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Nyomtatott és online sajtó 
 

Nem engedjük el üldözött magyarjaink kezét 
2016. augusztus 19. – MTI, Kormány.hu, Krónika, Erdély Ma 

A Külhoni Magyarságért Díj egyik üzenete, a politikai azt fejezi ki, hogy nem engedjük el 

üldözött magyarjaink kezét – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken, az 

elismerések budapesti átadásán. „A nemzeti ünnep alkalmából átadott kitüntetésnek három 

üzenete is van, egyrészt jelenti a nagyszerű emberek értékelését, másrészt az adott nemzetrész 

elismerése, jelzése annak, hogy a magyar állam figyel rájuk, szereti, az egyetemes magyar 

nemzet meghatározó részének tekinti őket” – jelentette ki Semjén Zsolt. Hangsúlyozta: a díjnak 

van egy politikai üzenete is, mégpedig az, hogy üldözött magyarjaink kezét nem engedjük el. 

Az ünnepségen tíz Külhoni Magyarság Díjat adtak át, amelyet a nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes javaslatára a kormányfő adományoz a külhoni magyar közösségek 

érdekében végzett közéleti, oktatási, kulturális, egyházi, tudományos, valamint a gazdasági 

önszerveződés területén végzett kiemelkedő munkáért. 

 

Nyilvánvalóak a jogsértések a Tamás Ilonka-ügyben 
2016. augusztus 21. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke szerint Szlovákia nyilvánvaló jogsértéseket 

követ el: egyértelmű, hogy nemzetiségi alapon diszkriminálja a saját polgárait, ezt pedig 

nagyon nehéz szőnyeg alá söpörni a 21. századi Európában. Lomnici Zoltán ezt azzal 

kapcsolatban mondta az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában, hogy az Európai 

Parlament (EP) befogadta a Tamás Ilonka-ügyben több mint egy éve benyújtott petíciót, és 

megkezdték annak kivizsgálását. 

 

Semjén Zsolt: Ott kell előrelépni, ahol lehet 
2016. augusztus 20. – Felvidék Ma 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Külhoni Magyarságért Díj átadási ünnepségét 

követően nyilatkozott a Felvidék Ma hírportálnak. A szlovák állampolgársági törvény kapcsán 

elmondta: „Két politikai álláspont van: az egyik a Jobbiké, amely állandóan azzal bombáz 

engem, hogy amíg nem lépünk előre mondjuk az állampolgársági törvény tekintetében, addig 

kvázi fagyasszuk be a kapcsolatokat Pozsonnyal. Én ezt nem tartom egy jó ötletnek. Én azt 

gondolom, hogy ott kell előrelépni, ahol lehet, és miután a V4-ek keretében kitűnő az 

együttműködés. Megértük azt, hogy a cseh, a lengyel, a magyar és szlovák katonák együtt védik 

a magyar határt. Hogy a szlovákok olyan katonákat küldtek, akik beszélnek magyarul! Tehát itt 

olyan bizalmi együttműködés van, hogy ennek a történelmi távú következményét még fel sem 

tudjuk mérni.” 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/nem-engedjuk-el-uldozott-magyarjaink-kezet
http://www.bumm.sk/belfold/2016/08/21/nyilvanvaloak-a-jogsertesek-a-tamas-ilonka-ugyben
http://felvidek.ma/2016/08/semjen-zsolt-ott-kell-elorelepni-ahol-lehet/
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Antal Árpád: a Külhoni Magyarságért Díj azt jelzi, jó irányba tartunk 
2016. augusztus 19. – szekelyhon.ro 

A Külhoni Magyarságért Díjjal kitüntetett Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint 

az elismerés odaítélése megerősítette a hitüket abban, hogy jó úton indultak el, és Budapest 

odafigyel a tevékenységükre, értékeli azt. Antal Árpád az MTI-nek péntek délután telefonon azt 

mondta, az elmúlt években a másik három kitüntetett erdélyi településvezetővel együtt azon 

dolgoztak, hogy a térség versenyképessé váljon, Székelyföld és a székelyek érzékeljék a fejlődést 

és ott megvalósuljanak a nemzetpolitikai célok. Ebben fontos szerepe volt és van azon 

vállalásuknak, hogy a polgármesterség mellett közösségi vezetők is. Arról, hogy ők később 

Csíkszeredában kapják meg a díjat, a sepsiszentgyörgyi polgármester úgy nyilatkozott: 

jelzésértéke van annak, hogy az elismerést Székelyföldön vehetik át. 

 

Durván csúsztat a TVR Nagy Feróék kolozsvári koncertje kapcsán 
2016. augusztus 19. – Krónika 

A román köztelevízió szerdán közölt összeállítást a Kolozsvári Magyar Napok (KMN) ezen a 

héten zajló, 7. kiadásáról, a másfél perces anyagot azonban teljes egészében az előző esti Nagy 

Feró és a Beatrice koncertjének szánták. A riporter, Diana Apahidean felháborodásának adot 

hangot amiatt, hogy a koncert felvezetéseképpen eljátszott, Utálom az egész XX. századot című 

dal képsorai többek közt Hitlert és Lenint ábrázolták, majd a „muzulmán terroristák jelszava, 

az Allahu Akbar! is elhangzott”. A tendenciózus riport készítői továbbá a csúsztatástól sem 

riadtak vissza. Anélkül, hogy feltüntették volna az időpontot és a helyszínt, bevágták a Beatrice 

egy korábbi fellépését, amelyen Nagy Feró azt énekli: „Kolozsvár újra magyar város lesz”. A 

TVR egy kolozsvári román újságírót és egy politikai elemzőt is megszólaltatott az ügyben, 

mindketten „irredenta, revizionista és obszcén üzenetek közvetítőinek”, sőt románellenesnek 

nevezik a Beatricét és énekesét. 

 

A román rendőrség is „hallgatja” a Beatrice közismert slágerét 
2016. augusztus 19. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A Kolozs megyei rendőrség hivatalból vizsgálatot indított Nagy Feró és a Beatrice kolozsvári 

koncertje miatt, miután a román média úgy értelmezte, hogy az együttes XX. század című dala 

kedvező fényben tüntetné fel Joszif Visszarionovics Sztálint, Adolf Hitlert és az Iszlám Állam 

terrorszervezetet. Carmen Jucan, a Kolozs megyei rendőrség szóvivője pénteken az Adevărul 

című napilapnak elmondta: hivatalból indítottak eljárást, amelynek során egy ügyész és egy 

rendőr vizsgálja, hogy a koncerten elhangzottak kimerítik-e a fasiszta, rasszista, idegengyűlölő 

jelképek használatát, valamint háborús bűnösök emlékének ápolását tiltó, 2002/31-es számú 

sürgősségi kormányrendeletben megállapított bűncselekményeket. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/antal-arpad-a-kulhoni-magyarsagert-dij-azt-jelzi-jo-iranyba-tartunk
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/durvan-csusztat-a-tvr-nagy-feroek-kolozsvari-koncertje-kapcsan
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-roman-rendorseg-is-ahallgatja-a-beatrice-kozismert-slageret


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 21. 
3 

A KMN szervezői közleményben ítélték el a TVR Beatrice-koncertről szóló 
manipulatív riportját 
2016. augusztus 19. – transindex.ro 

A TVR szerdán megjelent, a Beatrice koncertről szóló riportja magyarellenes felhanggal 

próbálja befeketíteni a Kolozsvári Magyar Napokat. A Román Televízió műsorkészítői 

félreérthették vagy szándékosan félre akarták érteni az „Utálom az egész XX. századot” című 

szám kezdő képsorait. „A magyarországi Beatrice „vitatható koncertjén” Hitler és Lenin képét 

vetítették, és elhangzott az iszlamista terroristák jelmondata is, az Allahu Akbar” - számolt be 

a román közszolgálati televízió. A riport az egészet pedig egy olyan kontextusban tálalja, 

mintha Nagy Feró és zenekara éltetné ezeket a történelmi személyeket és nem elítélnék őket, 

mint ahogy a dalszövegből ki is derül. 

 

Magyar személyiségeket is kitüntettek az Aradi Városnapokon 
2016. augusztus 19. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Magyar személyiségeket is kitüntettek az Aradi Városnapokon pénteken délután. Gheorghe 

Falcă polgármester köszöntő beszédében emlékeztette a városháza dísztermének közönségét, 

hogy 1834. augusztus 21-én kapta meg Arad a szabad királyi város címet, és akkortól 

számítható a város fejlődése, ezért is ezen évfordulóhoz kötődve szervezik meg a városnapokat. 

Magyar személyiségeket is kitüntettek: urbanisztikai tevékenységéért Pro Urbe-díjat kapott 

Cziszter Kálmán építész, volt megyei és városi tanácsos, továbbá ún. Kiválóság-oklevéllel 

ismerték el Steinhübel Zoltán képzőművész, a művészeti középiskola tanára, valamint Mészár 

Sándor megyei ifjúsági és sportigazgató, az Atletico futballakadémia alapítója, az UTA 

labdarúgócsapatának újjáalapítója érdemeit. 

 

„Pécs város számára a legfontosabb testvérváros Arad” 
2016. augusztus 19. – Nyugati Jelen 

Kétezerhárom óta ápol partnervárosi viszonyt Arad és Pécs, az évről évre erősebb, mára baráti 

kötelékké nemesült kapcsolatot pedig 2008-ban testvérvárosi rangra emelték. Azóta évente 

számos közös rendezvényen, tapasztalatcserén igyekeznek még szilárdabbá tenni a két 

település együttműködését. Egyik ilyen kiváló alkalom a találkozásra az Aradi Napok 

rendezvénysorozat, melyen belül Pécs Napját is megtartják. A pécsiek csütörtökön debütáltak, 

szokásukhoz híven ezúttal is gazdag, színvonalas programmal. Pécs Napját délután 5 órakor 

nyitották meg az Arad Megyei Könyvtár Klió Termében rendezett tárlattal, melyen az aradiak 

két pécsi fiatal, Hegyi Csaba festőművész és Palatinus Dóra szobrászművész munkáival 

ismerkedhettek meg. Az eseményen Călin Bibarț aradi alpolgármester köszöntötte a 

közönséget, majd az Aradra vissza-visszatérő Horzsa Gábor, a Pécsi Kulturális Központ 

igazgatója – Pécs Napja állandó szervezője – szólt néhány szót, megköszönve az aradi kulturális 

intézményeknek a fesztiválnap összeállításában nyújtott támogatását, külön kiemelve az 

egészségi problémák miatt első ízben hiányzó Bognár Levente aradi alpolgármesternek az 

eddigi segítségét. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43590
http://itthon.transindex.ro/?hir=43590
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/68559-magyar-szemelyisegeket-is-kituntettek-az-aradi-varosnapokon
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/pecs_varos_szamara_a_legfontosabb_testvervaros_arad.php
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Fiatalok és a politika viszonyáról beszélgettek 
2016. augusztus 20. – maszol.ro 

A Köz/Élet/Tér a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum szervezésében valósult meg az Ifjúsági 

Pavilonban. A beszélgetés meghívottjai Antal Lóránt MIÉRT elnök, Geréd Imre az RMDSZ 

Ifjúságért felelős alelnöke, Enyedi Tamás Kolozs Megyei tanácsos, Deák Ferencz Kolozs Megyei 

tanácsos, Szőcs Endre Kolozs Megyei tanácsos voltak, a beszélgetést Antal Géza a KIFOR 

elnöke moderálta. A „70 nap az önkormányzatban” című kerekasztal beszélgetés során a frissen 

tisztségbe került fiatal önkormányzati képviselők meséltek eddigi tapasztalataikról, az első 

tanácsülésről és arról, hogy mik azok a tervek és elképzelések, amiket a négy éves mandátum 

alatt szeretnének megvalósítani. 

 

Winkler: a megmaradás üzenete a szórványban cselekvésre késztet 
2016. augusztus 20. – maszol.ro 

A Fehér megyei Magyarkapud magyar közösségével közösen ünnepelt Winkler Gyula EP-

képviselő, aki hangsúlyozta, államalapító királyunk, Szent István napja bizonyára más 

tartalommal van jelen Budapesten, Magyarország városaiban, mint itt, Erdélyben, 

Kolozsváron vagy éppen a Székelyföldön, netán valamely szórványközösségben. Ám Szent 

István ünnepének üzenete Magyarkapudon is  érvényes. 

 

Erdélyi személyiségek kaptak magyar állami kitüntetést Kolozsváron 
2016. augusztus 20. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Krónika 

Az erdélyi magyar kulturális élet több jelessége kapott magyar állami kitüntetést szombaton 

Kolozsváron, az államalapítás ünnepén. Az ünnep alkalmából Áder János köztársasági elnök a 

magyar érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Hadházi András kolozsvári 

színművésznek, Kozma Dezső irodalomtörténésznek és Szabó Gyula Miklós közírónak, 

szerkesztőnek. Ugyanakkor Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Gergely Balázsnak, 

a Kolozsvári Magyar Napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesület elnökének adományozott 

Pro Cultura Hungarica díjat. A díjakat Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkár adta át. 

 

Kolozsváron szétosztották a Kárpát-medence Kenyerét 
2016. augusztus 20. – maszol.ro, Krónika 

Idén is megszentelték, majd szétosztották a Kárpát-medencei magyarok összetartozását 

jelképező rekord méretű kenyeret Kolozsváron. A határokon átívelő összefogással készült 

kenyeret az erdélyi magyar történelmi egyházak elöljárói áldották meg a Szent Mihály 

templomban. Kolozsvár immár harmadik alkalommal vett részt a Kárpát-medence kenyere 

programban. Az augusztus 20-i új kenyér ünnepéhez kötődő eseményt hagyományteremtés 

céljából indítottak 2011-ben a kezdeményezők, Szolnok városa és a Szolnok Televízió. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/68581-fiatalok-es-a-politika-viszonyarol-beszelgettek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/68580-winkler-a-megmaradas-uzenete-a-szorvanyban-cselekvesre-kesztet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=204504&cim=erdelyi_szemelyisegek_kaptak_magyar_allami_kituntetest_kolozsvaron
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/68579-kolozsvaron-szetosztottak-a-karpat-medence-kenyeret
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Megkezdődtek a Partiumi Magyar Napok Szatmárnémetiben 
2016. augusztus 20. – maszol.ro, Krónika 

A Partiumi Magyar Napok 15 éve című kiállítás megnyitójával indult péntek délután a 

jubileumi PMN. Estig a tárlatot jobbnál jobb programok és koncertek követtek. Az érdeklődők 

a rendezvény különböző éveiből fennmaradt tárgyakból, pólókból, programfűzetekből és 

fényképekből láthattak egy összeállítást Szakszervezetek Művelődési Házának előcsarnokában, 

ahol a szervezők hivatalosan is megnyitották az idei Partiumi Magyar Napokat. A kiállításról, 

illetve a PMN 15 évéről egy kiadvány is megjelent, amely betekintést nyújt még a szervezést 

kulisszatitkaiba. Az ünnepélyes megnyitót a debreceni Csokonai Nemzeti Színház és a Hajdú 

Táncegyüttes előadása követte. 

 

Kolozsvár hosszú életének titka 
2016. augusztus 20. – MTI, Krónika 

Németh Zsolt szerint a hétszáz éves Kolozsvár hosszú életének titka, hogy egyszerre tudott 

szép, okos és jó lenni. Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a parlament és 

Magyarország nevében köszöntötte péntek este Kolozsvárt a számára városi kiváltságokat 

biztosító dokumentum keltezésének 700. évfordulóján, az ünnepi gála előtt. A Fidesz 

képviselője elmondta, a város szépségének hátterében ott húzódik az a kulturális sokszínűség, 

amelyet évszázadok óta képes fenntartani. A város okosságát abban látta, hogy egyetemi 

városként sok forrást fektet abba, hogy tudásalapú gazdaságot hozzon létre az egész országra 

kiterjedő hatással. A város jóságát abban látta, hogy törődik a rászoruló emberekkel, a 

kisebbségekkel, és immáron támogatja a történelmi egyházakat is. 

 

A marosvásárhelyieknek is ízlett a Nemzet Kenyere 
2016. augusztus 21. – maszol.ro 

Negyedik alkalommal ünnepelték meg augusztus 20-át a marosvásárhelyi magyarok a város 

főterén. Első alkalommal a belvárosi római katolikus plébánia udvarára gyűltek össze az 

ünneplők, három éve már a Színház-téren idézik István király szellemiségét. Az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács szervezésében ünnepi műsor és kenyérszentelés helyszíne volt a főtér, több 

száz résztvevővel. Elsőként Cseh Gábor, az EMNT megyei elnöke, majd Flender Gyöngyvér 

konzul, Magyarország csíkszeredai konzulátusának képviselője köszöntötte az ünneplőket és 

hangsúlyozta Szent István király szerepét a magyar nép történetében, a keresztény 

államalapítás jelentőségét, az ezer éves múlt fontosságát. 

 

KMN – A kultúra fogyasztása nem IQ-függő 
2016. augusztus 21. – Krónika 

Rengeteg kulturális program, így kiállításmegnyitók, könyvbemutatók, tárlatvezetések, 

színházi előadások, kerekasztal-beszélgetések várták a közönséget a vasárnap záruló 7. 

Kolozsvári Magyar Napokon. Annyira sűrű és gazdag volt a program a hét végén, hogy 

lehetetlen lett volna minden rendezvényen részt venni: reggeltől estig egymást követték a 

kultúra különböző területeire „elvezető” események a magyar ünnep helyszínein.  
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/68568-megkezd-dtek-a-partiumi-magyar-napok-szatmarnemetiben
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kolozsvar-hosszu-eletenek-titka
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/68594-a-marosvasarhelyieknek-is-izlett-a-nemzet-kenyere
http://www.kronika.ro/kultura/kmn-a-a-kultura-fogyasztasa-nem-iq-fuggo
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Kolozsvári pedagógusok: sikertörténet az Örökségünk őrei program 
2016. augusztus 21. – maszol.ro 

A huszonöt éve szabad Kolozsváron ezidáig senki sem mutatta meg, hogy a műemlékek jó 

kedvvel, diákok bevonásával is megóvhatók. Az Örökségünk őrei ifjúsági mozgalom nagy 

erénye, hogy olyan fiatalokat nevel, akik tudják, hogy a kultúra összeköt – hangzott el azon a 

beszélgetésen, amelyet szombaton Örökségünk Őrei Kolozsváron címmel szervezett a 

Communitas Alapítvány. A Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozat részeként Hegedüs 

Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke helyi pedagógusok véleményét kérte ki 

arról a projektről, amelyet idén immár hatodik éve bonyolított le a szövetség, és amely egész 

Erdélyben nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. 

 

Felmérés: A Hálót kivéve az összes jelenlegi parlamenti párt bejutna a 
törvényhozásba 
2016. augusztus 19. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Ha augusztusban tartanák a parlamenti választásokat, a győztes a polgárok 27 százalékának 

voksával ismét az Irány-Szociáldemokrácia lenne. További hat politikai párt ugyancsak 

teljesítené a parlamenti küszöb feltételeit, a Háló párt viszont parlamenten kívül maradna - 

derül ki a FOCUS közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. A felmérés szerint a Most – 

Híd 6,1, az MKP 3,6 százalékot szerezne. 

 

Közéletünk jeles személyiségeit tüntették ki a pozsonyi magyar nagykövetségen 
2016. augusztus 20. – MTI, hirek.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Államalapító Szent István ünnepe alkalmából magas állami kitüntetéseket adtak át 

Pozsonyban felvidéki magyar társadalmi- és közéletben tevékenykedőknek. Az Áder János 

magyar köztársasági elnök által adományozott kitüntetéseket Petrécs Anna, Komzsík Attila, 

Hecht Anna, Hrubík Béla, Újváry László és Németh Szilvia kapta. A rendezvényen 

Magyarország pozsonyi nagykövete azt mondta: az államalapítás ünnepén arra is emlékeznek 

a magyarok, amire büszkék lehetnek nemzetként. Czimbalmosné Molnár Éva szerint ilyen a 

történelmünk, elődeink és közösségünk tagjai. „Nemcsak azokat a személyeket keressük, akiket 

a közösségünk, a közvélemény jól ismer, hanem ténylegesen keressük azokat az embereket, 

akik kis közösségben nagyon sokat tesznek. Van miből meríteni” – fogalmazott Czimbalmosné 

Molnár Éva. 

 

Bugár Érseket látná szívesen a miniszteri székben 
2016. augusztus 20. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Bugár Béla megerősítette, miszerint a közlekedési miniszteri posztra Érsek Árpád jelenlegi 

államtitkárt javasolnák. A párt országos tanácsa által megszavazott javaslatot a Most-Híd 

elnökségének, majd a két koalíciós pártnak, az Irány-Szociáldemokráciának és a Szlovák 

Nemzeti Pártnak is jóvá kell hagynia. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/68595-kolozsvari-pedagogusok-sikertortenet-az-oroksegunk-rei-program
http://www.hirek.sk/belfold/20160819142205/Felmeres-A-Halot-kiveve-az-osszes-jelenlegi-parlamenti-part-bejutna-a-torvenyhozasba.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160819142205/Felmeres-A-Halot-kiveve-az-osszes-jelenlegi-parlamenti-part-bejutna-a-torvenyhozasba.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160820145313/Kozeletunk-jeles-szemelyisegeit-tuntettek-ki-a-pozsonyi-magyar-nagykovetsegen.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160820123714/Bugar-Erseket-latna-szivesen-a-miniszteri-szekben.html
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Fehér István levele Frans Timmermansnak 
2016. augusztus 20. – hirek.sk 

Fehér István pár héttel ezelőtt levelet küldött Frans Timmermansnak, aki az Európai Unió 

Bizottságának jelenlegi alelnöke, a bel- és igazságügyi együttműködésért felelős biztosa. „Az 

alelnök úr ugyanis nagyon nagyra értékelte többek között "Szlovákia érdemeit és 

példamutatását" még a kisebbségek ügyeiben is. Beszéde akkor hangzott el, amikor felszólalt 

Fico szónoklata után, amivel ez az országocska átvette július elsején az EU elnökségét 6 hónap 

időtartamra” – indokolta, miért írta a levelet, amelyet alább változtatás nélkül közlünk. 

 

„Non recuso laborem” – Márton Áron kiállítás Kassán 
2016. augusztus 21. – Felvidék Ma 

Kassán az augusztus 20-ai ünnepségek második része a Szent Gellért Pasztorációs Központban 

folytatódott, ahol ünnepélyes keretek között megnyitották Márton Áron, a legendás erdélyi 

püspök életét és munkásságát bemutató vándorkiállítást. Zsére és Barka községek után, 

hozzánk is eljutott az „emberkatedrális” küzdelmeit ismertető tárlat az idei Márton Áron év 

keretében. Pásztor Zoltán püspöki helynök üdvözölte az egybegyűlteket. Szerinte, nincs 

méltóbb hely e kiállítás bemutatására, mint a pasztorációs központ, mely annak az embernek 

viseli a nevét, akire Szent István tragikus sorsú fia nevelését bízta. 

 

Simon nem veszi meg Hlina pártját, de együttműködik vele és a KDH-val 
2016. augusztus 21. – Új Szó 

Simon Zsolt független képviselő nem vásárolja meg a nemrég a KDH elnökévé választott Alojz 

Hlina Občania nevű pártját, de hajlandó vele együttműködni. Simon azt állítja, hogy a párt 

vásárlásáról szóló hazugságokat előbb a Híd, majd az MKP terjesztette. „Ez csak arra  

szolgál, hogy elvonják a figyelmet a saját botrányaikról“ – mondta. 

 

1466-an vesztették el szlovák állampolgárságukat 
2016. augusztus 21. – bumm.sk, Új Szó 

Eddig 1466 személy vesztette el szlovák állampolgárságát a 2010-ben elfogadott új szlovák 

állampolgársági törvény következtében. Ugyanakkor a másfél éve érvényes kivételek alapján 

220-an kérvényezték szlovák útlevelük visszaadását, és ezt 159 esetben a belügyi tárca lehetővé 

is tette - ismertette pozsonyi belügyminisztérium legfrissebb statisztikai adatait a TASR.  

 

388 pályázóval írt alá szerződést pénteken Szabadkán a Prosperitati Alapítvány 
2016. augusztus 19. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

388 pályázóval írt alá szerződést pénteken Szabadkán a Prosperitati Alapítvány. Összesen négy 

kategóriában adhatták be kérelmüket a pályázók. A második körben a mezőgazdasági 

földterületek megvásárlását támogató pályázaton 189-en nyertek. 368 millió dinár összértékű 

támogatást ítélt oda a Prosperitati Alapítvány a gazdaságfejlesztési program pályázatának 
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http://www.hirek.sk/itthon/20160820090712/Feher-Istvan-levele-Frans-Timmermansnak.html
http://felvidek.ma/2016/08/non-recuso-laborem-marton-aron-kiallitas-kassan/
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/08/21/simon-nem-veszi-meg-hlina-partjat-de-egyuttmukodik-vele-es-a-kdh-val
http://www.bumm.sk/belfold/2016/08/21/1466-an-vesztettek-el-szlovak-allampolgarsagukat
http://pannonrtv.com/web2/?p=286179
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második körében. 189 nyertes pályázó írhatja alá a szerződést, ami a mezőgazdasági 

földterületek megvásárlására vonatkozik. 

 

Prosperitati Alapítvány: Eddig közel 1400 vállalkozó és termelő kapott 
támogatást 
2016. augusztus 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Aláírták a kedvezményezettekkel a Prosperitati Alapítvány által meghirdetett második 

pályázati kör szerződéseit. Pénteken a mezőgazdasági földterületek megvásárlására kiírt 

pályázat és a nagyobb hozzáadott termékek előállítását célzó beruházások, az egyéni 

vállalkozók, kamattámogatásra pályázó mikro-, kis- és középvállalkozások, a 

magánszállásadók, valamint az egyesületek és nem kormányzati szervezetek turisztikai 

fejlesztései kapcsán megszületett döntések eredményeit zárták ünnepélyes szerződéskötéssel a 

szabadkai Újvárosháza Tanácstermében. 

 

Egy éves a Magyar Mozgalom 
2016. augusztus 19. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Szombaton egy éves a Magyar Mozgalom. A szervezet mai sajtóközleményében azt írják, az MM 

megalakult, aztán terjeszkedett és terebélyesedett, többszörösére növelte taglétszámát. Úgy 

fogalmaznak, mivel a tagságuk így döntött, részt vettek az áprilisi választásokon, és képviselői 

helyeket szereztek a Tartományi Képviselőházban, valamint a magyarkanizsai, óbecsei, 

szabadkai, topolyai és zentai önkormányzatokban. A közlemény szerint a választói bizalomnak 

köszönhetően a Magyar Mozgalom politikai tényezővé vált az elmúlt egy év alatt ebben a 

kétpólusúvá vált vajdasági magyar közéletben. Aláhúzzák: a legfontosabb kihívás, hogy 

meghálálják a bizalmat és megfeleljenek az elvárásoknak. 

 

Az előrehozott választások időpontja az Elnöki Adminisztráció által képviselt 
személyek érdekeitől függ  
2016. augusztus 21. – Kárpátinfó 

Az előrehozott választások időpontja attól fog függni, hogy kiknek az érdekeit fogják az Elnöki 

Adminisztrációnál képviselni - fejtette ki véleményét Oleh Poszternyak a politikai feltárások 

központ vezetője. Aláhúzta, hogy nagyon nehéz jóslatokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, 

hogy az elnök hogyan is képzeli el a parlament jövőjét. Az első, melyre Poszternyak felhívta a 

figyelmet, a szavazatok száma a koalícióban: „A koalíció bármelyik pillanatban széteshet, és az 

elnök feloszlathatja a parlamentet. Minden attól függ, hogy az Elnöki Adminisztráció kiknek 

az érdekeit képviseli majd. Az összes lehetőségből kiindulva úgy vélem, hogy ősszel még nem 

lesz semmilyen választási kampány.” - mondta el előrejelzését Posztrenyak. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20497/Prosperitati-Alapitvany-Eddig-kozel-1400-vallalkozo-es-termelo-kapott-tamogatast.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20497/Prosperitati-Alapitvany-Eddig-kozel-1400-vallalkozo-es-termelo-kapott-tamogatast.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=286217
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/az-elorehozott-valasztasok-idopontja-az-elnoki-adminisztracio-altal-kepviselt-szemelyek-erdekeitol-fugg
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Építkezések a Bellyei járásban 
2016. augusztus 19. - Huncro.hr 

Laskón épül az általános iskola tornaterme, a központban álló közösségi épület is megújul, 

valamint a Mező utca is új útburkolatot kapott. Várdarócon pedig tart a központ teljes felújítása 

– számolt be lapunknak Varga Gábor, a Bellyei járás HMDK-s elöljáró-helyettese. Tavaly 

szeptemberben került sor a laskói iskola tornatermének alapkőletételére, idén tavasszal pedig 

elkezdődött építésének az első fázisa is, amit pár hete be is fejeztek. 

 

Kifizették a Szülőföldön magyarul program által nyújtott támogatásokat 
2016. augusztus 19. - Huncro.hr 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma által működtetett Szülőföldön Magyarul 

Pályázati Iroda tájékoztatása szerint augusztus 18-án megtörtént a támogatások átutalása. 

Idén közel ezren pályázták meg a támogatást Horvátországban. 

 

Soha nem merülhet feledésbe 
2016. augusztus 19. - Huncro.hr 

Koszorúzással és gyertyagyújtással adják tanújelét, hogy nem feledkeznek meg azokról, akik 

életüket áldozták a szabad Horvátországért. Várdarócon augusztus 13-án minden évben 

összegyűlnek az emlékezők a honvédő háborúban elesett várdaróciak tiszteletére állított 

emléktáblánál a település központjában, és a sportegyesület emléktornát rendez tiszteletükre. 

 

Kultivál - Lendvára érkezik a kárpát-medencei fiatalok fesztiválja 
2016. augusztus 20. - Muravidéki Magyar Rádió 

A Kultiválnak, azaz a Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztiválnak augusztus 25-e és 27-e 

közt Lendva ad otthont. A fesztiválon fiatal művészek színelőadásokkal, zenés – és 

táncprodukciókkal, valamint egyéb színes programokkal várják a feltöltődni és kikapcsolódni 

vágyókat. 

 

Europa Club: Bulgária magyar emlékei 
2016. augusztus 21. - Volksgruppen 

Az Europa Club tanulmányútjain körbejárhatták már az érdeklődők a Kárpát-medence magyar 

emlékhelyeit, felkutathatták kulturális, művészettörténeti értékeit. Most Bulgáriába indítanak 

utat, ahol elsősorban Hunyadi János török ellen való küzdelmeinek színhelyeit, illetve a 

Rákóczi és a Kossuth-féle emigráció nyomait járják be. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2792218/
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. augusztus 19. – Kossuth Rádió  

Idén is átadták a Külhoni Magyarságért Díjakat 

1955-től a Kisebbségekért Díj egyik tagozata volt,  de 2011-től önálló díjként vonult be a 

magyarország miniszterelnöke által adományozott díjak közé a Külhoni Magyarságért Díj. 

Augusztus 20-dikai nemzeti ünnep alkalmából Minden évben 10 olyan szervezet, illet személy 

kapja, akik a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, oktatásban, kultúrában, 

tudományban és gazdaságban kiemelkedő tevékenységek értek el. A díjat pénteken a 

Magyarság Házában, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár adta át. 

Átadták Kárpátalján a Magyar Kormány támogatásából felújított Ungvári 

Nemzeti Egyetem kollégiumának 5. szintjét 

Kárpátalján pénteken átadták a magyar kormány támogatásából felújított Ungvári Nemzeti 

Egyetem Kollégiumának 5. szintjét, amely mintegy 100 hallgatót képes befogadni. 

Csütörtökön megkezdődtek az Aradi Városnapok 

Csütörtökön délután megkezdődtek az augusztus 28-ig tartó Aradi Városnapok, és mindjárt 

magyar vonatkozású rendezvényekkel. Elsőként a több mint tízéves hagyományt folytatva a 

baranyai testvértelepülés, Pécs napját tartották meg Aradon. 

Megnyílt a Budai Várban a Mesterségek Ünnepe 

Csütörtökön nyílt meg a Budai Várban is a Mesterségek Ünnepe. A népi iparművészek 

hagyományos, immár 30. seregszemléjén már délelőtt, órákkal a hivatalos megnyitó előtt 

benépesültek a sátrak közti utcák, terek. Tizenegy országból érkeztek a kiállítók, a 

díszvendégek idén Üzbegisztán, Kína és Jakutföld népi iparművészei. 

Jelenleg is folynak az ásatási munkálatok a Szentjobb település feletti dombon 

található romoknál 

Nagyváradtól mintegy 40 km-re észak-keletre a Berettyó jobb partján, a Hegyköz területén 

fekszik Szentjobb település.  A falu feletti dombon 1084-ben Szent László alapított bencés 

monostort. A részben megmaradt apátsági kastély mellett, a véletlennek köszönhetően 

kerültek elő a 16-17. században késő reneszánsz stílusban épült erőd bástyájának romjai. 

Lakatos Attila régész folytatott ásatásokat a bástya falainák a kétezres évek elején a Bábes 

Bolyai Egyetem régészszakos hallgatóival.Az ásatások elsődleges célja akkor az volt, hogy 

megállapítsák a falak mélységét, a bástya alapterületét. Már akkor azt mondta Lakatos Attila, 

hogy ez egy életre való régészmunka, és valóban kisebb-nagyobb megszakításokkal jelenleg is 

folynak munkálatok. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-19_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-19_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 21. 
11 

Határok nélkül 

2016. augusztus 20. – Kossuth Rádió 

Hangos Biblia 

Az augusztus végén kezdődő, 27. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián mutatják be a 

Hangos Biblia Programot, amelyet ezen a nyáron indított Benyik György biblikus professzor. 

Folytatásaként  a kézzel másolt, több mint ötezer oldalas Magyarok Bibliájának, amely 

ugyancsak az ő kezdeményezésére készült el, és amelyet ősszel átadtak Ferenc pápának. A 

Hangos Biblia a Szentírás szövegeivel  együtt rögzíteni igyekszik a magyar nyelvnek azt a színes 

változatát is, amely máig él az erdélyi, felvidéki vagy délvidéki dialektusban, és szervesen 

hozzátartozik a magyar nyelvhez. Hol tart most a program? -  erről hallhatunk összefoglalót. 

Verbőci reformátusok 

Az 1980-as évek második felében a verbőci református templom volt az egyik első egyházi 

épület, amelyet hivatalosan is visszakaptak a hívek Ukrajnában. Ez annak köszönhető, hogy a 

gyülekezet tagjai olyannyira bátrak voltak, hogy még Moszkvába is elutaztak, hogy 

kérvényezzék templomuk visszaadását. A kommunista diktatúra ideje alatt az 

egyházvédelmező és gyülekezetépítő tevékenységben hatalmas szerepet vállalt Gönczy Árpád 

és Stul Ilona is. Velük beszélgetett a Határo nélkül munkatársa.  

Dévai unitáriusok 

Déva a délnyugat-erdélyi unitárius egyházközség központja, hozzá tartoznak a vajdahunyadi, a 

temesvári és az aradi leányegyházközségek. Mivel Dávid Ferenc egyházalapító püspök sírja a 

dévai várban található, a város egyben fontos zarándokközpont is: évente több ezren keresik 

fel. A gyülekezet dévai otthonába látogatott el a Határok nélkül munkatársa. 

Sikeres nyelvtanfolyamok Temesvárott 

Nem csökken az érdeklődés a temesvári Szórvány Alapítvány magyar nyelvtanfolyamai iránt, 

bár egyelőre újabb szinten nem tudnak csoportot indítani. Az érdeklődők között távolabbi 

vidékről odaköltöző diák is van. Az ősszel induló tanfolyamokról a Határok nélkül munkatársa 

az alapítvány prokjektmenedzserét, Valdman Kingát kérdezte. 

Szent Istvánról Kárpátalján 

Kárpátalján csak a rendszerváltozás éveiben kezdték tanítani a magyar nép történelmét, vagyis 

mintegy 25 éve. Ukrajnában az 1991-es rendszerváltás után nemcsak a határok nyíltak meg, 

hanem Kárpátalján először szabadon is lehetett ünnepelni Szent István napját, sőt 

közintézmények is felvehették a magyar államalapító király nevét.  De mi tudhattak korábban 

a kárpátaljai magyarok Szent István királyunkról? - erről érdeklődött a Határok nélkül 

riportere. 

Virágkocsik Nagyváradon 

Debrecen és Nagyvárad idén is indít közös virágkocsit az 50. Virágkarnevál részeként. A két 

város önkormányzata 11 éve működik együtt, így a színpompás forgatag néhány kocsija 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-20_18:30:00&ch=mr1
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augusztus 21-én Nagyváradon is látható lesz a Nyitott ablak Európára elnevezésű esemény 

keretében.Idén hét virágkocsit csodálhatnak meg az érdeklődők. A látványt táncosok 

gazdagítják. 

 

Kárpát Expressz 

2016. augusztus 20. 

Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület Székelykeresztúron 

Székelykeresztúrt Székelyföld nyugati kapujaként emlegetik. Itt működik az Erdélyi Ifjúsági 

Egyesület, amely egész évben önkénteseket fogad. Az egyesület online rádióját is önkéntesek 

működteti. Emellett csillagászati klubot, környezetvédelmet, angolt tanulhatnak, valamint 

megszépítik a helyi óvodát is. 

Sobieski János emlék lovastúra 

Hagyományőrző lovasok reneszánszkori ruhákban vonultak be az ipolytarnóci közösségi házba 

a Sobieski János lovastúra résztvevői, hogy köszöntsék a helyieket és a szomszéd falu a felvidéki 

Kalonda küldöttségét. A lovasok Bécsből indulva a Lengyelországba tartanak. 670 kilométeres 

út alatt több felvidéki magyar települést is érintenek.  

Magyar közösség a délvidéki Csantavéren 

A vajdasági Csantavér központjában hatalmas templom helyezkedik el, amit az 1900-as évek 

elején emeltek. A templom akkor közadakozásból készült el, melyet Takács Gáspár akkor 

plébános álmodott meg egy vatikáni útja során. A templom vasárnaponta megteleik hívekkel, 

ami mintegy ezer főt jelent. Ez bizonyítja az is, hogy Csantavéren élő magyar közösség 

található.  

Első Tiszakeresztúri vadászfesztivál 

Kárpátalján első alkalommal rendezték meg a vadászfesztivált, amelyen hét vadásztársaság 

mutatkozott be. A településen és a környéken egykor nagy hagyománya volt a vadászatnak. A 

szervezők ezt szeretnék újjá éleszteni. A fesztivál programjába a szervezők visszahozták azt 

régen elfeledett, amikor még a helyi önkormányzathoz tartozó falvak legszebb portájának 

„Tiszta udvar rendes ház!” táblákat adományoztak, amit idén egy karácsfalvi és egy 

tiszakeresztúri porta kapott meg.  

 

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-08-20-i-adas-7/
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Térkép 

2016. augusztus 20. - Duna World 

Augusztus 20-a van, ezen a napon több mindent ünneplünk, Szent István megkoronázását, a 

keresztény állam megteremtését, első királyunk szentté avatását és nem utolsó sorban az aratás 

végét, vagyis az új kenyeret. Akárcsak évszázadokkal ezelőtt, ma is számtalan helyen sütnek 

igazi házi kenyeret az ünnepre. Hogyan is készül, mi az ősi recept pl Gyergyószentmiklóson, az 

kiderül az e heti kisfilmben. 

Szent István napjához több néphagyomány is kötődik, egyesek úgy tartják, hogy a szép idő jó 

gyümölcstermést hoz. Napjainkban augusztus 20-án áldják meg többek között a nemzet 

kenyerét, amelybe határon túlról is adományoznak lisztet. A kenyér szakrális jelentőségéről, 

valamint Szent István király ünnepének fontosságáról Illyés Károly főesperes számol be. 

1918-ban szinte nem volt olyan magyar család, amelyik ne várt volna haza a frontól egy apát, 

egy fiút, vagy egy testvért. Több mint 500 ezer magyar katona azonban soha nem tért haza, ők 

hősi halált haltak a csatatereken. A Monarchia katonái a mai Szlovénia területén található 

tolmini hídfőnél is harcoltak, az ott védekező elszánt csapatok mementója a javorcai kápolna, 

melyet az elesettek emlékére osztrák és magyar katonák puszta kezükkel építettek fel. 

Különleges találkozónak adott otthont nemrég az erdélyi Gyimesbükk, az ezeréves határ 

mentén fekvő örmény önkormányzat csíkkörzeti magyar Szentháromság Alapítvány 

szervezésében sor került az első Kárpát.medencei magyar-örmény-csángó- és székely 

művészeti fesztiválra. Az összművészeti szemle az egyél jót, tegyél jót jótékonysági mozgalom 

jegyében telt. 

Vidék kaland újratöltve, a program idén is folytatódik, sőt bővült is hiszen ez idén három 

lehetőség közül választhattak a kalandvágyó városi fiatalok, akiknek eredeti szakmájuk szerint 

semmi közük nincs a mezőgazdasághoz. A jelentkezők egy hetet tölthetnek el aktívan kis agrár 

gazdaságokban, bepillantást nyerhetnek a farmok mindennapjaiba, megismerhetik a 

mezőgazdász élet szépségeit és nehézségeit. 

Közel 20 esztendeje az augusztus 20-i ünnepségre meghívást kaptak a Szent István nevét, 

illetve a szent király elemet nevükben hordozó települések határon innen és túl. Ekkor 

fogalmazódott meg a gondolat a települések elöljáróiban, hogy évente szervezzenek találkozót, 

mindig máshol. 1996-ban megalakult ezen települések szövetsége, a Szent király szövetség, 

tagjai 7 romániai, 4 szlovákiai és 11 magyarországi falu, illetve város. Idén augusztusban 

Csíkszentkirályon lesz a találkozó, a rendezvény fővédnöke Soltész Miklós. 

 

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-08-20-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 21. 
14 

Öt kontinens 

2016. augusztus 20. - Duna World 

Szent István szellemisége több mint ezer esztendeje köti össze a magyarokat és nemcsak az 

anyaországban. Nem véletlen, hogy szinte mindenhol neveznek el róla egy-egy közösségi 

helyet. Az Angliai Római Katolikusok Magyar Egyesülete 1954-ben alakult, Londonban. 

Közösségi adakozásból vették meg az első épületet, amelyet Mindszenty Házként ismertek a 

magyarok. Aztán a 2000-es évek elején az egyesület kinőtte az épületet, így ma már az újonnan 

épült Szent István Ház ad otthont a Magyarok Nagyasszonya Főlelkészségnek.  

Chicagoban, 1934-ben jött létre a II. Magyar Római Katolikus Közösség, a Szent István király 

templom és egyházközség, amely mindig is a magyarok mentsvára volt. 1974-ben Mindszenty 

József bíboros hercegprímás is ellátogatott a Szent István templomba. Ennek emlékére 

Mindszenty József bíboros emléknappal tiszteleg a város előtte minden évben. A közösség a 

templommal együtt egy magyar végvár, egy magyar sziget, a Michigan-tó partján egy kis 

Magyarország, ahol minden élő és oda látogató magyar otthon érzi magát. 

Bármerre is járunk a világban, ahol csak kis létszámú magyar közösség létezik, ott is mindenhol 

van egy magyar ház, templom vagy a magyarok történelmi eseményeire, alakjaira emlékező 

szobor vagy tér. Így van ez Buenos Aires-ben is, ahol hosszú évek várakozása után, 2004-ben 

adták át a magyar teret. 

Ősi hagyományaink, több ezer éves történelmünket örökítik meg a lovas nomád életmódtól 

kezdve, a honfoglaláson át, a kereszténység felvételééig. Bár némely szokásunk olykor 

feledésbe merül, az állattartó népek sajátos modora, harci kultúrája a magyarok lakta 

területeken egyre népszerűbb és nemcsak itthon. Lovas íjász oktatást tart négy éve egy 

Írországban élő magyar házaspár, a Kassai Lajos híres magyar íjásztól tanult fortélyokat ír és 

magyar gyerekeknek egyaránt oktatják, ezek mellett lovas és gyalogos fegyverbemutatókat is 

tartanak korhű viseletben. 

 
 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-08-20-i-adas/

