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Kövér: hazánkat, a hitünket és a kultúránkat Szent Istvánnak köszönhetjük 
2022. augusztus 19. – MTI, Origo, Ripost, Magyar Nemzet 

Mi, magyarok a Kárpát-medencei hazánkat, a hitünket és a kultúránkat, azaz történelmi 

értelemben véve mindenünket a keresztény államot megalapító királyunknak köszönhetjük - 

jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke a szlovákiai Zselízen, ahol megnyitotta a 

népművészeti fesztivált. A házelnök az augusztus 20-ai ünnep előestéjén a felvidéki településen 

kitért arra is: "minden okunk megvan hálával fejet hajtani első királyunk emléke előtt". 

Kiemelte: régen volt ilyen nagy szükségünk egyetértésre és együttműködésre a Kárpát-

medencében, mint az előttünk álló időkben. Beszédében legfontosabb kérdésként azt vetette 

fel, hogy a "nemzeteket fenyegető veszélyforrás" megváltozott. Szerinte azért változott meg a 

"történelem járása" a teljes nyugati világban, így Európában és a Kárpát-medencében is, mert 

az elmúlt évtizedekben a tőke és a technológia koncentrációjának következményeként olyan 

magánérdekeket érvényesítő, államokon kívüli és államok feletti hatalmak szerveződtek és 

emelkedtek fel globálisan, amelyek a nemzetállamokat fel akarják számolni szerte a nyugati 

világban. A házelnök úgy értékelt: Európára nézve mindez azt jelenti, hogy a jellemzően 

Európán kívüli globális magánhatalmak az Európai Uniót Európai Egyesült Államokká akarják 

átalakítani, egy olyan föderációvá, még inkább birodalommá, amelyben minden jelenlegi uniós 

nemzeti állam - így Szlovákia és Magyarország is - teljes mértékben elveszítené 

önrendelkezését és cselekvési szabadságát. 

 
Potápi: meg kell védeni a nemzetet 
2022. augusztus 19. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, HírTV, 

Demokrata, Kárpátalja, TV21 Ungvár, Pannon RTV, Kossuth Rádió, vasarnap.hu 

Meg kell védeni a nemzetet, biztonságot kell teremteni az emberek számára - hangsúlyozta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken, amikor a nemzeti ünnep 

alkalmából átadta a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjakat Budapesten. A díjat tíz 

határon túli, kulturális területen tevékenykedő embernek, illetve szervezetnek ítélték oda. 

Potápi Árpád János ünnepi beszédében kiemelte: a mai egyre bizonytalanabb és nehezebbé 

váló világban adjon biztonságot az, hogy minden magyar tudhatja, cselekvő összefogásban 

gondoskodunk egymásról. Az államtitkár hangsúlyozta: tizenkét év nemzetépítő munkájával 

felépítettek egy erős intézményrendszert, megszilárdították a gondoskodó közösségeket és 

növelték a szülőföld megtartó erejét. Most a közös munka gyümölcseinek megóvása és 

megőrzése a fontos - tette hozzá. Közölte, lehetőség van arra is, hogy megújuljunk és valami 

újat teremtsünk. Ennek gyökere nemzeti kapcsolataink megújításából táplálkozhat. Az 

államtitkár felidézte, hogy 2019-től Kallós Zoltán nevét viseli az előtte Külhoni Magyarságért 

Díjként ismert elismerő kitüntetés. Szimbolikusnak nevezte, hogy a Kárpát-medencében és a 
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diaszpórában is jól ismert Kallós Zoltánról nevezték el a miniszterelnök által adományozott, a 

külhoni magyarságért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális és oktatási 

tevékenységet elismerő díjat.  
 

A kolozsvári Házsongárdi temetőben átadták a megújított Bethlen-kriptát 
2022. augusztus 19. – MTI, maszol.ro, kronikaonline.ro, vasárnap.hu, maszol.ro,  

A kolozsvári Házsongárdi temetőben pénteken átadták a magyar állam támogatásával 

megújított Bethlen-kriptát. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke 

azt az ószövetségi történetet idézte a kripta előtt mondott prédikációjában, miszerint Mózes 

megeskette az Egyiptomból menekülő zsidókat, hogy magukkal viszik ősatyjuk, József 

csontjait. "Azért kell nekünk magunkkal cipelnünk Bethlen Béla csontjait, mert ha nincsenek 

ilyen példaképeink, akkor mi, akiknek Isten ma boldogságot ajándékozott, és lehetőséget adott 

a többre, semmiképp sem maradhatunk meg" - mondta a püspök. Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség helyettes államtitkára beszédében arra figyelmeztetett, hogy "csak akkor 

tudjuk megtartani, ami a miénk, ha ragaszkodunk hozzá". Bethlen Béla életfelfogását ajánlotta 

a hallgatóság figyelmébe. "Ha nem mi, akkor ki fogja őrizni a több mint ezeréves gyökereinket 

itt a Kárpát-medencében?" - idézte az erdélyi arisztokrata gondolatát. Úgy vélte: a magyarság 

túlélésének kulcsa, amint eddig, úgy ezután is a határon átívelő összetartozásban rejlik. Azt 

kívánta, hogy Bethlen Béla élete legyen kapaszkodó és mérce a mai döntések meghozatalakor, 

"hogy az embertelen időkben mi is megmaradhassunk embernek". 

 

Potápi: Szent István mindmáig iránytű számunkra  
2022. augusztus 20. – MTI, hirado.hu, felvidek.ma, Origo, Magyar Szó, hirek.sk 

Szent István mindmáig iránytű számunkra a keresztény hitünk megtartása, nemzeti 

megmaradásunk és függetlenségünk szempontjából - jelentette ki a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára a nemzeti ünnepen a felvidéki Nagykaposon, 

szombaton. Potápi Árpád János azt kérte: őrizzük meg ma államalapító uralkodónk 

szellemiségét, értékrendjét, és legyen az ő alakja megújulásunk egyik motorja. Az ünnep arra 

emlékeztet, amit Szent István vitt véghez - mondta az államtitkár, hangsúlyozva, hogy a magyar 

államalapítás minden Kárpát-medencei népnek hasonlóan fontos mérföldkő volt a 

történelmében. Úgy fogalmazott: Szent István felemelte a nemzetet a kor színvonalára, szabad 

és keresztény királysággá tette Magyarországot. Potápi Árpád János mindezt ahhoz a 

felemelkedéshez hasonlította, amit az elmúlt tizenkét év jelentett a nemzetpolitikában 

gazdasági, politikai, kulturális és egyházi területen is. "Fölépítettünk egy erős 

intézményrendszert a külhoni magyarság számára, megszilárdítottuk a gondoskodó 

közösségeket és növeltük a szülőföld megtartó erejét" - jelentette ki. Rámutatott: a mostani 

nehéz időszakban az a legfontosabb cél, hogy Magyarország továbbra is biztosítsa ezeket az 

eredményeket.  
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Több ezer zarándok vett részt a perkői Szent István-napi búcsún 
2022. augusztus 20. – MTI, hirado.hu, TV2, Origo, kronikaonline.ro, szekelyhon.ro 

Több ezer zarándok vett részt szombaton a székelyföldi Kézdiszentlélek fölötti Perkő hegyen 

álló Szent István-kápolna búcsúján. A kézdiszentléleki ünnep délelőtt a község főterén álló 

Szent István-szobor mellett kezdődött, ahol az ünneplőket Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

helyettes államtitkára is köszöntötte. Ünnepi beszédében Szilágyi Péter úgy vélte: Szent István 

megtalálta a magyar nemzet megmaradásának kulcsát. Éppen ezért ma is vissza kell térni és 

ragaszkodni kell azokhoz az erkölcsi alapokhoz, amelyeket uralkodása alatt lefektetett. Ezek 

között a legfontosabbnak az európai kereszténység védelmét és fenntartását tekintette. A 

helyettes államtitkár kijelentette: bárhol éljenek a világon, a magyarok egy nemzet részeként 

ünneplik augusztus 20-án országuk születését. "Ameddig meg tudjuk őrizni a Kárpát-medence 

egységét, ameddig békességben élhetünk benne, ameddig egy nyelven szólhatunk, és egyazon 

Istenhez fohászkodhatunk, addig minden nap van okunk az ünneplésre" - fogalmazott a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkára. 

 

Szilágyi Péter: az ünnep minden magyart együtt talál 
2022. augusztus 21. – MTI, Origo, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A magyarokat összetartó alapokról, a hagyományok követésének fontosságáról beszélt a 

Miniszterelnökség helyettes államtitkára vasárnap a magyar államalapítás tiszteletére 

rendezett szlovéniai központi ünnepségen, a muravidéki Dobronakon. Szilágyi Péter azt 

mondta, "éljünk bárhol a Kárpát-medencében, éljünk bárhol a világon, augusztus 20-a minket, 

magyarokat együtt talál". Dobronakon nem kell hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a 

hagyományok megtanulása, az ősök szokásainak követése és a cselekvő összefogás - mondta a 

helyettes államtitkár, rámutatva: a magyar hagyományoknak, a muravidéki kulturális 

örökségnek nemcsak a megőrzése folyik ott, hanem a továbbörökítése, a jövő nemzedéknek 

való továbbadása is. A muravidéki magyar közösség által az elmúlt években elindított 

programokból, megvalósított eredményekből példát vehet a Kárpát-medence magyarsága - 

mondta, megjegyezve, "az itt élő magyarok rendszeresen bizonyságot tesznek arról, hogy 

ragaszkodnak ahhoz a földhöz, ahol élnek". Szilágyi Péter megköszönte a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösségnek és annak elnökének, Horváth Ferencnek, hogy e 

közösség Muravidéken büszkén lehet magyar.  

 

Szili Katalin: Magyarországnak minden magyar számít, és minden magyar 
számíthat Magyarországra 
2022. augusztus 21. – MTI, hirado.hu, kronikaonline.ro, maszol.ro, HírTV, PannonRTV,  

Magyarországnak minden magyar számít, és minden magyar számíthat Magyarországra - 

jelentette ki Szili Katalin a partiumi Máramarosszigeten, azon a vasárnap délutáni ünnepségen, 

amelyet a helyi Jávorfa Virága Egyesület szervezett az államalapítás ünnepe alkalmából. A 

miniszterelnöki megbízott a rendezvény után az MTI-nek elmondta: Szent István egykor 

Európához és a kereszténységhez kötötte a magyarságot. A kereszténységet a történelem során 

sokszor a magyarság védte meg Európa számára. Úgy vélte: most a magyarság őrzi Európa 
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karakterét, amikor úgy tűnik, hogy Európa ezt veszni hagyná. A politikus szerint a magyar 

állam Szent István által lerakott szilárd alapját a magyar alkotmány építette tovább, amikor 

leszögezte, hogy a magyar állam felelősséget visel a határain kívül élő magyarokért. Úgy vélte: 

e felelősségvállalás három tényezőből áll. A szülőföldön való boldogulás és gyarapodás 

lehetősége mellett, a közös nyelv, kultúra és hagyományok védelmét, és a "minden magyar 

számít" elvet jelenti. 

 

Szili Katalin: Szent István sziklára építette a hazát 
2022. augusztus 20. – MTI, hirado.hu, Demokrata 

Több mint ezer évvel ezelőtt Szent István sziklára építette a haza házát - mondta Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott szombaton Nagymányokon. A politikus a Tolna megyei város 

augusztus 20-i ünnepségén hozzátette: Szent István államának közigazgatása kiállta az idők 

próbáját, a vármegyerendszer és az egyházi megyerendszer ma is az általa létrehozott alapokon 

nyugszik. Úgy fogalmazott, az államalapító király a kereszténységet választotta, bekapcsolta 

Európa vérkeringésébe az országot, és mindvégig kiállt a talán legfontosabb érték, a 

függetlenség mellett. A 21. század harmadik évtizedében fontos feltenni a kérdést, hogy 

mennyiben rengette meg a több mint ezer év ezt a sziklára épített házat - mondta. 

 

Megáldották a felújított Szent István-zarándokházat Hargitafürdőn 
2022. augusztus 21. – MTI, Magyar Hírlap, maszol.ro  

Ünnepélyes keretek között áldották meg vasárnap a magyar állam támogatásával felújított 

Szent István-zarándokházat a székelyföldi Hargitafürdőn. A pálos szerzetesek által 

működtetett létesítmény csaknem negyven vendég elszállásolására alkalmas. Felújításához a 

magyar állam 2,2 millió lej értékben (180 millió forint) nyújtott támogatást. A hálaadó 

szentmisét Kerekes László, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspöke 

celebrálta. Az ünnepségen a magyar kormányt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára képviselte. A mise után tartott beszédében 

Soltész Miklós úgy vélekedett, hogy az államalapító Szent István király a mai magyarok 

számára is kijelölte az utat. Mind az államszervezésben, mind a keresztény hit támogatásában 

és óvásában, mind az idegenek tiszteletében, esetleges befogadásában, mind pedig a haza 

védelmében Szent István tanításai határozzák meg a mai viszonyokat is. 

    
Több erdélyi alkotó is átvehette a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjat 
Budapesten 
2022. augusztus 19. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, ma7.sk, felvidek.ma  

Meg kell védeni a nemzetet, biztonságot kell teremteni az emberek számára – hangsúlyozta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken, amikor a nemzeti ünnep 

alkalmából átadta a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjakat Budapesten. A díjat tíz 

határon túli, kulturális területen tevékenykedő embernek, illetve szervezetnek ítélték oda. 
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Potápi Árpád János ünnepi beszédében kiemelte: a mai egyre bizonytalanabb és nehezebbé 

váló világban adjon biztonságot az, hogy minden magyar tudhatja, cselekvő összefogásban 

gondoskodunk egymásról. „Magyarország minden magyar hazája, minden magyar számíthat 

Magyarországra, ahogyan mi is számítunk minden magyar emberre” – fogalmazott. Az 

államtitkár hangsúlyozta: tizenkét év nemzetépítő munkájával felépítettek egy erős 

intézményrendszert, megszilárdították a gondoskodó közösségeket és növelték a szülőföld 

megtartó erejét. Most a közös munka gyümölcseinek megóvása és megőrzése a fontos – tette 

hozzá.  

 

Kelemen: Orbán félreérthető, de nem rasszista kijelentést tett, öt perc alatt 
lerendeztük a koalícióban a kérdést 
2022. augusztus 21. – Krónika 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint Orbán Viktor félreérthető, de nem rasszista kijelentést 

tett a Tusványoson tartott idei előadása során, amelynek kapcsán nemrég öt perces 

megbeszélést folytatott a bukaresti kormánykoalíció liberális és szociáldemokrata 

társelnökeivel. A politikus mindezt a szövetségnek a Kolozsvári Magyar Napok keretében 

rendezett, Oázis elnevezésű programsorozata keretében jelentette ki vasárnap délután, a Mi a 

bajod a politikával? Mondd el Hunornak című panelbeszélgetésen. Kelemen Hunortól a 

rendezvény moderátora, Boga Balázs egyetemi hallgató azt kérdezte, mennyire elfogadható az 

általa vezetett alakulat számára, hogy „egy szomszédos ország miniszterelnöke hasonló 

nyilatkozatot tesz”. A szövetségi elnök emlékeztetett, hogy Orbán Viktor kormányfő még július 

végi bécsi látogatása során „lerendezte a kérdést”, közölve, hogy félreérthetően fogalmazott a 

Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban. Kelemen egyetértett azzal, hogy a 

magyar miniszterelnök félreérthetően fogalmazott, úgy vélte ugyanakkor, hogy bírálói 

kiemelték kontextusából az ominózus kijelentést. 

 

Juhász István: a Magyar Kézilabda Szövetség a bázisok lerablása helyett várakat 
épít a határon túl 
2022. augusztus 19. – MTI, Krónika 

Juhász István sportszakmai igazgató úgy fogalmazott, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) 

a bázisok lerablása helyett várakat épít a határokon átívelő akadémiai programjával. Az MTI-

nek Székelyudvarhelyen, a szombatig tartó Határok nélkül elnevezésű kézilabdafesztiválon 

felidézte, hogy a magyar szövetségnek és a kluboknak mindig volt valamilyen szintű 

kapcsolatuk a határon túli kézilabdázással. 1996 óta csak egyszer, 2000-ben nem szerepelt 

olyan játékos a magyar válogatottban, aki a történelmi Magyarország területéről származik. 

Példaként Ilyés Ferencet, Szöllősi-Zácsik Szandrát és Mátéfi Esztert említette. 

 

Szent István-napi zenei ünnepség a Bihar megyei Siter Árpád-kori templomában 
2022. augusztus 19. – Krónika 

Szent István-napi zenei ünnepséget tartanak a hét végén a Bihar megyei Siter templomában – 

közölte a szervező Partiumi Magyar Művelődési Céh. 2018-ban a siteri református 
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egyházközség és a Partiumi Magyar Művelődési Céh közösen arra vállalkozott, hogy Szent 

István napján minden évben zenei ünnepséget szervez a siteri Árpád-kori templomban. 

Szombaton 18 órától „Mondj szívem dalt…” címmel Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt-díjas 

népdalénekes koncertje lesz hallható a siteri templom falai között. 

 

A Dobjuk ki az RMDSZ-t a kormányból! akció 
2022. augusztus 19. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Bár az érintettek igyekeznek cáfolni, mégiscsak úgy tűnik, hogy 

komoly belső ellentétek feszítik a bukaresti kormánykoalíciót. Amelyek nem csupán arról 

szólnak, hogy lehet-e korlátozni az energiahordozók árát, hanem egyéb tétjük is van: az 

RMDSZ kiszorítása a hatalomból. Az eddigi fejlemények alapján olybá tűnik, hogy a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) egyes politikusai azok, akik szívesebben látnák a kormányon kívül a 

magyar szervezetet, míg a Szociáldemokrata Párt (PSD) inkább egyben tartaná a koalíciót. Az 

értesülések szerint elsősorban a PNL erdélyi és partiumi politikusai szeretnének RMDSZ-

mentes kormányt, de azért néhány Kárpátokon túli párttársuk is egyetért velük”. 

 

Ciucă szerint nincs hatással a kormánykoalíció stabilitására a PNL és az RMDSZ 
Szatmár megyei szakítása 
2022. augusztus 19. – Krónika, maszol.ro 

Nincs hatással a kormánykoalíció stabilitására a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Szatmár megyei 

szervezetének azon döntése, hogy megszakítja az együttműködést az RMDSZ-szel – jelentette 

ki Nicolae Ciucă kormányfő, a PNL elnöke. „A PNL olyan párt, amely biztosítja a működés és a 

döntéshozatal autonómiáját fiókszervezeteinek. Minden egyes megyei elnök és megyei 

szervezet rendelkezik ezzel a döntési joggal, hogy helyi szinten kezelni tudják a politikai 

helyzetet. Ami Szatmárnémetiben történt, az a PNL Szatmár megyei szervezetének döntése 

volt, és semmiféle hatással sincs a koalíció stabilitására” – idézte a miniszterelnök 

nyilatkozatát az Agerpres hírügynökség. Ciucă rámutatott: a megyei szervezet elnökével a 

későbbiekben azonosítják a problémákat, és megnézik, miként tudnak központi szinten 

segíteni azok megoldásában. 

 

A Csíksomlyói passiót mutatják be a nemzeti ünnepen Kolozsváron 
2022. augusztus 19. – Krónika 

Augusztus 20-án, a magyar államalapítás és Magyarország fővédőszentje, Szent István király 

tiszteletének ünnepnapján adja elő a budapesti Nemzeti Színház és a Zsuráfszky Zoltán által 

vezetett Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Csíksomlyói passió című előadást Vidnyánszky Attila 

rendezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. „A Csíksomlyói passió című előadás a 

Nemzeti Színház egyik meghatározó produkciója, éppen ezért a 2017-es budapesti kőszínházi 

bemutató után minden évben ezzel az előadással kezdjük az évadunkat” – idézte a Nemzeti 

Színház közleménye Vidnyánszky Attila Kossuth-díjas rendezőt, a teátrum vezérigazgatóját, 

aki emlékeztetett arra is, hogy a 2017-es premiert követően ez az előadás a pesti kőszínházból 

„zarándokútra kelt”, és azóta a magyarság szakrális helyszínein adják elő minden évben. 
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12 millió eurós kiírás az országjáró projekt keretében megvalósuló 12 turisztikai-
kulturális útvonal népszerűsítésére  
2022. augusztus 19. – Krónika, maszol.ro 

Pályázatot ír ki az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma a Hívogató Románia. Az 

országjáró projekt keretében megvalósuló 12 turisztikai-kulturális útvonal népszerűsítésére. A 

12 millió eurós kiírásra az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) keretében kerül sor. 

Romániában ekkora összeget még sosem költöttek az épített örökség népszerűsítésére – derül 

ki az RMDSZ pénteki közleményéből.  

 

Fontos az anyanyelvű oktatás, de gazdasági és szociális segítséget is várnak a 
máramarosi magyarok  
2022. augusztus 20. – Krónika 

A máramarosi magyarok az oktatást és a gazdaságot tartják a legfontosabb területnek, ahol az 

RMDSZ-nek tevékenykednie kell a magyar közösség érdekében. Ez derül ki a szövetség 

Történelmi Máramaros és Nagybánya területi szervezetének egyesülése kapcsán tartott megyei 

lakossági konzultációból. A Székely István Gergő politológus, a kolozsvári Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa által kielemzett eredmények szerint a 2021 

novemberétől 2022 márciusáig zajló felmérés 22 kérdést tartalmazó kérdőívét összesen 1015 

személy töltötte ki. A politológus szerint ez figyelemre méltó szám, hiszen a 2011-es 

népszámlálás adatai szerint a megye magyar lakossága 32 600 személyt tett ki, ami azóta 

vélhetően csökkent. 

 

Magyar nemzeti színekkel világítja meg a brassói önkormányzat a város feliratát 
a Cenken 
2022. augusztus 20. – maszol.ro 

Augusztus 20., a magyar nemzeti ünnep alkalmából piros, fehér és zöld színekkel világítják 

meg Brassóban a település nevét román nyelven megjelenítő betűket a város fölé emelkedő 

Cenken. Ezt az önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán jelentették be szombaton. A magyar 

közösség és a magyar nemzeti ünnep előtti tisztelgésnek ezt a módját nem először választják 

Brassóban, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) színeiben megválasztott Alin Coliban 

polgármester kezdeményezésére tavaly is magyar nemzetik színekkel világították meg a 

városfeliratot. Brassónak a 2011-es népszámláláskor közel 253 ezer lakosa volt, amiből 

valamivel több mint 16 500-an vallották magukat magyarnak, ami 6,5 százalékot jelent. 

 

A román utakon nem volt mindig népszerű a biciklizés: Novák Eduárd 
sportminiszter a Kolozsvári Magyar Napokon 
2022. augusztus 20. – Krónika 

„Ennek a harcnak pozitív hatása volt a román sportra” – jelentette ki Novák Eduárd 

sportminiszter a Kolozsvári Magyar Napok eseményén. Novák Károly Eduárd sportminiszter 
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az eseményen nem csak biciklizési tanácsokról, személyes tapasztalatokról is beszélt a 

résztvevőknek. 

 

Transzilvanizmus, a magányos eszme – történelmi előadást rendezett az MCC 
2022. augusztus 20. – maszol.ro 

Szülei az 1970-es években költöztek el Kolozsvárról Nyugat-Németországba, a család azonban 

annyira leképezte az erdélyi valóságot, hogy a zenei pályáról lemondó, történésszé vált K. 

Lengyel Zsoltot természetesen vonzotta Erdély és a transzilvanizmus bonyolult, de egyben szép 

témája. A szakember pénteken, augusztus 19-én a Kolozsvári Magyar Napokon tartott előadást. 

 

Több ezer zarándok vett részt a perkői Szent István-napi búcsún 
2022. augusztus 20. – maszol.ro 

Több ezer zarándok vett részt szombaton a Kézdiszentlélek fölötti Perkő hegyen álló Szent 

István-kápolna búcsúján. Ünnepi prédikációjában Kovács Gergely gyulafehérvári római 

katolikus érsek Szent István ereklyéjének, a Szent Jobbnak a képét felidézve arról beszélt, hogy 

a kezet imára is kulcsoljuk, de dolgozunk is vele, és oda is nyújtjuk másoknak. „Bárcsak mi is 

dolgos, alkotó, értékteremtő nemzetnek bizonyulnánk, és bárcsak mi is méltó utódai lennénk 

országalapító szent királyunknak” – imádkozott az érsek. Néhai Márton Áron püspököt idézve 

állapította meg, hogy ma különösen oda kell nyújtanunk segítő kezünket azoknak, akik 

leginkább rászorulnak erre. 

 

Hálát adtak nemzetünk összetartozásáért  
2022. augusztus 21. – szekelyhon.ro 

Szívbe markoló zenés előadásokkal, tartalmas gondolatokkal és kenyérszenteléssel emlékeztek 

Székelyudvarhelyen a magyar államalapításra augusztus 20-án. Szívbe markoló zenés 

előadásokkal, tartalmas gondolatokkal és kenyérszenteléssel emlékeztek Székelyudvarhelyen a 

magyar államalapításra augusztus 20-án.  

 

„Szent István király végtelen alázattal szolgálta a nemzetet” – Csíkszeredában is 
megemlékeztek az államalapításról  
2022. augusztus 21. – szekelyhon.ro 

A magyar államalapítás napja alkalmából a Mikó-vár udvarán tartottak ünnepséget 

Csíkszeredában. A megemlékezésen népdalokat, néptáncokat mutattak be és verset szavaltak 

az előadók, valamint a térség pékségei által felajánlott kenyereket áldották meg az egyházi 

méltóságok.  

 

Augusztus 20-a a megmaradásról is szól  
2022. augusztus 21. – szekelyhon.ro 

Ezer esztendőket még a népek is csak csodák révén élhetnek – hangzott el Illyés Gyula 

gondolata Marosvásárhelyen, ahol először tartották a Szent István-napi ünnepséget a 
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középkori várban. Az ünnepi műsor és a beszédek mellett nem maradt el az új kenyér 

megszegése sem: a marosvásárhelyiek kaphattak a megszentelt eledelből.  

 

Monospetriben öntötték össze a Bihar megyei gazdák búzaadományait 
2022. augusztus 21. – maszol.ro 

Csütörtökön tartották meg a Bihar megyei búzaösszeöntő ünnepséget a Partiumi Falugazdász 

Hálózat, a Romániai Magyar Gazdák és a Bihar megyei RMDSZ szervezésében. Az eseményen 

a megye falugazdászai, az adományozó gazdák egy része, továbbá több megyei település 

polgármestere vett részt. 

 

A kastélyok, kúriák és műemlékek felújítási lehetőségeiről és nehézségeiről 
értekeztek a Castellum-találkozón 
2022. augusztus 21. – Krónika 

Kastélyok, kúriák és műemlékek felújítására lehívható pályázati lehetőségek, az épületek 

renoválása körüli nehézségek voltak a témái a múlt hétvégén megszervezett 25. Castellum-

találkozónak. Az Erdélyi Magyar Történelmi Családok Szervezete jubiláló eseményének a 

gernyeszegi Teleki-kastély adott otthont. 

 

Alina Gorghiu szerint nem volt a legszerencsésebb reakció, hogy az RMDSZ 
védelmébe vette Orbán Viktort 
2022. augusztus 21. – Krónika 

Az RMDSZ-t a kormányban kifejtett tevékenysége alapján kell megítélni, nem Orbán Viktor 

miniszterelnöknek a kemény európai reakciókat kiváltó kijelentései alapján – jelentette ki 

vasárnap Alina Gorghiu, a román szenátus nemzeti liberális párti (PNL) elnöke. „Miért ne a 

megvitatott intézkedésekkel (az energiaválság elleni küzdelem – szerk. megj.) foglalkozz, 

ahelyett hogy változtatnál a kormány összetételén csak azért, mert Magyarország 

miniszterelnöke, aki nem RMDSZ-tag, nem tagja a koalíciónak, abszolút felháborító 

kijelentéseket tett? (…) Meggyőződésem, hogy az RMDSZ sokat tanult ebből az epizódból, és 

óvatosabbak lesznek egy, Európa által vitatott, és a Kreml politikája társutasának tekintett 

vezetővel kapcsolatban” – fogalmazott a politikus a Prima Tv műsorában. Arra a kérdésre, mit 

szól ahhoz, hogy az RMDSZ vezetői védelmükbe vették Orbán Viktort, Gorghiu azt mondta: 

„nem volt a legszerencsésebb reakció”. 

 

Itthon vagyunk Kolozsváron! – Zsúfolásig teltek a magyar napok terei a hétvégén 
2022. augusztus 21. – Krónika 

„Itthon vagyunk Kolozsváron!” – hangzott el Kolozsvár Főterén a magyar nemzeti ünnepen, 

ahol hatalmas tömeg énekelte együtt a magyar Himnuszt. Hétvégére a 13. alkalommal 

megtartott Kolozsvári Magyar Napok minden helyszíne zsúfolásig telt. 
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Ünnepi pillanatok és színes, nyüzsgő forgatag a Partiumi Magyar Napokon 
2022. augusztus 21. – maszol.ro 

Ünnepi pillanatok és vidáman nyüzsgő forgatag jellemezte augusztus 20-át a 21. Partiumi 

Magyar Napokon, az eseményeket pedig az esti órákban hangulatos koncertek koronázták meg. 

Államalapító királyunk ünnepe a szatmári magyarság számára kiemelkedő fontosságú, külön 

kötődést jelent, hogy a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye társvédőszentje. Az 

államalapítás ünnepén pedig a hagyományokhoz híven idén is misét tartottak a 21. Partiumi 

Magyar Napok keretében. A szatmárnémeti Székesegyházban tartott szentmisét Nm. Ft. 

Schönberger Jenő megyéspüspök celebrálta, a szentmisét követően pedig a közösség elöljárói, 

a különböző szervezetek és intézmények képviselői a templom bejáratához vonultak, ahol 

megkoszorúzták államalapító királyunk, Szent István szobrát. 

 

A magyar zászló színeivel is kivilágítottak egy épületet Kolozsvár központjában 
2022. augusztus 21. – maszol.ro 

„Isten éltesse a kolozsvári magyarokat! Isten éltessen minden magyar embert!” – üzente 

Facebook-oldalán Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere. Hozzátette, a kolozsvári RMDSZ 

kezdeményezte, hogy a román zászló színei mellett a magyar nemzeti színek is megjelenjenek 

a Béke téren található Diákművelődési Ház épületén. 

 

A 400 éves Bethlen-kollégiumban ünnepelte Fehér megye magyarsága augusztus 
20-át 
2022. augusztus 21. – maszol.ro 

Rendhagyó módon a Fehér megyei RMDSZ-szervezet idén nem egy valamelyik 

szórványtelepülésen, hanem – az ősi alma mater 400 éves jubileumához kapcsolódva – a 

nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban szervezte meg az az augusztus 20-i ünnepséget a 

magyar államalapítás évfordulóján. A tartalmas ünnepi műsor fő helyszíne a kollégium 

díszterme volt, ahol kiállították a magyar koronának a torockói Duna-házban őrzött másolatát, 

díszőrséget állt az Aranyosszéki és Alsó-Fehér Vármegyei Huszár és Honfoglaló 

Hagyományőrző Egyesület képviselete, illetve a nagyenyedi cserkészek. 

Felvidék  

 

Magyar állami kitüntetéseket adományoztak augusztus 20-a alkalmából a 
Felvidéken 
2022. augusztus 19. – ma7.sk, felvidek.ma  

Magyar állami kitüntetések átadására került sor augusztus 19-én a pozsonyi Magyar 

Nagykövetség épületében, amelyeket az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából 

adományozott a Magyarország köztársasági elnöke. „Augusztus 20-a olyan ünnep, amely 

értékeket közvetít felénk, és ez egy értékválsággal küzdő világban különösen fontos. Olyan 

világban élünk, amikor egyesek úgy gondolják, hogy semmi nem tart örökké, minden naponta 
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változik, az ember és a nézetei is. Augusztus 20-a azonban azt jelzi számunkra, hogy hosszú 

távon azok a gondolatok, amelyek több mint ezer éve megfogalmazódtak István királyunkban, 

a mai napig érvényesek” – mondta a nagykövet. Augusztus 20-a olyan ünnep, amikor az 

egyetemes magyarság, 15 millió magyar ünnepel a világ minden pontján. Olyan ünnep, ami 

nem kötődik semmiféle politikai kurzushoz, irányhoz, politikai meggyőződéshez. Olyan ünnep, 

ami több mint ezer éve történelmünk meghatározó pontja volt, fűzte még hozzá Pető Tibor 

nagykövet. Az ünnep alkalmából minden évben sor kerül állami kitüntetések átadására a 

Felvidéken is. Idén négy ismert és elismert felvidéki személyiség vehette át a magyar 

köztársasági elnök által adományozott díjakat. 

 

TáncPódium Szőgyénben 
2022. augusztus 19. – ma7.sk, felvidek.ma  

2022. augusztus 19-én, pénteken kerül megrendezésre Szőgyénben a TáncPódium – Szlovákiai 

Magyar Néptáncosok Szakmai Minősítő Gálájának elődöntője, amelyet a Táncfórum – Magyar 

Néptáncosok Szakmai Egyesülete kezdeményezett, hagyományteremtő szándékkal. 

Kezdeményezésükkel a szlovákiai magyar néptáncosok szakmai közösségében felmerült 

hiányt, űrt kívánják betölteni.  A legkisebb tánccsoportoktól a legnagyobb műhelyekig 

mindenkinek lehetősége nyílik egy szakmai alapokon nyugvó, többfordulós minősítő 

rendezvényen megmutatnia magát. Jelen elődöntő a háromfordulós rendszerben a második 

fordulót jeleníti meg. Az itt “Kiválóan minősült” címet elnyert fellépők a TáncPódium 

döntőjébe jutnak. A minősítés nyilvános, azon az egyesületi tagságtól függetlenül minden 

szlovákiai magyar együttes részt vehet, mely vállalja a kiírás szerinti megmérettetést. 

 

Párkányban garantáltan megtelik a szív, a lélek és minden borospohár! 
2022. augusztus 19. – ma7.sk, felvidek.ma  

Tegnap kezdetét vette az első ízben megrendezett, nagyszabású párkányi borfesztivál. A 

Borbolya névre keresztelt Duna-parti rendezvényen a borutca mellett kézműves vásár és 

igényes zenei produkciók várják az érdeklődőket. Augusztus 18-20. között ismét élettel telik 

meg a párkányi volt kompkikötő. A Formás Polgári Társulás múlt héten még az underground 

zenei XII. fORMA fEST-et bonyolította ugyanitt, ezen a héten már a bor, a jazz, a swing és a 

népzene játsszák a főszerepet. A három nap során kilenc zenekar váltja egymást az impozáns 

panorámájú fesztiválszínpadon. Tegnap a felvidéki produkciók domináltak: a Jezzkets nevű 

helyi kötődésű jazz-formáció virtuóz koncertje után Szarka Gyula életműkoncertjében 

gyönyörködhettünk, majd a párkányi származású Mihályi Réka tündökölt a Borbolya 

színpadán Group’n’Swing nevű zenekarával. 

 

„A Szent István napi ünnep és a felvidéki magyarság jövőjének új kezdete egy 
napra esik” 
2022. augusztus 19. – ma7.sk, felvidek.ma  

„A Szent István napi ünnep és a felvidéki magyarság jövőjének új kezdete egy napra esik” – 

hangsúlyozta Forró Krisztián augusztus 19-én Füleken, a Szövetség országos Szent István napi 
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ünnepségén. A Szövetség elnöke beszédében kiemelte, a felvidéki magyaroknak ez az esemény 

dupla ünnep, hiszen két évvel ezelőtt a három elődpárt nevében ekkor írták alá azt a 

szándéknyilatkozatot, mely szerint egységes pártban fognak politizálni és képviselni a felvidéki 

magyar közösséget. Mint elmondta, a magyar közösség szempontjából rendkívül fontos a 

közelgő őszi helyhatósági és megyei választás. „Nagyon fontos megtartani a pozícióinkat, a 

bástyáinkat regionális szinten, hiszen a Szövetség jelen pillanatban a harmadik legerősebb párt 

Szlovákiában, ami a helyi, illetve a megyei képviselők számát, a polgármesterek számát illeti. 

Itt tulajdonképen a felvidéki magyarságnak a léte a tét, hiszen ez az a szint, ahol jelen 

pillanatban tudjuk képviselni és erősíteni a közösségünket” – emelte ki beszédében. 

Hangsúlyozta továbbá, hogy Nagyszombat, illetve Nyitra megyében, ahol erős a magyar 

képviselet, ott az északi és a déli járások egyensúlyban vannak. 

 

Csokonai Vitéz Mihály-díjat kapott a Gömöri Kézművesek Társulása 
2022. augusztus 19. – ma7.sk  

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából hagyományosan több állami kitüntetést, 

kulturális és közművelődési díjat adtak át Budapesten. A Gömöri Kézművesek Társulása 

Csokonai Vitéz Mihály-díjban részesült. Az ünnepélyes díjátadónak a Pesti Vigadó adott 

otthont, ahol a Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz 

Érdemkereszt mellett közművelődési díjak találtak gazdára. Az elismeréseket Vitályos Eszter, 

a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és Hoppál Péter kultúráért 

felelős államtitkár adta át. A Gömöri Kézművesek Társulása munkásságát Csokonai Vitéz 

Mihály-díjjal ismerték el, amelyet Nagy György, a társulás elnöke vett át. Lapunknak 

nyilatkozva hangsúlyozta, ő csak átvette az elismerést, az a társulás 20 éves munkájának 

gyümölcse, így megilleti minden tagját, illetve azokat is, akik támogatták, segítették 

tevékenységét. "Nem egyszerű intézményes háttér nélkül működtetni egy ilyen népes, közel 

száz taggal rendelkező társulást, de a nehézségek ellenére számos sikert és eredményt hozott 

az elmúlt húsz év. Bízunk benne, hogy a következő két évtized is hasonlóan eredményes lesz" 

– fogalmazott. 

 

Szent István Napok, immár tizedszer Perbenyikben 
2022. augusztus 20. – bumm.sk  

A szervezők egyedülálló zenei és más jellegű attrakciókkal, gasztro- és borudvarral, számos 

érdekességgel várják az érdeklődőket a Mailáth-kastély udvarára. A Szent István Napok 

rendezvény egy kisebb kezdeményezésből nőtte ki magát a régió egyik legnagyobb nyári 

eseményévé – tudtuk meg Szpisák Gyula főszervezőtől, a Svenvys elnökétől. „Ágcsernyőben 

szerveztük meg az első rendezvényt, amelynek egyetlen programja volt akkor – az István, a 

király című rockoperát vetítettük az érdeklődőknek. Minden éven igyekeztünk gazdagabbá és 

izgalmasabbá tenni a programot, emellett az is fontos szempont, hogy családbarát legyen a 

rendezvény. Hosszú út vezetett idáig, sok munkával és tapasztalattal, de úgy érzem, sikerült 

igazán nagyszabású és rendkívül gazdag programmal büszkélkedő fesztivált kovácsolni az 

eredeti kezdeményezésből. A szervezésnél arra törekedtünk, hogy a szórakoztató 

fesztiválelemek mellett más, az ünnephez kötődő bemutatók is helyet kapjanak a programban. 
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Szombaton kora délután indulnak az események a kastély udvarán. Kézműves foglalkozások, 

kézműves vásár, népi játékok, gyerekprogramok, lovasíjász bemutató várja az érdeklődőket. Az 

Apeda gyerekzenekar fellépése után a Három Vidék Zenekar tagjai zenélnek.  

 

Szent István intelmeinek nyomában 
2022. augusztus 20. – ma7.sk  

Nagyabony Emlékparkja újabb gyöngyszemmel gazdagodott államalapító királyunk ünnepén, 

ugyanis a község ünnepélyes keretek között leleplezte Szent István király fémből készült 

mellszobrát. A hagyományos Szent István király ünnepélyes megemlékezés sokkalta 

bensőségesebb, sokkalta fontosabb rendezvénnyé vált a nagyabonyiak számára, ugyanis 

hivatalos keretek között felavatták legújabb büszkeségüket, Szent István király fémből készült 

mellszobrát. A fémplasztika, vagyis a mellszobor készítője Čech Gábor csallóközi szobrász volt. 

A kőtalapzatot a helyi önkormányzat biztosította, az emlékoszlop kőbevésett feliratait, üzenetét 

az ismert kőfaragó, Egyházi József és fia készítették el. A kőművesmunkákat az ekecsi Tóth 

Géza és kőműves csapata végezte el. A rendezvény Zsidó János esperes, Nagy Frigyes, a 

dunaszerdahelyi székhelyű Nemzetközi Szent György Lovagrend nagypriora és Gányovics Júlia 

polgármester hármasának szoborleleplezésével kezdődött. 

 

Ez a kenyér a bősiek kenyere!  
2022. augusztus 21. – ma7.sk  

Bősön Szent István király napját az Új Kenyér felszentelésével köti össze a bősi ünneplő 

közösség. Ilyenkor adnak hálát a jó termésért és emlékeznek meg méltóképpen a magyar 

államalapításról. A bősi Csemadok-ház épülete mellett felállított színpad megtelt a nyáradi 

pékmester, Sándor Károly által sütötte Új Kenyérrel és kiscipókkal, amelyek felszentelésük 

pillanatára vártak. A kiscipókat – mint minden évben – megvásárolhatták a jelenlévők, az 

összegyűjtött pénzösszegből pedig a helyi nyugdíjasotthon lakóinak vásárol majd a Csemadok 

helyi alapszervezete karácsonyi ajándékokat. Fenes Iván polgármester szerint a jövő jóskönyve 

rejti a felvidéki magyarok sorsát. „Ha Szent István örökségét háttérbe toljuk, mások 

kárörömére egymással acsarkodunk, talán nem is vagyunk méltók nagy királyunk óvó szent 

jobbjához. István államot alapított, de ennek megújítói és gondnokai mi magunk vagyunk. (…) 

Nem az a küldetésünk, hogy mások oldalában tövisként fájjunk, de ha puszta létünket mások 

így élik meg, akkor sem távozunk el innen szégyenkezve a semmibe. Ez a kenyér, a mi 

kenyerünk. Ezt üzeni városunk szívéből a nemzeti lobogó is” – hangsúlyozta a polgármester. 

 

Nyúljunk vissza Szent István hagyatékához! 
2022. augusztus 21. – ma7.sk  

Szent István királyunk ünnepe a Dunaszerdahelyi járás településein mindig előkelő helyet 

foglal el a magyar lakosság szívében. Nagymegyeren is megemlékeztek az augusztus 20-i 

ünnepünkről, ahol Berényi Józsefet, Nagyszombat megye alelnökét kérték fel szónoknak. Szent 

István kora nem volt egyszerű, mégis államalapítónk megharcolt a magyar nemzet jogaiért, de 

személyes ellentéteit sosem használta fel saját céljai elérése érdekében. Fő célja, eszméje volt a 
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rend megszilárdítása a magyarság érdekében. Keresztény volt, magyar és európai. 

Nagymegyeren 32. alkalommal rendezték meg a Szent István-napokat, amely idén (is) 

nagyszabású, háromnapos rendezvény a városban. Szent István szobrának megkoszorúzása 

mindig jeles alkalom a nagymegyeriek számára, sőt augusztus 20-a kimagaslik a magyar 

nemzeti ünnepek soraiból.  

 

Most is itt vagyunk, Szent István örököseiként feladatunk van! 
2022. augusztus 21. – ma7.sk  

A csapadékos időjárás miatti helyszínmódosítás ellenére méltó módon tartották meg a 

hagyományos Szent István-napi ünnepséget augusztus 20-án a komáromi Tiszti Pavilon 

zsúfolásig megtelt dísztermében. Ott többek között Márvány Miklós, Magyarország pozsonyi 

nagykövetségének tanácsosa, továbbá Dél-Komáromból Molnárné dr. Taár Izabella, a 

Komáromi Járási Hivatal vezetője és Turi Bálint alpolgármester, valamint Keszegh Béla, 

Észak-Komárom polgármestere is jelen volt. Az ünnepi beszédet Jókay Károly, a Jókay 

Alapítvány alapítója, Jókai Mór testvérbátyjának ükunokája tartotta, aki a családjával tette 

tiszteletét az eseményen. Keszegh Margit, a főszervező Jókai Közművelődési és Múzeum 

Egyesület elnöke a jelenlevők üdvözlése után az ősök tiszteletének jelentőségét hangsúlyozta. 

Majd elmondta, hogy az idén tizenhatodik alkalommal megrendezett augusztus huszadikai 

ünnepséget a kedvezőtlenre fordult időjárás miatt Szent István lovasszobra helyett tartják a 

Tiszti Pavilon impozáns dísztermében. Örömét fejezte ki amiatt, hogy a változtatás ellenére 

sokan akartak közösen ünnepelni. 

 

Az erkölcsi jót kell szolgálnunk mindannyiunknak - szentmisével ünnepeltek a 
pozsonyi magyarok 
2022. augusztus 21. – ma7.sk  

Pozsonyban immár hagyományosan a Szent Márton Székesegyházban került sor az augusztus 

20-ai magyar ünnepi szentmisére. A pozsonyi dóm ezúttal megtelt hívekkel és ünnepelni 

vágyókkal. „Sokan jöttek vidékről, a nyitrai és a Garam menti régióból is, illetve a Felvidék 

további településeiről, de Magyarországról is érkeztek vendégek" - mondta portálunknak 

Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikusok lelkipásztora. Az ünnepi szentmise 

főcelebránsa Fábry Kornél atya volt, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára, 

a magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója, aki beszédében Szent István 

Intelmeit sorakoztatta fel, és azok időszerűségét hangsúlyozta korunkban is. Tamás atya 

köszönetet mondott Kornél atyának és minden munkatársának, hogy a múlt évi kongresszus 

kapcsán bennünket, felvidéki magyarokat is társszervezőknek tekintettek, s hogy így 

felejthetetlen élmény maradhatott a pozsonyi hívek számára is az előző augusztus 20-a óta 

megszervezett budapesti világesemény. 
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Szent Istvánra emlékeztek Dercsikán 
2022. augusztus 21. – ma7.sk  

Kenyéráldással egybekötött Szent István ünnepséget tartottak a csallóközi kis faluban, 

Dercsikán. Államalkotó királyunk, vagy ahogy véletlenül frappáns nyelvbotlásként valaki 

megjegyezte, álomalkotó uralkodónk öröksége több mint ezer év óta ugyanaz, megmaradni itt, 

a Kárpát-medencében. Ezt hangoztatta beszédében Nagy Veronika, a helyi Csemadok elnöke. 

Az ünnepi délután fényét emelte a falu két fiatal tehetségének, Kántor Barbarának és Nagy 

Viktóriának éneke, valamint a hodosi Megmaradásunkért Kultúrcsoport tartalmas, érzelmes 

dalokkal teli műsora. A Himnuszt és a Székely himnuszt már közösen énekelték a fellépők és a 

résztvevők. Kónya Márió plébános megáldotta azt a három kenyeret, amit egy helyi 

fiatalasszony, Mészáros Anita sütött az ünnepi alkalomra. A felszeletelt kenyeret és más 

finomságokat ezután a jelenlévők nagy élvezettel fogyasztották. Egy idős férfi könnyekkel a 

szemében jegyezte meg, ilyen finom kenyeret utoljára gyermekkorában evett, azt még az 

édesanyja sütötte. 

 

Tárnok Balázs: Meg kell kongatni a vészharangot! 
2022. augusztus 21. – ma7.sk  

A kisebbségi jogok szószólóinak sokkal aktívabban kellene fellépniük a nemzetközi fórumokon, 

hogy megértessék, miért probléma, ha a kisebbségi kérdés az Ukrajna elleni orosz agresszió 

miatt újra démonizálódik – állítja Tárnok Balázs. A felvidéki származású jogvédő szerint 

Szlovákiára, amely eminens tanulóként szeret tetszelegni a nyugati döntéshozók előtt, 

eredményesen lehet nyomást gyakorolni, ha a magyar kisebbség jogainak sérelméről kellő 

alapossággal kap tájékoztatást a nemzetközi közvélemény. 

 

Újvidéki Színház: Megtartotta Szent István-napi ünnepségét a Magyar Nemzeti 
Tanács 
2022. augusztus 19. – Vajdasag.ma 

Honnan jő a fény... címmel szervezte meg Szent István-napi ünnepségét a Magyar Nemzeti 

Tanács. Ünnepi köszöntőjében Hajnal Jenő az együttélés, és az együtt ünneplés fontosságát 

hangsúlyozta. "Emlékezni elődeinkre öröm és kötelesség. Minden magyar számára 

nyilvánvaló, hogy eredetünk egyik fő alakja Szent István" - fogalmazott az MNT elnöke. Az 

ünnepségen jelen volt Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke is, aki az ünnephez 

gratulálva kifejezte meggyőződését, hogy együtt folytatjuk tovább és sikeresen megvédjük 

mindazt, ami Vajdaságban a legértékesebb. 

 

Zentán megszentelték a Kárpát-medence kenyerét: „A hit és a közösség ereje 
segít abban, hogy nemzetünk fennmaradjon” 
2022. augusztus 19. – Vajdasag.ma 

Államalapító királyunk, Szent István napja alkalmából a Zentai Gazdakör a Thurzó Lajos 

Művelődési és Oktatási Központtal karöltve a Kertek Helyi Közösségben az idén is 
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https://ma7.sk/tajaink/szent-istvanra-emlekeztek-dercsikan-kepekkel
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27788/Zentan-megszenteltek-a-Karpat-medence-kenyeret-A-hit-es-a-kozosseg-ereje-segit-abban-hogy-nemzetunk-fennmaradjon.html
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megünnepelték a Kárpát-medence Kenyerét, amelynek az alapanyagait a Kárpát-medence 

számos vidékéről adományozták magyar közösségek és magánszemélyek azzal, hogy az idén az 

a három, méretes kenyér lett megszentelve, amelyhez a hozzávalót a vajdasági mezőgazdasági 

termelők gyűjtötték össze a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége és a Zentai Gazdakör 

szervezésében, és amiből Szolnokra, az ünnepség központi rendezvényére is szállítottak, hogy 

ott két év kihagyás után újra a város kemencéjében süssék meg az összmagyar kenyeret. A 

rendezvénysorozat alkalmi kulturális műsorral kezdődött, amelynek közönségét és a vendégeit 

Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere üdvözölte. 

 

Szent István-napi rendezvényt tartottak Muzslyán 
2022. augusztus 20. – Vajdasag.ma, Pannon RTV 

A Muzslai Petőfi Sándor MME rendezvényei között kiemelt helyen szerepel a Szent István-napi 

ünnepség. Az idén is a templom melletti emlékparkban elsőként a Himnuszt énekelték el az 

egybegyűltek, közreműködött Táborosi György hegedűn. Azt követően a Szent István-

szobránál virágot helyeztek el. Koszorúzott Balogh György, a Szabadkai Főkonzulátus konzulja, 

Molnár Attila, az MNT képviseletében, a VMSZ nevében Kovács Elvira, Flaman Dianna és 

Vidrács Krisztina helyezett el virágot, Bodó Poturica Mária és Palatinus Ervin, a helyi közösség 

képviselői is koszorúztak, továbbá Bacsó Mihály és Sági György a RÉMUSZ hagyományápolók 

egyesülete nevében, valamint a Muzslai Petőfi Sándor MME képviselői, Horváth Julianna és 

Kósa Zoltán. 

 

Kishegyes: Hogy el ne vesszen hagyományunk! mottóval ünnepeltek 
2022. augusztus 19. – Vajdasag.ma 

Szent István-napi ünnepséget tartottak Kishegyesen a Kátai tanyán, a keresztény magyar állam 

megteremtőjének fából faragott szobra előtt. A Kátai tanyán tavaly avatták fel Szögi Rudolf 

fafaragó Szent István szobrát. Dr. Szőke Anna néprajzkutató, a kishegyesi Értéktár Egyesület 

elnöke elmondta, Hogy el ne vesszen hagyományunk! mottóval, a Kátai tanya működtetőivel 

közösen szervezték meg idén szerény keretek között a megemlékezést. 

 

Horgos: Az idő múlásával látszik Szent István alkotásának maradandósága 
2022. augusztus 19. – Vajdasag.ma 

Ahogy sokasodnak a magyar államiság mögöttünk hagyott évei, úgy látszik egyre tisztábban az 

alapító király alkotásának maradandósága, hangzott el péntek délután Horgoson, az első 

vajdasági Szent István szobornál megtartott ünnepségen, amit a Juvenior Polgárok Egyesülete 

és az Órás Villa Polgári Egyesület szervezett augusztus 20-a tiszteletére. Az alkalmi beszédet 

Kenyeres Klaudia könyvtáros tartotta, aki elmondta, hogy az államalapító Szent István király 

ünnepe a magyarság legmeghatározóbb történelmi eseményét idézi a jelen embere számára. A 

kérdés ugyanaz volt, mint azóta annyiszor: megmaradunk vagy elveszünk? Öröksége egy 

évezrede határozza meg nemcsak nemzetünk sorsát, de mindennapjainkat is. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27789/Szent-Istvan-napi-rendezvenyt-tartottak-Muzslyan.html
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Fehérlovas hintón érkezett a tiszaszentmiklósi templomba a felszentelésre váró 
új kenyér 
2022. augusztus 21. – Pannon RTV 

Nem mindennapi látványban volt része mindazoknak, akik szombaton a bánáti 

Tiszaszentmiklósra látogattak. Az államalapítás ünnepe alkalmából fehérlovas hintón, 

megannyi népviseletbe öltözött fiatal kíséretében érkezett a helyi templomba a felszentelésre 

váró új kenyér. A kalapjukat árvalányhajjal díszített ifjú legények és hagyományos magyar 

népviseletbe öltözött helyi lányok vonultak végig Tiszaszentmiklós utcáin, óvva a szent koronát 

és az új kenyeret. A Szent István-napi kenyérszentelő ünnepséget szervező Piros Tulipán 

Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület tagjai egyként őrzik Szent István ránk hagyott 

intelmeit, egyben magyar hagyományainkat. 

 

Szent István királyságát Istenre építette 
2022. augusztus 20. – Pannon RTV 

Szentmisével ünnepelték Szent István napját a temerini Szent Rozália-templomban. Az ünnepi 

misére sokan összegyűltek. Rövid kultúrműsort is tartottak, amit eredetileg az udvarban 

szerettek volna megrendezni a Szent István-szobornál, ezt viszont az eső nem tette lehetővé. 

Szöllősi Tibor, plébános, Temerin: „Szent István királyért nagyon hálásak vagyunk, a Szentírás 

őt okos embernek nevezi. Azt jeleni, hogy mélyre néző, lényegre törő, lényeget látó valaki Szent 

István király. Az evangéliumban hallottuk, hogy szembeállítja Jézus, az okost és a balga embert, 

aki a házát homokra építi.” 

 

Az ünnepek megerősítenek bennünket – Szent István-nap és újkenyér-ünnep 
Magyarkanizsán 
2022. augusztus 22. – Magyar Szó 

Szombaton délután kezdődött meg a magyarkanizsai ünnepségsorozat, melynek alakulásába 

beleszólt az időjárás. Szent István most a szomjúzó földet örvendeztette meg inkább, mint a 

szabadtéri programokat váró családokat. A kétnapos ünnepet Magyarkanizsa önkormányzata 

eseménydúsra szervezte, előreláthatóan sokakat meg is mozgatott volna a színes, mindenkihez 

szóló program, ám ezek egy részét kénytelenek voltak lemondani. Vasárnap reggel a katolikus 

és a pravoszláv templomban is kenyérszentelő szentmisét szolgáltattak. 

 

Külhoni Magyarságért Díjat kapott Milován Sándor 
2022. augusztus 19. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjjal tüntették ki Milován Sándort, a KMKSZ tiszteletbeli 

elnökét. Az elsimerést Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár adta át a 

Budavári Palota Főőrség épületében  augusztus 19-én. Magyarország miniszterelnöke a 

külhoni magyarságért végzett áldozatos tevékenységet 1995. óta díjazással ismeri el. A díj a 

külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a nemzet 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/feherlovas-hinton-erkezett-tiszaszentmiklosi-templomba-felszentelesre-varo-uj
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/feherlovas-hinton-erkezett-tiszaszentmiklosi-templomba-felszentelesre-varo-uj
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örökségének megőrzésében, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a 

gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és külföldi 

személyeknek és szervezeteknek adható. 

 
Nem maradt el az augusztus 20-i ünnepség Beregszászban 
2022. augusztus 21. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

A háborús időszak ellenére a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség méltóképpen 

ünnepelte meg államalapító szent királyának emléknapját. A mise 17.00 órakor kezdődött a 

római katolikus templomban. Molnár János beregszászi esperes-plébános szentbeszédében 

felhívta a figyelmet arra, hogy Szent István nemcsak politikai megfontolásból lett keresztény, 

hanem mély meggyőződésből. Hangsúlyozta, hogy példája ma is bátorít bennünket, hiszen a 

hétköznapokban a szentek is olyan hús-vér emberek, mint mi.  

 

Szent Istvánra emlékeztek Mezőkaszonyban 
2022. augusztus 20. – karpatalja.ma, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Csöndes koszorúzással méltatta  államalapító Szent István király emlékét a Pro Cultura 

Subcarpathica civil szervezet augusztus 20-án Mezőkaszonyban. A civil szervezet 2015-től 

szervez Szent István-napot a Beregszászi járásban. Mezőkaszony volt a kezdeti helyszín, majd 

búcsúval bővítve az eseményt, Tiszacsomára költözött a program. A PCS a településen is 

szerette volna tovább erősíteni  Szent István kultuszát. 

 

Az államalapításra és Szent István királyra emlékeztek Tiszacsomán 
2022. augusztus 20. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban szervezett csendes megemlékezést a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) augusztus 20-án, Szent István király és a magyar 

államalapítás ünnepén. Vidékünkön számos, a honfoglalás korából származó leletre bukkantak 

már, azonban a Tiszacsomán feltárt korabeli temetőt Kárpátalja legjelentősebb 

emlékhelyeként tartják számon, ugyanis az 1980-as években itt folytatott ásatások során a 

régészek egy X. századi települést, valamint a magyar határvédő közösség nyughelyét tárták fel, 

ami egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a magyarok ősei nemcsak átvonultak a területen, 

hanem lakóhelyeket létrehozva le is telepedtek itt. 

 

Államalapító Szent István királyra emlékeztek Aknaszlatinán 
2022. augusztus 20. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség minden évben megemlékezik Szent István királyról 

és az államalapításról. Idén viszont Kárpátalja-szerte a háborús helyzet miatt csendes 

főhajtással és koszorúzással méltatták az emléknapot. A KMKSZ Felső-Tisza-vidéki 

Középszintű Szervezete, valamint a helyi magyarság Aknaszlatinán, az első magyar királyról 

elnevezett, helyi római katolikus templomban gyűlt össze. Az ünnepi szentmisét és körmenetet 

Mankovics Sándor rahói plébános celebrálta. 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/nem-maradt-el-az-augusztus-20-i-unnepseg-beregszaszban/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/szent-istvanra-emlekeztek-mezokaszonyban/
https://karpataljalap.net/2022/08/20/az-allamalapitasra-es-szent-istvan-kiralyra-emlekeztek-tiszacsoman
https://life.karpat.in.ua/?p=115409&lang=hu


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 22. 

. 

 

 

Görögkatolikus rekollekciót tartottak Beregszászban 
2022. augusztus 20. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület a papcsaládok házaspárjai számára 

tartott rekollekciót a beregszászi Ortutay-kollégiumban. A lelki délután vezetője Makkai 

László, a Miskolci Egyházmegye görögkatolikus papja, pasztorálpszichológus, lelkigondozó, a 

Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, valamint a Görögkatolikus Roma 

Szakkollégium igazgatója volt. 

 

Ingyenesen étkezhetnek bizonyos tanulók a munkácsi iskolákban 
2022. augusztus 19. – karpatalja.ma 

Egyes kategóriákba tartozó gyerekek ingyen étkezhetnek a Munkácsi kistérség iskoláiban. A 

városvezetés, tanulónként, napi 50 hrivnyát különít el a költségvetésből – írja a 

zakarpattya.net.ua. A vonatkozó rendeletet augusztus 22-én tárgyalja a Városi Tanács 

végrehajtó bizottsága. Az ingyenes étkeztetés azokra az 1-11. osztályos tanulókra vonatkozik, 

akik alacsony jövedelemmel rendelkező családok gyermekei. 

 

Ukrajnában az év végéig meghosszabbították a karantént 
2022. augusztus 20. – kiszo.net 

Legutóbbi májusban bővítették a határidőt augusztus 31-ig. A Miniszteri Kabinet döntése 

értelmében 2022. december 31-ig meghosszabbították a karantént az országban, közölte 

Terasz Melnicsuk, a Legfelső Tanács képviselője. A koronavírus-járvány miatt az év végéig 

érvényben maradnak az adaptív karantén szabályai, vagyis a közintézményekben kötelező a 

maszkviselés és a szociális távolság tartása, illetve szükséges a Covid-igazolás is. 

 

Újabb adomány érkezett Csongorra 
2022. augusztus 20. – karpataljalap.net 

A háború kitörésétől kezdődően Kárpátalja számos településére érkezett már segítség több 

magyarországi szervezet vagy civil adományozó részéről egyaránt. Ezúttal a Magyar 

Református Szeretetszolgálat és magánszemélyek juttatták el felajánlásaikat Csongorra. Baksa 

Andrástól, Csongor elöljárójától megtudhattuk, hogy jelenleg zajlanak a Csongori Gimnázium 

étkezdéjének kialakítási munkálatai. Céljuk, hogy az új tanév kezdetével elindulhasson az 

iskolások étkeztetése az intézményben. A szükséges felszerelések beszerzésében oroszlánrészt 

vállalnak a magyarországi adományozók. 

 

A legmagasabb fizetések Ukrajnában – Kárpátalja ötödik 
2022. augusztus 21. – karpatalja.ma 

A grc.ua elemzői központja kiértékelte az ország különböző régióiban kínált bérezéseket − írja 

a finance.ua. A felmérés szerint augusztusban a legtöbb régióban stagnáltak a bérek. Kivételt 

képeznek a zaporizzsjai, Ivano-frankivszki, csernyivci, szumi és ternopili területek, ahol 
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csökkentek a honoráriumok. Kárpátalja az átlagfizetések tekintetében váratlanul betört az első 

öt régió közé. Ugyanakkor jelentős hátránnyal kullog a listavezetők mögött. 

 
 

 Elektronikus sajtó 

 

Kárpát-medence 

2022. augusztus 21. – M1 

 

Gömöri kézműves vásár 

Esős, borongós nap köszöntötte a gömöri Várhosszúrét lakóit, de ez senkinek nem szegte 

kedvét, így is szép számmal érkeztek kézművesek határon innen és túlról a hagyományos 

Gömöri Kézműves Vásárba, amelyet a Gömöri Kézművesek Társulása hívott életre. 

 

Kitartanak magyarságuk mellett az avasújvárosiak 

Az Avas hegység lábánál, gazdagon termő szőlőhegyek ölelésében fekszik Avasújváros. Neve 

ellenére nem város, hanem község, és bár jórészt román többségű települések veszik körül, az 

1800 fős község mindmáig megmaradt szinte teljesen magyarnak, ami annak köszönhető, hogy 

az itt élők még a kommunizmus idején is ragaszkodtak anyanyelvükhöz, hagyományaikhoz. A 

fonóestek, csürdöngölők még a diktatúra legnehezebb időszakában is megmaradtak. A 

rendszerváltás után pedig még nagyobb lendületet kapott a népi kultúra. 

 

Lehel sportközpont, Muzslya 

A ma is többségében magyarok által lakott bánáti kisközség, Muzslya közösségének egyik 

legfontosabb helyszíne a nyolcvan évvel ezelőtt alapított Lehel Sportközpont. Az évtizedek 

során voltak jó és rosszabb időszakai, de az elmúlt években visszaköltözött bele az élet, ugyanis 

egyre több fiatal jár ide sportolni. 

 

Bányásznapok Baróton, az erdővidéki bányászat emlékezete  

Az erdővidéki szénbányászat kezdetének 150-ik évfordulójára emlékeztek Baróton, amely a 

környező falvakkal együtt az iparág székelyföldi központja volt, s bár ma már csak a nyugdíjas 

bányászoknak van élő emléke a szénkitermelésről, a huszadik században ez jelentette a térség 

lakóinak legfontosabb megélhetését. A szénbányászat fénykorában, a múlt század második 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2022-08-21-i-adas/
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felében a vidék tizenhat telephelyén mintegy 3500-an dolgoztak ebben az ágazatban, vagyis a 

térség felnőtt lakosságának közel fele. 

 

 


