tíz díj átadására minden év augusztus 20-án, a nemzeti és állami 

ünnep alkalmával kerül sor. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntötte az egybegyűlteket. 
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Határok nélkül 

2021. augusztus 21. – Kossuth Rádió 

 

Mindenekelőtt arról szólunk, hogy augusztus 17-én kezdődött és 29-én ér véget az Aradi 

Városnapok rendezvénysorozata. A csaknem kéthetes program legfontosabb dátuma 

augusztus 21.! Ugyanis 187 évvel ezelőtt, 1834-ben, ezen a napon kapta meg Arad a szabad 

királyi város címet. A korabeli beszámolók szerint ennek örömére tíznapos ünnepélyt 

tartottak. Az utókor is ennek apropóján szervezi meg minden év augusztusában a 

városnapokat. A szabad királyi városi cím jelentőségéről és odaítélésének körülményeiről Ujj 

János és Puskel Péter helytörténészekkel Pataky Lehel Zsolt beszélgetett. 

 

Kárpát-medence külhoni régióiból érkeztek középiskolás fiatalok Székesfehérvárra, hogy 

részt vegyenek a Vörösmarty Színház és a Rákóczi Szövetség közös rendezésű, 10 napos 

színjátszó táborában. A diákok egy hét alatt hoztak létre egy előadást. Mégpedig úgy, hogy a 

székesfehérvári Koronázási Szertartásjátékok eddigi előadásaiból merítve ihletet, Lőrincz 

Zsuzsanna megírta az Átölel a múlt című darabot, majd meg is rendezte azt. Közvetlenül a 

főpróba után, néhány órával a bemutató előtt beszélgettünk a színjátszó tábor résztvevőivel. 

 

Öt erdélyi fiatalember meghódította immár az egész Kárpát-medencét. A gyergyószentmiklósi 

Bagossy Brothers Company a közelmúltban a délvidéki Palicsfürdőn koncertezett többezres 

közönség előtt, ahol szintén hatalmas sikert aratott. A zenekart egy testvérpár alapította. A 

sikerhez göröngyös út vezetett, beleértve egy elbukott tévés tehetségkutatót is. Önerőből 

mégis sikerült anyaországi és külhoni kezdő zenekarok példaképévé válniuk. Bagossy Norbert 

énekessel és Tatár Attila gitárossal beszélgetett munkatársunk sikerről és annak folytonosan 

firtatott receptjéről. 

 

Baróthi Brigitta a Magyar Ifjúsági Tanács elnöke. Ezt a 25 és fél éves erdélyi szervezetet sokan 

Tusványoshoz kapcsolják, mert, 2008 óta ők a társszervezői a Tusnádfürdőn megrendezett 

nyári szabadegyetemeknek.  Mint ismeretes 2020-ban és idén is elmaradt Tusnádfürdőn a 

hagyományos diáktábor, de Sátoraljaújhelyen sikerült tető alá hozni egy hasonló tematikájú, 

Kárpát-medencei Nyári Tábort. Így természetes, hogy a MIT elnöke is kivette részét a 

programszervezésből idén is. 
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