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Nyomtatott és online sajtó 
 
Semjén a Külhoni Magyarságért Díjak átadásán: mindenkinek be kell 
kapcsolódnia a nemzetépítésbe 
2018. augusztus 20. – MTI, Krónika, hirado.hu, origo.hu, Hír TV, 888.hu, Mandinder.hu, 

Index, Magyar Hírlap, Magyar Idők, propeller.hu, vs.hu, Lokál, ATV, Echo TV, Pannon RTV 

Akkor vagyunk hűségesek Szent István örökségéhez, ha az ország- és nemzetépítésbe 

mindenki bekapcsolódik a maga helyén - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

hétfőn, a Külhoni Magyarságért Díjak átadásán az Országházban. Semjén Zsolt kiemelte: a 

kormány megtette, ami a feladata, biztosította a szervezeti, közjogi és anyagi hátteret, soha 

ekkora támogatást nem kapott még a külhoni magyarság, mint most. A kormány mindent 

biztosít a magyar identitás megőrzéséhez, hogy mindenki Szent István államának tagja 

lehessen, függetlenül attól, hol él a világban – fogalmazott. Úgy vélte, mindez azonban csak 

keret, „ebből még nem lesz élet”, mert akkor telik meg ez a keret „magyar élettel”, ha olyan 

szervezetek, emberek vannak a külhonban, mint a mostani díjazottak, akik élettel tudják 

megtölteni a létező struktúrákat. A miniszterelnök-helyettes kifejtette: István szent király, 

államalapító király, de "a legpontosabb jelző az országépítő".  

 

Gulyás Gergely: Magyarország erős és sikeres szomszédos államokban érdekelt 
2018. augusztus 20. – MTI, Híradó, Magyar Idők,  Origo, Mandiner, Krónika 

Magyarország abban érdekelt, hogy erős és sikeres szomszédjai legyenek – jelentette ki a 

Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott hétfői pódiumbeszélgetésen Gulyás Gergely, a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kijelentette: Magyarország annak 

örvendene, ha a közép-európai térség egységesen erősödne. Megállapította: a magyar kártyát 

az szokta leginkább kijátszani a belpolitikai csatákban, aki nem elég erős ahhoz, hogy a saját 

teljesítményéből kovácsoljon maga számára politikai tőkét. A miniszter nem tartja 

kedvezőnek, hogy nem erős és erősödő államok vezetőivel kell tárgyalniuk, hanem „állandó 

belső válságokkal, és szuverenitásproblémákkal küzdő országok vezetőivel”, de szerinte ennek 

nem szabad változtatnia a magyar nemzetpolitika céljain.  A miniszter közölte: a magyar 

kormánynak az a feladata, hogy támogassa a határon túli jó kezdeményezéseket.      

A kormány csak támogatni tudja például a vasárnap kezdődött Kolozsvári Magyar Napokat, 

megrendezni nem tudná. Mindig a rendezőktől függ, hogy egy-egy hasonló rendezvénynek 

milyen hozzáadott szellemi értéke van - mondta a politikus.  

 

Potápi: a kormánynak minden magyar fontos, éljen bárhol a világon 
2018. augusztus 19. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, hirado.hu, Echo TV, Hír TV, Magyar 

Hírlap, Pestisrácok 

A magyar kormány számára minden magyar fontos, éljen akár Magyarországon, akár a 

Kárpát-medencében vagy a diaszpórában - jelentette ki a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 
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megrendezett Magyarok Országos Gyűlésén vasárnap. Potápi Árpád János kiemelte: a 15 

milliós magyarságból 10 millióan élnek Magyarországon, nagyjából 2-3 millióan a Kárpát-

medence egyéb országaiban, és hozzávetőlegesen 2,5 millióan a diaszpórában. "Senkiről sem 

mondunk le, és mindenkire számítunk" - hangoztatta.     Az államtitkár reményét fejezte ki, 

hogy a nemzetpolitikai intézkedéseknek köszönhetően egyre többen vállalják a 

magyarságukat és csatlakoznak a magyar nemzethez.     Fontosnak nevezte, hogy "megőrizzük 

és ápoljuk hagyományainkat, hogy büszkék legyünk származásunkra, magyarságunkra, és 

őseinkre. Ugyanakkor felelősségünk, hogy mindazt, amit megőriztünk, gyermekeinknek és 

unokáinknak is továbbadjuk" - fogalmazott.     Kiemelte, hogy az elmúlt években sikerült 

megteremteni a magyar nemzet közjogi egységét, amit a nemzetpolitika új korszaka, a 

nemzetépítésé követ. 

 

Potápi: a nemzetiségek is az ország építői  
2018. augusztus 20. – MTI, sonline.hu, heol.hu, teol.hu, Webrádió  

 Augusztus 20-án egy olyan ország születésének napját ünnepeljük, amelynek építőmunkásai 

között ott voltak a nemzetiségek is - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára hétfőn a Tolna megyei Kismányokon. Potápi Árpád János a helyi német 

nemzetiségi tájház avatásán hozzátette: több mint ezeréves történelmünk során 

számtalanszor bebizonyosodott, hogy a német nemzetiségben olyan hazafiakat tisztelhetünk, 

akik közös értékeinket, kultúránkat, nyelvünket és egységes nemzetünk erejét gyarapítják. 

"Magyarország, amelynek fennállásáért hálát adunk Ógyallától Szabadkáig, Vancouvertől 

Sidney-ig a mi közös alkotásunk, benne van a németek keze munkája, áldozatvállalása, hite" - 

fogalmazott.    Mint mondta, talán más a nyelvünk, mások a szokásaink, de a szenvedélyünk 

közös: több mint egy évezrede együtt dolgozunk azért, hogy legyen egy olyan ország, amelyet 

az otthonunknak mondhatunk. 

 

Pásztor István: a magyarok a 2018-as választáson államiságuk, elveik és 
magyarságuk mellett döntöttek  
2018. augusztus 20. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Demokrata, Híradó, Origo, 888.hu, 

Pannon RTV, Vajdaság MA, 

Ezer évvel azután, hogy István király lett, a magából kiforduló Európában, amely nyíltan 

létezésének, fejlődésének és virágzásának alapja, a keresztény értékrend ellen fordult, a 

magyarok józan ésszel és erős lélekkel, bátor szívvel államiságuk, elveik és magyarságuk 

mellett döntöttek - jelentette ki a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a vajdasági 

tartományi képviselőház elnöke szombaton Palicson, az augusztus 20-i vajdasági központi 

ünnepségen."Erről szólt a 2018-as magyar országgyűlési választás, amely a nemzet választása 

volt, a miénk is, vajdasági magyaroké" - húzta alá Pásztor István. A rendezvényen Magyar 

Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a magyar 

haza jó úton halad ahhoz, hogy levetkőzve az ernyedt önsajnálatot és a magányosság fátumát, 

visszanyerje régi önbecsülését, életrevalóságát és derűs tettrekészségét. Hangsúlyozta: 

Magyarország magára találásának áldásos hozadéka az egész nemzetet, így Vajdaságot is 
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megilleti. "Dolgozunk azon, hogy Vajdaság ezt érezze, valóságként élje meg minden nap" - 

fűzte hozzá.  

 
Tamási Zsoltot nevezték ki a katolikus gimnázium igazgatójává 
2018. augusztus 20. – MTI, Híradó, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Idők, PestiSrácok, 

888.hu, Erdély.ma, Transindex, Maszol, Krónika 

A Maros megyei tanfelügyelőség hétfőn Tamási Zsoltot nevezte ki az újonnan megalapított 

marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium igazgatójává, ő töltötte be a 

tanintézmény tavaly felszámolt elődjének igazgatói tisztségét is. Illés Ildikó Maros megyei 

főtanfelügyelő-helyettes hétfőn az MTI-nek elmondta, ma volt az utolsó nap, amikor a 

tanfelügyelőség kinevezhette a román oktatási miniszter által tíz nappal ezelőtt újraalapított 

iskola igazgatóját. A meghirdetett posztra egyedül Tamási Zsolt jelentkezett, akinek a 

pályázatát a római katolikus egyház is támogatta. A tanfelügyelőség igazgatótanácsa Tamásit 

nevezte ki szeptember 1-jei hatállyal igazgatónak - mondta.Tamási Zsolt a 2014-ben 

megalapított, majd tavaly a helyi hatóságok által felszámolt római katolikus gimnáziumnak is 

igazgatója volt, a román korrupcióellenes ügyészség többek között ellene is vádat emelt 2017 

őszén, mivel a vádhatóság értelmezése szerint törvénytelenül történt 2014-ben az 

iskolaalapítás. Az ügyben még nem született bírósági ítélet. 

 

 
 

Kolozsvári Magyar Napok: minden, amit Erdély adhat – Gergely Balázs az egyre 
kiforrottabb közös ünnep felszabadító erejéről 
2018. augusztus 17. – Krónika 

Talán nem szerénytelenség azt állítani, hogy a kincses város kevesebb lenne a Kolozsvári 

Magyar Napok nélkül – fogalmaz a Krónikának adott interjúban Gergely Balázs, a kilencedik 

kiadásához érkezett, Kárpát-medencei léptékben is példamutató fesztivál főszervezője. Az 

idén kiemelten Mátyás király szellemiségét megidéző, illetve a vallásbéke témakörét 

„feldolgozó” rendezvénysorozat hétvégétől kezdődően jövő vasárnapig több száz 

programponttal csábítja Kolozsvár szívébe az érdeklődőket. 

 

Dan Tanasă ismét bírósághoz fordult, ha igazat adnak neki, akkor Rádulynak 
akár 100 000 lejt is ki kell fizetnie 
2018. augusztus 17. – trandindex.ro 

A Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) arra kérte a 

csíkszeredai bíróságot, hogy bírságolják meg Ráduly Róbert Kálmán polgármestert, amiért a 

városban még mindig vannak olyan közúti táblák, amelyek nem tartják be a nyelvi sorrendre 

vonatkozó jogszabályokat. A csíkszeredai polgármester elleni keresetében az ADEC azt kéri, 

hogy a városvezető az országos bruttó minimálbér 20 százalékát fizesse ki minden napi 

késlekedésért. Emellett késedelmi kamat megszabását is követeli amiért a kétnyelvű táblák 
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sorrendjére vonatkozó jogerős ítélet óta eltelt 9 hónap alatt nem sikerült maradéktalanul 

lecserélni azokat a táblákat, amelyeken előbb szerepel a magyar nyelv és csak utána az állam 

hivatalos nyelve. Az egyesület által kért pénzbírság megközelítheti a 100 ezer lejt. 

 

Háromnapos vigadalom Váradon – Érmellék ízei és termékei néven ünnepi 
vásárt rendeznek a partiumi város Nagyvásárterén 
2018. augusztus 18. – Krónika 

A magyar államalapítást és az új kenyeret ünneplik augusztus 19–21. között Nagyváradon, 

ahol kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket. Színes 

programkavalkád várja a nagyváradiakat és a városba érkezőket augusztus 19–21. között. 

Második alkalommal ünneplik meg Nagyváradon a magyar államalapítást és az új kenyeret, 

amelynek tiszteletére a Nagyvásártéren Érmellék ízei és termékei ünnepi vásárt rendeznek, 

emellett idén is sor kerül az új kenyér Szent László téri megszentelésére. 

 
Székelyföldi turnéra készül a Magyar Állami Operaház 
2018. augusztus 19. – székelyhon.ro 

Nyolc székelyföldi településen mutatja be augusztus végi, szeptember eleji időpontokban a 

Magyar Állami Operaház Donizetti Szerelmi bájital című vígoperáját. A turné a nagy múltú 

Gördülő Opera-sorozat része. Az ingyenes szabadtéri előadások Magyarország Kormánya 

támogatásával valósulnak meg – írta közleményében az Operaház. 

 

A 112-es sürgősségi szám hívására buzdítja a románokat a magyar zászló láttán 
a PMP ügyvezető elnöke 
2018. augusztus 19. – székelyhon.ro, transindex.ro 

A 112-es, ingyenes sürgősségi segélyszám hívására biztatja a középületeken magyar vagy 

székely zászlót észlelő román állampolgárokat Marius Pașcan parlamenti képviselő. A 

szélsőséges politikus a gyulakutai községházára ideiglenes, a testvértelepülések látogatása 

alkalmával kitűzött magyar, székely és uniós zászlók miatt fakadt ki legutóbb. 

 

Szem előtt tartani Szent István példáját – faluünnepet tartottak Borzonton 
2018. augusztus 19. – székelyhon.ro 

Szent István király két dolgot tartott nagyon fontosnak, és ezt kell a mai ember is szem előtt 

tartsa: a nemzetet és a vallást – hangsúlyozta Anton atya, ferences szerzetes, a vasárnapi 

búcsús szentmise szónoka Borzonton. Anton atya szentbeszédében a nemzet és az egyház 

fontosságára hívta fel a figyelmet, több példával is alátámasztva azt, hogyan befolyásolja a 

gyerekeket, fiatalokat a jövőkép-nélküliség, a külföldi kenyérkeresés miként hat életükre. 

 

Belvita alakult ki a PSD-ben Ecaterina Andronescu bírálatai miatt 
2018. augusztus 19. – Krónika 

Belső konfliktus van kibontakozóban a kormány vezető erejét adó Szociáldemokrata Párton 

(PSD) belül Ecaterina Andronescu volt oktatási miniszter, a párt egyik legismertebb arcának 
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múlt hét eleji levele miatt, amelyben a múlt pénteki kormányellenes tüntetésen elharapózott 

erőszak kapcsán Viorica Dăncilă miniszterelnök és Liviu Dragnea pártelnök távozását 

követelte. 

 

Tábort építettek Kicsibükkben 
2018. augusztus 20. – szekelyhon.ro 

Szent-István tábort tartottak az egyetlen lakossal rendelkező Kicsibükkben. Az itt lévő 

kápolnát építői Szent István oltalmába ajánlották, így a szombati búcsús szentmise képezte a 

háromnapos táborzárást. A Hagyományok Háza volt az ötletadó, a diákság az ujjongó, a 

szülők, pedagógusok pedig azok, akik szívesen részt vettek az eseményen. 

 
Ezernyi Szent István-napi tánc: a húsz éve alakult néptánctalálkozó idén 
rekordszámú fellépőt vonz Kolozsvárra és környékére 
2018. augusztus 20. – Krónika 

A Szent István-napi Néptánctalálkozó főszervezőjével, Pillich Balázzsal vette számba a 

Krónika az elmúlt két évtized hozományát. A magyarfenesi vegyes kar vezetésével – élén a 

helyi református lelkész házaspárral, Lengyel Istvánnal és Lengyelné Püsök Saroltával – 

vonult végig szombat délután a falun a 20. Szent István-napi Néptánctalálkozó 17, Európa 

több szegletéből érkező csapata. 

 
Talapzatra emelnék a magyarellenességet 
2018. augusztus 20. – Erdély Ma 

Kovászna város tanácsának napirendjén szerepel az a határozattervezet, amely elfogadása 

esetén a centenárium tiszteletére egy magyarellenességéről hírhedt poétának, valamint az 

üldöztetésünkhöz nevét adó politikusnak állítanának szobrot Vajnafalván. Minden nemzetet 

megillet az ünneplés és az arra méltónak vélt esemény, évforduló, illetve személyiség 

kiválasztásának a joga. Az viszont elfogadhatatlan, hogy talapzatra emeljék a minket 

magatartásukkal, tevékenységükkel, megnyilvánulásaikkal, vagy nyilatkozataikkal emberi és 

nemzeti méltóságunkban mélyen megsértőket. Főleg, ha ezt a szülőföldünkön, egy általunk is 

lakott városban teszik. Márpedig Mihai Eminescu költő (1850 – 1889), valamint Iuliu Maniu 

(1873 – 1953) egykori román miniszterelnök közéjük tartozik, és meg sem fordultak 

tájainkon. 

 
Szent István-búcsú Kovásznán (A templom védőszentjére emlékeztek) 
2018. augusztus 20. – Erdély Ma 

Az immár kétezer taggal rendelkező, kovásznai római katolikus Szent István-plébánia 

augusztus 19-én tartotta meg az István-napi templombúcsút. Az ünnepi szónoklat 

főcelebránsa Lukács Róbert verespatak-abrudbányai plébános, a Gyulafehérvári Pasztorális 

Teológia Intézet adjunktusa volt, akit Péter Arthur helybéli lelkész kért fel. 

 

Damoklész kardja Marosvásárhely felett 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/harom-napig-zengett-kicsibukk
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2018. augusztus 20. – Krónika 

Megszokott történetté vált, hogy ha a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Gimnázium sorsáról pozitív döntés születik, jön utána a hidegzuhany. A magyarellenességben 

egymással versenyző ellenzéki pártok ott „tartanak be”, ahol tudnak: például a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) Maros megyei szervezetének elnöke, Cristian Chirteş szenátor a nép 

ügyvédjéhez, az ombudsmanhoz fordulva próbálja megakadályozni az iskola újraindítását. 

Szerinte a katolikus gimnázium helyzetét megoldani hivatott miniszteri rendelet 

törvénytelen, mert „átnyúl” egy alkotmánybírósági és egy törvényszéki határozaton. A Maros 

megyei törvényszék által korábban jogerősen érvénytelenített iskolaalapításról az ellenzéki 

politikus azt állítja, hogy a gimnázium újraindítása „feszültségeket keltene a megyében”. 

 
Cselekvésre szólítja fel az RMDSZ-t Beke Csilla 
2018. augusztus 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Levélben kéri cselekvésre az RMDSZ-es honatyákat a székely terrorvád miatt öt év letöltendő 

börtönbüntetésre ítélt Beke István felesége. Beke Csilla a Facebook-oldalán tette közzé a 

levelet, miután azt elküldte Kelemen Hunor szövetségi elnök, valamit minden RMDSZ-es 

szenátor és parlamenti képviselő e-mail címére. Mint fogalmaz, a július 12-ei kézdivásárhelyi 

tüntetésen az erdélyi pártok, önkormányzatok, civil szervezetek összefogást ígértek 

megsegítésük érdekében. Beke Csilla úgy véli, a másfél hónapos szabadság ideje alatta 

szövetség politikusai nem tettek semmit az ügy érdekében, habár lennének eszközeik 

tájékoztatni a közvéleményt, a jogsérelmekről értesíteni a nagykövetségeket, beszélhetnének 

arról, hogy mindennapos a jogtiprás a tárgyalótermekben. 

 

 

Épül az új magyar óvoda Rimaszombatban 
2018. augusztus 17. – Ma7.sk 

Megkezdődött az új református óvoda építése Rimaszombatban. Az intézmény létesítéséhez a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a magyar állam nyújt pénzügyi 

támogatást. Az óvoda épülete a tervek szerint már jövő tavasszal elkészülhet, és 2019 őszén 

fogadhatná az első gyerekeket. Az óvodafejlesztés 38,5 milliárd forintot meghaladó 

költségvetésű program, 450 óvoda felújítására kerül sor és 153 új intézmény épül összesen a 

Kárpát-medencében, ismertette a számokat Grezsa István miniszteri biztos Tusványoson. 

 

Nem lesz szlovák tagozat? A nagyszarvai szlovák szülők csalódtak a 
kormányfőben 
2018. augusztus 17. – Ma7.sk 

Peter Pellegrini kormányfő az oktatási minisztérium hatáskörébe utalta a nagyszarvai magyar 

alapiskola szlovák tagozata megnyitásának kérdését, amivel az érintett szlovák szülők 

elégedetlenek. Ők ugyanis a miniszterelnök korábbi kijelentései után arra számítottak, hogy 

Pellegrini saját kezébe veszi az ügyet és személyesen segít előmozdítani a szlovák tagozat 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/cselekvesre-szolitja-fel-az-rmdsz-t-beke-csilla
https://szekelyhon.ro/aktualis/cselekvesre-szolitja-fel-az-rmdsz-t-beke-csilla
https://ma7.sk/kozelet/epul-az-uj-magyar-ovoda-rimaszombatban
https://ma7.sk/kozelet/a-nagyszarvai-szlovak-szulok-csalodtak-a-kormanyfoben
https://ma7.sk/kozelet/a-nagyszarvai-szlovak-szulok-csalodtak-a-kormanyfoben
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megnyitását. Az érintett településeken, vagyis Nagyszarván, Bacsfán, Sárosfán, Keszölcésen, 

Macházán és Felbáron élő szlovák szülők által életre hívott kezdeményezés egyik aktivistája, 

Beáta Obradovičová szerint a szülők nem arra számítottak, hogy csak annak a levélnek a 

másolatát kapják meg, melyet a kormányfői hivatal elöljárója küldött az oktatási 

minisztériumnak. A levélben a Miniszterelnöki Hivatal arról tájékoztatja őket, hogy az ügy az 

oktatási tárca asztalára kerül. 

 
Magyarország védőszentjére, Nagyboldogasszonyra és Szent István királyra 
emlékeztek Gömörben 
2018. augusztus 18. – Ma7.sk 

A tavalyi sikeres megemlékezést követően idén második alkalommal emlékeztek a 

Gömörpéterfalai Almás-pusztán - a Völgyben - Magyarország védőszentjére 

Nagyboldogasszonyra és Szent István királyra. Magyarország első királya élete végén, 

augusztus 15-én ajánlotta fel az országát Szűz Máriának, ami megalapozta a Regnum 

Marianum eszmét, amely szerint Magyarország Mária országa. 

 

Mátyás király Nagymegyeren, a VMK-ban is 
2018. augusztus 18. – Ma7.sk, Körkép 

A Nagymegyeri Városi Művelődési Központ augusztus 16-án felvette a Corvin Mátyás nevet. 

Az ünnepélyes névfelvételre a művelődési központ előcsarnokában került sor, ahol leleplezték 

Lebó Ferenc szobrászművész alkotását, Corvin Mátyás fiatalkori fejszobrát. Az ünnepség 

Németh Imre előadásával kezdődött, majd az intézmény igazgatója, Gútay László köszöntötte 

az egybegyűlteket. 

 

Hunyadi Mátyás életterei – kiállítás a Bodrogközben 
2018. augusztus 18. – Felvidék Ma 

A bodrogközi Ladmóc település – a létrejöttének 720. évfordulója tiszteletére szervezett 

falunapi rendezvény  keretében – a Hunyadi Mátyás életterei című kiállításnak otthont adva 

csatlakozott a Mátyás király-emlékév programsorozathoz. A Magyarság Háza, Ladmóc 

község, a Bodrogközi EGTC, valamint a Vidék- és Területfejlesztést Elősegítő Közhasznú 

Alapítvány közösen szervezte meg augusztus 18-án, szombaton a kiállítás megnyitóját, és az 

azt követő falunapi rendezvényt. A Hunyadi Mátyás életterei című kiállítást Csibi Krisztina, a 

Mátyás király-emlékévet lebonyolító Magyarság Haza igazgatója nyitotta meg. 

 

Magyarnak lenni – Szent István-nap Gútán 
2018. augusztus 20. – Ma7.sk 

Magyarnak lenni csodás érzés, magyarnak lenni ünnepnapon, még csodásabb. Biztosak 

vagyunk benne, hogy ugyanígy gondolta mindenki, aki részt vett Gútán a Szent István-napi 

ünnepségen, augusztus 19-én. A 2017-es év énekesnője, a „Magyar kultúráért” díj birtokosa, 

Kovács Nóri Magyarnak lenni koncertje örömmel töltötte meg a jelenlévők szívét, igazi 

ünneppé varázsolta a délutánt a gútai Hotel Leonor kerthelyiségében. A koncertet követően 
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https://ma7.sk/tajaink/magyarorszag-vedoszentjere-nagyboldogasszonyra-es-szent-istvan-kiralyra-emlekeztek-gomorben
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került sorra a koszorúzási ünnepségre a Szent Rozália parkban, ahol Horváth Árpád 

polgármester és Viola Miklós az MKP helyi szervezetének elnöke mondtak ünnepi beszédet. 

 

A Külhoni Magyarságért Díjat Korpás Éva és a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség kapta a Felvidéken 
2018. augusztus 20. – Ma7.sk, bumm.sk 

Szent István királyunk ünnepe alkalmával Magyarország miniszterelnöke Külhoni 

Magyarságért Díjakat adományozott, melyeket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára augusztus 20-

án adott át az Országházban. A díjat 1995-ben alapították, és azóta nemzetrészek szerint 

arányosan ítélik oda az oktatásban, kultúrában, a nemzeti örökség megőrzésében, az egyházi 

életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő 

tevékenységet végző külhoni magyar személyeknek és szervezeteknek. Az elmúlt évekhez 

hasonlóan idén is tíz díjazott volt, a megtisztelő elismerést Felvidékről Korpás Éva 

népdalénekes és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség kapta. 

 

Államalapító királyunk mai követőinek munkásságát ismerték el Pozsonyban 
2018. augusztus 20. – Ma7.sk 

Augusztus 20-a, nemzeti ünnepünk alkalmából az idén is kitüntetéseket adtak át 

Magyarország Pozsonyi Nagykövetségén. Szabó József ideiglenes ügyvivő, Áder János magyar 

köztársasági elnök nevében nyújtott át a felvidéki magyarság három jeles képviselőjének – 

Juhász Györgynek, Vadkerti Katalinnak és Végh Lászlónak – magyar állami elismerést. 

Ünnepi beszédében utalt Szent István örökségére „aki hazánkat úgy kötötte végleg a nyugati 

kultúrához, hogy egy keresztény országgal gazdagította és erősítette meg az akkori Európa 

keresztény berendezkedését.” 

 
Dunaszerdahelyen is megemlékeztek az államalapításról 
2018. augusztus 20. – Ma7.sk 

Dunaszerdahelyen a Szent István téren a városi önkormányzat által szervezett 

megemlékezésen Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke beszélt Szent István 

gondolatainak máig tartó üzenetéről. A téren összegyűlt hallgatóság előtt a pártelnök a 

felvidéki magyarság összefogásának szükségességét hangsúlyozta. Menyhárt József ünnepi 

beszédében kiemelte, csak a felvidéki magyarság összefogásával lehet Szent István 

hagyatékának megfelelően cselekedni a nemzet megmaradásának érdekében. Kiemelte, a 

tegnapok tusái és a holnap ütközetei között a jelen veszik el, ha nem leszünk résen. Nem elég 

megkoszorúzni a közös múltat, a Szózat és a Himnusz között remélni a szebb jövőt, 

cselekedni kell. A belső háborúink luxuskorszaka lejárt, hangsúlyozta Menyhárt. Elmondta, 

nem hiszi, hogy mindegyikünk meg fog tudni bocsátani a rajta sebet ejtőknek: ahhoz egyesek 

túl nagy bűnöket követtek el, mások pedig életformává alakították a sértődöttséget. Ők 

közösségünk veszteségei, önnönmaguk áldozatai, és a felvidéki jelen nem építhető rájuk. 
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A Duna immár összeköt - testvértelepülési vigadalom Muzslán 
2018. augusztus 20. – Ma7.sk 

Nyergesújfalu és Muzsla testvértelepülési szerződése megkötésének 1. évfordulóján 

vigadalomra invitálta Muzsla község önkormányzata a község lakosságát. "Húsz éve 

dolgozom a nyergesújfalui hivatalban és már ekkortájt élénk kapcsolat volt a két település 

között. Emlékszem a Barátság nyugdíjas klub látogatásaira, a régi bálokra, a karácsonyi 

focikupákra" - idézte a barátság kezdeteit Mihelik Magdolna, Nyergesújfalu polgármester 

asszonya. 

 
István és Koppány is bennünk él - Szent István napi megemlékezés 
Királyfiakarcsán 
2018. augusztus 20. – Ma7.sk 

Augusztus 19-én a Szent István napi ünnepségen szabadtéri szentmisét tartottak 

Királyfiakarcsán, a cserkészligetben. Az ünnepi beszédet Dr. Papp Lajos mondta, a 

rendezvény a Petőfi Baráti társulás szervezésében valósult meg. A cserkészliget árnyas fái 

alatt vasárnap délután teljesen megtelt a szabadtéri színpad nézőtere. Az ünnepi szentmisén 

nemcsak a faluból és a Karcsákról, de a távolabbi környékről is szép számban megjelentek a 

hívek és az ünneplő közönség. A szentmisét Boros Károly egyházkarcsai esperes és Zsidó 

János féli esperes-plébános celebrálták. Rajtuk kívül két erdélyi vendég atya segítette a 

szertartás menetét. 

 

Összefogás és egység – Szent István Napok Ipolyságon 
2018. augusztus 20. – Ma7.sk 

Ipolyságon a Magyar Közösség Pártja helyi alapszervezetének kezdeményezésére második 

alkalommal tartották meg háromnapos rendezvénysorozat keretében Szent István király 

emlékünnepét. Kezdődött mindez az Esterházy János-emlékkiállítással és az Első Pesti 

Rackák koncertjével, majd – Bán Mór könyvsorozatának, a Hunyadinak a megismerése után, 

a vasárnapi szentmisét követően – folytatódott az immár Szent István király nevét viselő 

téren, ahol az ünnepi műsor elején a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola 

diákja, Pálffy Fanni szavalta el a Szent István királyhoz szóló imát, majd Hlédik László 

plébános osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel.  

 

Családias hangulatban emlékeztek Szent Istvánra Füleken 
2018. augusztus 20. – Ma7.sk 

A Iuvenes Neogradiensis, a füleki Via Nova ICS és a Kultikon PT, barátaik, önkéntesek, 

civilek segítségével rendezte meg Szent István-napi családi fesztiválját, így emlékezve a 

magyar keresztény állam megalapításának évfordulójára. A kicsiket a Szeleburdi Meseszínház 

tagjai szórakoztatták, de számos ügyességi játékban is részt vehettek. Kipróbálhatták a 

falmászást, vagy éppen az íjászkodás mesterségét leshették el a Füleki Farkasoktól, 

kézműveskedhettek, királyi ékszereket készíthettek, a hétpróba teljesítése után pedig 

megválasztották a nap királyát és királynőjét.  
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Szent István-nap a Felvidéken 
2018. augusztus 20. – Felvidék Ma 

Szent István napja a magyarság egyik legjelentősebb ünnepe. Több felvidéki településen 

ünnepségsorozattal tisztelegnek államalapító és a keresztény értékeket megalapozó Árpád-

házi királyunk előtt. Quo vadis felvidéki magyarság? E kérdést tette fel ünnepi beszédében 

Dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója, a komáromi Szent István napi 

megemlékezés ünnepi szónoka. Beszédében reményét fejezte ki, hogy Szent István 

magyarsága ismeri a helyes utat, s meg tudja őrizni nyelvét, magyarságát a 21. században is. 

 

Újabb előrelépés jöhet a vasúti kétnyelvűsítés terén 
2018. augusztus 20. – bumm.sk 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos hosszú távú céljai közé tartozik a kisebbségek 

nyelvhasználatáról szóló törvény gyakorlatba való teljes átültetése. Bukovszky ebből az okból 

kifolyólag kezdeményezett egy találkozót Martin Erdössyvel, Szlovák Vasutak 

(ŽSR) vezérigazgatójával. A kormánybiztos és a vezérigazgató a vasúti megállókban és 

vasútállomásokon való vizuális kétnyelvűsítés kiterjesztésének lehetőségeit vitatta meg. 

Bukovszky kérte partnerét, hogy pótolják a hiányzó - kötelező és kiegészítő - információs 

feliratokat azokban a megállókban és településeken, ahol a nemzetiségi kisebbség aránya eléri 

a 20%-ot. 

 

Ismét megrongálták az MKP és a Csemadok információs tábláját Szencen 
2018. augusztus 20. – Felvidék Ma 

Szencen két közös információs táblája van a Magyar Közösség Pártjának és a Csemadoknak, 

az egyik a főtéren, a város közepén, a másik a katolikus templomnál. Az információs táblát 

még 28 évvel ezelőtt állították, hogy a város és a környék magyar lakossága innen is 

információkhoz jusson a magyar eseményekről. Az MKP és a Csemadok közös tábláján 

leggyakrabban meghívók és fényképes beszámolók vannak, hiszen a rendezvényeken készült 

fotókra sokan kíváncsiak. A város főterén egyébként a többi civil szervezetnek és pártnak 

(köztük a Most-Hídnak is) is van információs táblája. Duray Rezső, a Magyar Közösség Pártja 

Szenci Helyi Szervezetének elnöke arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy „2018. 

augusztus 19-én, a vasárnap reggeli szentmisére érkezők megbotránkozva tapasztalták, hogy 

Szencen a templom mellett a már 28 éve felállított faliújságon ismét széttörték a vastag 

üveget. A rendőrségnek más rongálásról a városban nincs tudomása.” 

 

Napközis színházi és filmes tábor Kassán 
2018. augusztus 20. – Új Szó 

Egyre több gyerek érdeklődését kelti fel a Varga Anikó színművész által szervezett kassai 

Napközis Színházi és Filmes Tábor. A Thália Színházban megrendezett táborban idén közel 

hatvan gyerek vett részt. A második alkalommal megrendezett táborba sokan visszatértek, 

sokan a barátaikat is elhozták. „A gyerekek munkáját profi szakemberek értékelik. A filmes 

oktatásért Szaszák György operatőr és Tóth Károly színész felelt, a színházi mentorálást 
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https://felvidek.ma/2018/08/szent-istvan-nap-a-felvideken/
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Dégner Lilla és Szabadi Emőke színművész, valamit én segítettem, a képzőművészeti 

foglalkozásokat pedig Jakab Rékára bíztuk. A második alkalommal megrendezett táborba 

sokan visszatértek, sokan pedig a barátaikat is elhozták” – nyilatkozta az Új Szó-nak Varga 

Anikó. 

 

Milyen esélyekkel indulnak az államfőjelöltek? Bugárnak nem sok babér terem 
az előrejelzések szerint 
2018. augusztus 20. – Körkép 

Az elmúlt hetekben sorban jelentették be indulási szándékukat az egyes államfőjelöltek, és 

bár még nem minden párt nyilatkozott, azért az első előrejelzések már napvilágot láttak. 

Persze semmi sincs kőbe vésve, Daniel Kerekes és Michal Škop politológusok ugyanakkor 

elindították a ktovyhravolby.sk (Ki nyeri a választásokat) elnevezésű projektet, amely azt 

mutatja be, hogy az egyes konkrét jelölteknek mekkora az esélyük a győzelemre. Nos, egyes 

előrejelzésük ugyancsak meglepő. 

 

Kiosztották a Külhoni Magyarságért Díjakat 
2018. augusztus 20. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Szent István ünnepe alkalmából idén is kiosztották a Külhoni Magyarságért Díjakat 

Budapesten. Idén tíz személy és szervezet kapta meg az elismerést. Augusztus 20-án, 

Budapesten adta át a Külhoni Magyarságért Díjat Semjén Zsolt, Magyarország 

miniszerelnök-helyettese és Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára. Az elismerést olyan személyek, szervezetek valamint közösségek kaphatják meg, 

amelyek tevékenyen tettek a külhoni magyarság megmaradásáért. Idén Vajdaságból Horváth 

Emma tanárnő, a Csáth Géza Művészetbaráti Kör alapítója és vezetője kapta az elismerést a 

vajdasági magyar kultúra több évtizedes ápolásáért. 

 

Nemzeti tanácsi választások: szerda éjfélig fogadják el az aláírások gyűjtésére 
szolgáló űrlapokat 
2018. augusztus 20. – Pannon RTV 

18 nemzeti közösség közvetlenül, 4 elektori rendszerrel fog megválasztani. Szerdán éjfélig kell 

elfogadnia a szerbiai választási bizottságnak azokat az űrlapokat, amelyekkel a nemzeti 

tanácsi választásokon indulók az aláírásokat gyűjthetik. A többi választáshoz szükséges irat 

jóváhagyása is minden bizonnyal megtörténik az említett időpontig - mondta a Szabadkai 

Magyar Rádió Napindító című műsorában Ladóczki Gyula. 

 

Nagybecskerek: Istentisztelet az ünnep jegyében 
2018. augusztus 19. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az új kenyér ünnepe jegyében tartottak istentiszteletet a nagybecskereki református 

templomban. Nemrégen üresedett meg a lelkészi állás, és kissé elhagyatottan érzik, érezhetik 
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http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/08/20/milyen-eselyekkel-indulnak-az-allamfojeloltek-bugarnak-nem-sok-baber-terem-az-elorejelzesek-szerint
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/08/20/milyen-eselyekkel-indulnak-az-allamfojeloltek-bugarnak-nem-sok-baber-terem-az-elorejelzesek-szerint
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/kiosztottak-kulhoni-magyarsagert-dijakat
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nemzeti-tanacsi-valasztasok-szerdan-ejfelig-fogadjak-el-az-alairasokat
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nemzeti-tanacsi-valasztasok-szerdan-ejfelig-fogadjak-el-az-alairasokat
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22678/Nagybecskerek-Istentisztelet-az-unnep-jegyeben.html
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magukat a gyülekezet tagjai, ezért Szilágyi Zoltán, református lelkész ismeretségi körét 

bevetve mindent megtett annak érdekében, hogy ne így érezzék magukat az emberek. 

 
Szent István tanításának szellemében ünnepeltek Zomborban 
2018. augusztus 19. – Pannon RTV 

Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és semmi sem emel 

fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Szent István tanításának 

szellemében ünnepelték idén Zomborban a magyar államalapítást. A nyugat-bácskai központi 

ünnepség a Szent István-templomban kezdődött, majd a népviseletbe öltözött több száz fős 

menet a közönséggel együtt átvonult a Városháza előtti térre. 

 
Szent István-mellszobrot avattak Csantavéren 
2018. augusztus 19. –  Pannon RTV, Vajdaság MA 

A Szent István-napi mise ünnepélyes bevonulással kezdődött, majd az eseményen 

megszentelték az új kenyeret, ezt követően pedig a hívők részvételével leleplezték és 

felavatták a templom melletti kertben elhelyezett Szent István-mellszobrot. A mellszobrot Vér 

János adományozta Csantavérnek.  

 
I. Vajdasági Üzleti Találkozó: Máris gondot okoz a munkaerőhiány 
2018. augusztus 18. – Vajdaság MA 

Megtartották Magyarkanizsán az I. Vajdasági Üzleti Találkozót, amelyen 45 vajdasági magyar 

cégvezető és képviselő jelent meg. A Tisza-parton megrendezett eseményen a köszöntő 

beszédek után bemutatkozott az összes résztvevő, majd kezdetét vette a két órás kerekasztal-

beszélgetés. A kötetlen beszélgetés fő témája a társadalmi szerepvállalás volt a kulturális 

programok támogatásában a kivándorlás megfékezése érdekében. 

 

 

Zenta: Gyermeknappal bővült a városnapi programsorozat 
2018. augusztus 18. – Vajdaság MA 

A programok már szeptember 5-én elkezdődnek és egészen 11-éig tartanak. A hétvégén lesz a 

legtöbb látnivaló, de a 11-én tartandó díszülés a fénypontja a városnapi ünnepségnek. A 

sokszínű rendezvény idén először egy gyermeknappal bővült. Az ünnepségsorozat a Mátyás 

király Zentája című városnapi pályázat eredményhirdetésével, és kiállítás megnyitóval veszi 

kezdetét szeptember 5-én, 18 órakor az alkotóházban. 

 

Az államalapításra emlékezett Kárpátalja magyarsága 
2018. augusztus 20. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma 

Kárpátalja-szerte számos helyszínen emlékezett meg hétfőn az ukrajnai megye magyarsága 

államalapító Szent Istvánról; a központi ünnepséget a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/szent-istvan-tanitasanak-szellemeben-unnepeltek-zomborban
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Szövetség (KMKSZ) ezúttal is a Técsőhöz közeli Aknaszlatinán tartotta. Az aknaszlatinai 

Szent István római katolikus templomban ünnepi szentmisével és az új kenyér megáldásával 

kezdődő, majd az államalapító királynak a templomkertben felállított szobránál folytatódó 

ünnepségen Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi konzulátusának főkonzulja azt emelte 

ki, hogy augusztus 20-ának különös jelentősége és üzenete van a kárpátaljai magyarság 

számára. Hangsúlyozta, Magyarország minden lehetséges és törvényes eszközzel védelmezi a 

kárpátaljai magyar nemzeti közösség érdekeit. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány az 

előző években jelentős erőfeszítéseket tett a gazdaság, a helyi infrastruktúra, a kulturális élet 

és az oktatási intézményrendszer fejlesztése érdekében. 

 
A Ráti Szent Mihály Gyermekotthon vezetői kapták idén a Külhoni 
Magyarságért Díjat 
2018. augusztus 20. – karpatalja.ma 

A Külhoni Magyarságért Díj alapításáról egy 2011-es magyar miniszterelnöki rendelet 

döntött, amelynek értelmében a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az 

oktatásban, a kultúrában, a nemzet örökségének megőrzésében, az egyházi életben, a 

tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő 

tevékenységet végző magyarországi és külhoni személyeknek és szervezeteknek a 

miniszterelnök évente tíz díjat adományoz. A díjakat minden évben Szent István király 

ünnepe, augusztus 20-a alkalmával adják át. Idén díjat kapott Bíró Mária és Bíró Árpád, a 

Ráti Szent Mihály Gyermekotthon vezetői. 

 

Kárpátaljaiak részvételével nyílt meg a Magyar Ízek Utcája 
2018. augusztus 18. – karpatalja.ma 

Megnyílt a Magyar Ízek Utcája szombat délelőtt. A Szent István-napi ünnepségek részeként a 

háromnapos gasztronómiai eseményt a Budai alsó rakpart Várkert Bazár előtti részén 

rendezik. Idén a fűszereké a főszerep, és meg lehet kóstolni Magyarország tortáját, valamint a 

Szent István-napi kenyérverseny győztes cipóit is. 

 

Lezárult a Keleti Partnerség újabb szakasza 
2018. augusztus 20. – Kárpátalja 

A Magyarország Kormánya a kárpátaljai régió oktatási, kulturális és szociális intézményeinek 

energiahatékonysági felújítását célzó fejlesztési projektek finanszírozásáról szóló 

kormányhatározatban foglaltakkal összhangban Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériuma és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány között 

létrejött támogatási szerződésnek köszönhetően tovább folytatódik Kárpátalján  az oktatási, 

kulturális, egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése. 

 

„Az ukránt második nyelvként, kanadai módszer szerint kell tanítani” 
2018. augusztus 18. – Kárpátalja 
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Csütörtökön, augusztus 16-án munkalátogatásra megyénkbe érkezett Ukrajna Oktatási és 

Tudományos Minisztériumának vezetőhelyettese. Az előzetes tervek szerint Lilija Hrinevics, a 

tárca vezetője érkezett volna munkalátogatásra Kárpátaljára, de a munkarendjében történt 

változások miatt Pavlo Hobzej miniszterhelyettes kereste fel a megyénket. A látogatás során 

részt vett a megyei oktatási és tudományos főosztály kibővített kollégiumi ülésén, majd 

megtekintette a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal átriumában lévő kiállítást, 

amelyet az iskolán kívüli foglalkozások 100. évfordulójának szenteltek.  

 

 

Szent István királyra emlékeztek Lendván 
2018. augusztus 19. – Muravidéki Magyar Rádió 

A magyar államalapítás tiszteletére ma délelőtt koszorúzással egybekötött megemlékezést 

szerveztek Lendván, a Szent Katalin templom melletti téren, a Szent István szobornál. Az 

ünnepet Vida Törnar Judit, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 

Tanácsának elnöke méltatta. 

 

Németh Zsolt: Szent István kijelölte azt az utat, amelyen a magyar politikának 
járnia kell 
2018. augusztus 19. – MTI, Lokál, fidesz.hu  

 Augusztus 20. mélységesen keresztyén ünnep; Szent István kijelölte azt az utat, amelyen 

mind a mai napig a magyar politikának járnia kell - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke vasárnap az MTI-nek telefonon. A politikus a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) Szent István-napi központi rendezvényén 

vett részt a drávaszögi Csúzán.  Németh Zsolt kiemelte: "ahogy annak idején Szent István 

európai tekintélyre tett szert, úgy ma sem lehet kevesebb a célunk, minthogy azt az építkezést, 

amit a keresztény Európa érdekében teszünk, azt siker koronázza, és európai szinten is 

elismerés övezze ezeket az erőfeszítéseket". 

 

Clevelandben és Chicagóban szentmisével, fesztivállal ünnepelnek a magyarok  
2018. augusztus 19. – MTI  

Clevelandben és Chicagóban szentmisével, fesztivállal, műsoros rendezvényekkel ünneplik a 

magyarok Szent István napját, a magyar államalapítást. "Utoljára ilyen nagy összejövetel 

hatvan évvel ezelőtt volt, több mint kétezren jöttek el, hogy együtt ünnepeljünk" - mondta 

szombaton az ohiói Clevelandben rendezett ünnepségről telefonon az MTI-nek Mezei András 

atya, az ottani Szent Imre-templom plébánosa.  A Clevelandben és környékén élő magyarok 

lelki gondozója hangsúlyozta: az államalapítás ünnepének fesztiválja nem csupán a 
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gasztronómiáról szól, hanem lelki töltekezésről is. "Spirituális tartalma is van ennek az 

ünneplésnek, szombaton és vasárnap szentmiséket tartunk a Szent Imre- és a Szent Erzsébet-

templomban, és megáldjuk az új kenyeret is" - fogalmazott Mezei András, aki három 

esztendeje szolgál Clevelandben. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2018. augusztus 18. – Duna World 

 

A világ legszebb kutyája, a délvidéki Magyarkanizsa határában egy tanyán nevelkedett. A 

magyar kuvasz harmincegyezer kutya közül lett világbajnok. Mindez köszönhető annak, hogy 

ősei bátor, őrző-védő hajlamát megőrizte. A bajnok kutya ugyanis még kölyökkorában, 

miután gazdája beengedte a kőműveseket, ő pedig bement a házba, nem engedte dolgozni a 

kőműveseket. 

A székelyföldi Kerge Olimpián fúrt, faragott vagy éppen ragasztott mókás járgányok 

versenyeztek. Egy kis hűsítő gyanánt téli képeket láthatnak a következő percekben.  

A Bodrogköz egyik legtehetségesebb szavalója, fiatal költője, a slam poetry egyik felvidéki 

képviselője következő riportunk főhőse. Még csak idén érettségizett, de már jó pár éve sikeres 

pályát tudhat maga mögött. Kassán például a Versforraló pályázat győztese lett, de Kaszás 

Attila-díjjal is jutalmazták már Komáromban.  

A világ minden tájáról csodájára járnak a Fogarasi-havasok gleccsertavára, a Balea jegéből 

felépített jéghotelnek és kápolnának. Az erdélyi szászok által működtetett szálloda 2040 

méteres, tengerszint feletti magasságban található.  

A kárpátaljai Huszt, Visk, Técső, Hosszúmező és Máramarossziget városát az 1300-as 

években különleges jogokkal ruházta fel a magyar király. Koronavárosi címet kaptak, amely 

azt jelentette, hogy csak a királynak tartoznak engedelmességgel. A keleti végek védelmét 

ellátó koronavárosok évszázadokig egységet alkottak. Ennek tiszteletére szervezték meg idén 

is az öt város találkozóját, Visken. 

Vadkároktól és medvetámadásoktól hangos évek óta a székelyföldi sajtó. Amióta a populációt 

szabályozó kilövési keretet megszüntették Romániában, igencsak elszaporodott a szigorúan 

védett barna medve, főként Hargita és Kovászna megyében. A világhírű természetfotós, Máté 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-08-18-i-adas-2/
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Bence és medvepásztora, Szin János medveleseket alakított ki Tusnádfürdőn és a Szent 

Anna-tó közelében.  

 

Öt kontinens 

2018. augusztus 18. – Duna World 

 

A nyár az önfeledt szórakozás a gyermekek számára, de vannak, akik ilyenkor is az 

ismeretszerzést részesítik előnyben, főleg ha távoli országban élő magyarok leszármazottai. A 

Rákóczi Szövetség a tatai tó partján tartja anyanyelvi táborát, ahol 120 diák vesz részt. Ezzel 

egy időben a Velencei- tavat is ellepték a diaszpórából érkező fiatalok.  

A közelmúltban Buenos Aires városi zaját is elnyomta a magyar népzene és néptánc. 

Argentína fővárosa adott ugyanis otthont a 14. Dél-amerikai Magyar Néptánctalálkozónak, 

mintegy 250 táncos részvételével.  

Ausztráliában minden feltétel adott a magyar kultúra ápolására. Több tucat magyar 

egyesület, cserkészet és tánccsoport működik. Vannak hétvégi magyar iskolák, magyar nyelvű 

istentiszteletek katolikus, református és evangélikus híveknek egyaránt. 

 A 2000-es évek elején a tengerentúli magyarság képviselői többször jelezték, hogy a 

diaszpóra tagjainak az évtizedek alatt gondos munkával összegyűjtött könyvei, levéltári 

anyagai, levelezései, aprónyomtatványai egyre nagyobb veszélyben, sok esetben a 

megsemmisülés határán vannak. Ennek hatására a Nemzetpolitikai Államtitkárság az 

Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve hozta létre a Mikes-programot. 

Csizmaország nagyvárosában egyszer egy fiatal asszony úgy döntött, hazája irodalmát 

bemutatva segít abban, hogy az olasz irodalom-kedvelők Magyarország mellett a magyar 

embereket is megismerjék. Az elhatározást tett követte. Szilágyi Mónika pedig a milánói 

Edizioni Anfora könyvkiadó vezetőjeként a magyar irodalom elismert népszerűsítője 

Olaszországban. 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 17. – Kossuth Rádió 

Pénteken délvidéki Duna-menti kirándulással zárult a pedagógusok szabadkai 

nyári akadémiája 

Pénteken délvidéki Duna-menti kirándulással zárult a pedagógusok szabadkai nyári 

akadémiája, amit már 22 alkalommal szervezett meg az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok 

Egyesülete. Fontos, hogy a pedagógusok képezzék magukat, mert ez egyfajta védettséget 

jelent a pályán, mondják a résztvevők. Az akadémia programjáról elsőként a házigazda 

egyesület elnökét, De Negri Ibolyát kérdezte Németh Ernő.  

Csángó Ifjúsági Tábor 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-08-18-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-08-17_18-30-00&enddate=2018-08-17_19-10-00&ch=mr1
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Az egyik legeldugottabb, legelzártabb gyimesi csángó település a romániai Bákó megyében 

Kóstelek. A település látta vendégül a Csángó Ifjúsági Tábort, mely a Magyar kormány és az 

RMDSZ alapítványa közös támogatásával jöhetett létre, nem utolsó sorban azért, hogy a 

résztvevők eddig elhallgatott, alig ismert történelmi tényekről kapjanak képet. Ezen a 

fórumon a bukovinai székelyek II. világháború alatti menekülésének történetét ismertette 

Vincze Gábor történész, az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark munkatársa. Erről a 

drámai történetről jószerével szinte semmit nem tud a magyar nyelvű közvélemény, ami 

Rákosi, majd Kádári diktatúra idején a köztelező hallgatásnak, ma pedig a közönynek 

köszönhető. Az előadóval Tráser László beszélgetett.    

Nyári játszóház magyar óvodásoknak és elemi iskolásoknak 

Ötödik alkalommal szervezte meg a pécskai RMDSZ Nőszervezete a nyári játszóházat a 

magyar óvodásoknak és elemi iskolásoknak. A program nem csupán azért fontos, mert 

gondoskodtak a gyermekek tartalmas nyári elfoglaltságáról, de azért is, mert alkalmat kínál a 

nem magyar nyelvű óvodába, iskolába járóknak magyarságuk erősítésére, méghozzá 

észrevétlenül, játékos formában. A vendéglátók „parasztolimpiát” is szerveztek a 

gyerekeknek, néhány versenyszámot Pataky Lehel Zsolt is figyelemmel kísért.  

Az államalapítás ünnepén számos rendezvényt tartanak Nagyváradon is 

Az államalapítás ünnepén számos rendezvényt tartanak Nagyváradon is. 20-án a város 

központjában ünneplik az új Kenyeret, 21-én pedig Nagyváradon is felvonul 5 allegorikus 

virágkocsi. A debreceni Virágkarneválról 13 éve hagyományosan érkezik néhány kocsi 

Nagyváradra, idén először - az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően - vidékre, 

Bihardiószegre is átvonul a karaván. Ünnepi előzetessel Ionescu Nikolett összeállítása szolgál.  

 

Szent István-nap Nagybecskereken 

Az évek során hagyománnyá vált, hogy a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési 

Egyesületben Szent István-napját megelőzően kézműves műhelyre gyűlnek össze a tagok. 

Amíg az ügyes kezek munkálkodtak, rövid előadás is elhangzik államalapító királyunkról. 

Ugyanakkor a közelgő új kenyér ünnepéről is szó esik. Kónya-Kovács Otília riportjában 

elsőként Bukovics Évát az egyesület titkárát halljuk.  

A főpróbához érkezett a Csíksomlyói Passió 

A főpróbához érkezett a Csíksomlyói Passió, a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes szabadtéri előadása. Az erdélyi táncosokkal és kóristákkal kiegészülő 

produkciót szombaton láthatják az érdeklődők a Csíksomlyói Nyeregben, a pünkösdi búcsú 

szabadtári szentmiséjének helyszínén, a Hármashalom oltárnál. Az előadásról szóló 

sajtótájékoztatón ott volt Oláh-Gál Elvira is. 

 

 


