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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A Székely Nemzeti Múzeum gyűjteménye a Vigadóban 
2018. augusztus 23. – MTI, Webrédió, maszol.ro, Napló, Transindex, Magyar Idők, Magyar 

Hírlap 

Panteon címmel nyílt kiállítás a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum képzőművészeti 

gyűjteményéből szerdán a Pesti Vigadóban. Hiánypótló tárlat látható csütörtöktől a Pesti 

Vigadóban, hiszen száz éve nem volt példa Budapesten hasonló bemutatkozásra - 

emlékeztetett a kiállítás szerdai megnyitóján a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi 

Árpád János hozzátette: a közönség most 77 Székelyföldről érkezett festménnyel, grafikával 

és szoborral találkozhat, amelyek mind elválaszthatatlan részei az egységes magyar 

kultúrának.Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója hangsúlyozta: felemelő 

érzés a Pesti Vigadó impozáns kiállítótermében látni a Sepsiszentgyörgyön őrzött 

műkincseket; reményei szerint ezzel az anyaggal némileg meghálálhatják az anyaország és a 

magyar kormányzat támogatását. A 140 éves Székely Nemzeti Múzeum 3 ezer darabos 

gyűjteményt őriz, melynek zöme adományként került az intézménybe, de az utóbbi időben, 

tudatosan, vásárlások útján is gyarapodik az anyag. Most ideje a gyűjtemény legjavát 

megmutatni Budapesten is - fogalmazott a múzeumigazgató. 

 
Megkezdődött a Rákóczi Szövetség negyedik nyári anyanyelvi tábora Bakson 
2018. augusztus 22. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, gondola.hu 

Megkezdődött a Rákóczi Szövetség negyedik nyári anyanyelvi tábora a Csongrád megyei 

Bakson, amelynek programjain Erdélyből, a Vajdaságból és a diaszpórából közel 120 fiatal 

vesz részt. Az idei, második baksi anyanyelvi tábor megnyitóján Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott köszöntőjében hiánypótlónak nevezte azt a tevékenységet, amelyet a Rákóczi 

Szövetség a beiskolázási segéllyel, valamint a felnőtteknek és gyermekeknek szervezett 

táborokkal tesz. A szervezet munkája jól kiegészíti azt a politikai akaratot és tettet, amely 

nélkül ma nem lenne lehetőség arra, hogy a szórványban élők is magyarul tanulhassanak, 

megőrizve identitásukat – tette hozzá. Kiemelte, a magyar kormány nagyon sokat tesz annak 

érdekében, hogy a határokon túl élő magyarok is anyanyelvükön tanulhassanak, ápolhassák 

hagyományaikat, és őrizhessék kultúrájukat. Mint mondta, bízik benne, hogy hamarosan 

Brüsszelnek is fontos lesz, hogy odafigyeljen azokra, akik ma Európa egyes országaiban 

kisebbségben élnek.  

 

Tőkés László a csíkszeredai börtönlátogatás után: Beke és Szőcs nem fogja 
leülni az öt évet 
2018. augusztus 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, székelyhon.ro 

Meglátogatta a csíkszeredai börtönben a terrorizmus vádjával elítélt Beke Istvánt és Szőcs 

Zoltánt Tőkés László és Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 
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https://magyaridok.hu/kultura/a-szekely-nemzeti-muzeum-gyujtemenyebol-kiallitas-nyilt-a-vigadoban-3410017/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/08/22/bakstol-opusztaszerig-elkezdodott-a-rakoczi-szovetseg-tabora
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/08/22/bakstol-opusztaszerig-elkezdodott-a-rakoczi-szovetseg-tabora
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-a-csikszeredai-bortonlatogatas-utan-beke-es-szocs-nem-fogja-leulni-az-ot-evet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-a-csikszeredai-bortonlatogatas-utan-beke-es-szocs-nem-fogja-leulni-az-ot-evet
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és ügyvezető elnöke szerdán.  A nemzeti tanács vezetői a családtagok látogatási idejének 

terhére találkozhattak a júliusban bebörtönzött két kézdivásárhelyi férfival, akit augusztus 13-

án szállítottak a csíkszeredai börtönbe. Tőkés László fontosnak nevezte, hogy az egész erdélyi 

magyar közösség megfélemlítési kísérlete után a bebörtönzöttek azt üzenték: nincs helye a 

meghunyászkodásnak, egyenes gerincre és hitre van szükség. 

 

Papíron negyedszerre költöznek a diákok – adminisztratív hercehurca is 
nehezíti a vásárhelyi katolikus iskola újjászervezését 
2018. augusztus 22. – Krónika 

Azontúl, hogy a magyarellenes politikusok a bíróságon, az ombudsmannál, illetve 

nyilatkozataikban támadják az újraalakított marosvásárhelyi római katolikus iskolát, 

adminisztratív vonalon is nehézkesen megy az újraszervezés, hiszen a diákok papíron 

negyedszerre váltanak iskolát.Miközben a marosvásárhelyi római katolikus iskola számos 

kisdiákja az évek során „el sem moccant az osztályteremből”, ősztől – papíron – immár az 

ötödik tanintézetbe járhat. 

 

Dragnea az ellene tervezett merényletről, a „meghiúsult államcsínyről”, 
Johannis felfüggesztéséről 
2018. augusztus 22. – Krónika, maszol.ro, transidex.ro, Erdély Ma 

„Tavaly áprilisban merényletet kíséreltek meg ellenem” – nyilatkozta kedd este az Antena 3 

televízió műsorában Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Dragnea szerint 

négy külföldi férfi próbált az életére törni, akiket egy „világhírű ember fizetett meg” – 

tájékoztat az Agerpres.Amikor azt kérdezték, hogy Soros Györgyre gondol-e, azt válaszolta: 

„Én nem gondolok őrá. Ő gondol énrám.(...) De nem tudom, hogy itt erről volt-e szó”. A 

képviselőház elnöke úgy fogalmazott,augusztus 10-én egy államcsínykísérlet történt azzal a 

céllal, hogy erőszakkal megdöntsék a kormányt. 

 

A PSD nem kívánja felbontani a kormánykoalíciót a demokrata-liberálisokkal – 
nyilatkozta Liviu Dragnea pártelnök 
2018. augusztus 22. – Krónika 

A Szociáldemokrata Párton (PSD) belül nem merül fel a Liberálisok és Demokraták 

Szövetségével (ALDE) kötött kormánykoalíció felbontása – nyilatkozta kedd este az Antena 3 

televízió műsorában Liviu Dragnea, a PSD elnöke.„Călin Popescu-Tăriceanu és köztem, 

illetve a PSD és az ALDE között továbbra is korrekt kapcsolat van. Nem merül fel a 

kormánykoalíció felbontása. (...) Ez az első olyan szövetség, amely több mandátumon 

keresztül is működőképes maradt, és remélem, hogy ez így lesz 2020 után is” – mondta 

Dragnea. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/papiron-negyedszerre-koltoznek-n-az-adminisztrativ-hercehurca-is-neheziti-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskola-ujjaszervezeset
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/papiron-negyedszerre-koltoznek-n-az-adminisztrativ-hercehurca-is-neheziti-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskola-ujjaszervezeset
https://kronika.ro/belfold/dragnea-az-ellene-tervezett-bmerenyletrolr-a-bmeghiusult-allamcsinykiserletrolr-johannis-felfuggeszteserol
https://kronika.ro/belfold/dragnea-az-ellene-tervezett-bmerenyletrolr-a-bmeghiusult-allamcsinykiserletrolr-johannis-felfuggeszteserol
https://kronika.ro/belfold/a-psd-nem-kivanja-felbontani-a-kormanykoaliciot-a-demokrata-liberalisokkal-n-nyilatkozta-liviu-dragnea-partelnok
https://kronika.ro/belfold/a-psd-nem-kivanja-felbontani-a-kormanykoaliciot-a-demokrata-liberalisokkal-n-nyilatkozta-liviu-dragnea-partelnok
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A kézdivásárhelyi családok gyerekei a tanintézet-felújítások legnagyobb 
nyertesei 
2018. augusztus 22. – székelyhon.ro 

Két óvoda- és egy iskolaépületet korszerűsítenek és hőszigetelnek Kézdivásárhelyen a 

Regionális Operatív Program révén.A finanszírozási szerződést kedden Gyulafehérváron írta 

alá Bokor Tibor polgármester és Simion Creţu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

igazgatója.Az összesen több mint 5,4 millió lejes beruházás 98 százaléka vissza nem térítendő 

támogatás. 

 

Megbüntette Dan Tanasăt és a Realitateát a diszkriminációellenes tanács 
2018. augusztus 22. – székelyhon.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács egyenként 2000 lejes büntetést rótt ki a 

magyarellenes feljelentéseiről ismert bloggerre, Dan Tanasăre, illetve a bukaresti székhelyű 

Realitatea Media Rt.-re. A határozatokat Árus Zsolt panaszai nyomán hozták meg: Tanasăt 

még tavaly áprilisban, a Realitateát működtető sajtótrösztöt pedig idén januárban jelentette 

fel a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke. Mindkét bepanaszolt esetébenÁrus azt 

nehezményezte, hogy „az egész romániai magyar közösséget diszkriminálták, uszítottak, 

igencsak eredményes módon, sértő és gyűlölködő hozzászólások egész sorát kiváltva”. 

 

Az erdélyi gazdák érdekét itthon és Brüsszelben is érvényesíteni fogjuk 
2018. augusztus 22. – Erdély Ma 

A most kezdődő európai parlamenti ülésszak legnagyobb kihívása, hogy úgy alakítsuk az 

Európai Unió 2021-ben induló költségvetési ciklusának tervét, hogy az megfeleljen az erdélyi 

érdekeknek – fogalmazott Winkler Gyula szerdán Szatmárnémetiben, ahol az I. 

AgrárAkadémia rendezvényén vett részt. Az I. AgrárAkadémia házigazdája Magyar Lóránd 

parlamenti képviselő volt, köszöntőt mondott Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke, 

részt vett Erdei-Doloczki István, parlamenti képviselő. A rendezvény a 17. Partiumi Magyar 

Napok részeként zajlott. 

 
Még mindig elege van Romániából 
2018. augusztus 23. – Figyelő – Kristály Lehel 

A romániai közélet fenegyereke let az lemúlt húsz évben az Erdély autonómiáját hirdető 

újságíró, közíró, aki az Elegem van Romániából című, 1998 szeptemberében publikált 

kiáltványával hívta fel magára a figylemet s váltotta ki a bukaresti sajtó és a politikai elit 

haragját. Írásában a roman államot korholta, hogy megsarcolja és elbalkanizálja a civilizált 

Erdélyt, nem tanult el semmit a magyaroktól, az osztrákoktól, a németektől, amióta 

bekebelezte a jól szervezett, gazdaságilag fejlett tartományt. Az újabban pártalapításon 

gondolkodó Gherman nem csituló szenvedéllyel osztotta meg gondolatait a Figyelővel 

Románia föderalizálásának, Erdély önrendelkezésének szükségességéről.  

(A cikk teljes terjedelemben a Figyelő hetilap 2018. augusztus 23-i számában olvasható.) 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-kezdivasarhelyi-csaladok-gyerekei-a-tanintezet-felujitasok-legnagyobb-nyertesei
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-kezdivasarhelyi-csaladok-gyerekei-a-tanintezet-felujitasok-legnagyobb-nyertesei
https://szekelyhon.ro/aktualis/megbuntette-dan-tanasat-es-a-realitateat-a-diszkriminacioellenes-tanacs
https://www.erdely.ma/az-erdelyi-gazdak-erdeket-itthon-es-brusszelben-is-ervenyesiteni-fogjuk/
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Jóváhagyták az Ipoly-híd építéséről szóló javaslatot 
2018. augusztus 22. – Ma7.sk, Új Szó, Körkép, bumm.sk 

Közúti hidat építenek az Ipoly folyó fölött a szlovák-magyar határon, Ipolyvarbó és Őrhalom 

között. A kormány ugyanis szerdán jóváhagyta az Ipoly-híd építéséről szóló javaslatot, és 

szerződést akar kötni a magyar kormánnyal. A közlekedési tárca szerint az Ipolyvarbó és 

Őrhalom közötti Ipoly-híd megépítése támogatja a két ország együttműködését, hozzájárul az 

idegenforgalom fellendüléséhez, megkönnyíti a közlekedést, illetve segíti a határ menti régiók 

fejlődését. 

 

Mi zajlik az Alsószeli Jurtanapok kulisszái mögött? 
2018. augusztus 22. – Ma7.sk 

Az Alsószeli Jurtanapok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem szervezői, a Zele törzs 

Köszönőestre hívta az önkéntes segítőket augusztus 18-án. A június 30-ától július elsejéig 

tartó fesztiválon és az azt megelőző 6 napos Építőtáborban csaknem kétszáz ember segített. A 

törzs minden évben megvendégeli az önkénteseket, ezzel is kifejezve háláját a sok munkáért, 

amely nélkül a Jurtanapok nem valósulhatna meg. 

 

Közös magyar polgármesterjelölt lesz Ipolyságon 
2018. augusztus 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Zachar Pál személyében közös független jelölt mögé áll be az MKP és a Híd ipolysági 

szervezete, így a honti város teljes magyarsága egységes jelöltet támogathat a 2018 

novemberében esedékes polgármester-választáson - tájékoztatta szerkesztőségünket a jelölt. 

Az összefogásra azt követően kerül sor, hogy a négy évvel ezelőtti választáson az egymással 

szemben indított magyar jelöltek kiütötték egymást. A 31 éves, mérnök végzettségű Zachar 

Pál indulását az MKP és a Híd négy évvel ezelőtti polgármesterjelöltje is támogatja.  

 
Új kenyér ünnepe Lekenyén 
2018. augusztus 22. – Ma7.sk 

Augusztus 20-ára, az államalapításra emlékeztek, valamint megáldották az új kenyeret 

Lekenyén, a helyi Családok Házában. A rendezvény keretében megnyitották a II. Lekenyei 

Lovasíjász Tábort. Takács Ágnes, Lekenye polgármestere elmondta, a Pro Le-Ti Polgári 

Társulás második alkalommal rendezi meg a tábort, az első tavaly valósult meg a magyi 

Szabolcs Fejedelem Lovasíjászai Egyesület segítségével, s annak sikerén felbuzdulva az idén 

még nagyobb elszántsággal vetették bele magukat a szervezésbe. A tábort a Bethlen Gábor 

Alap támogatta. 

 
Gyermekkórus-tábor Bátorkeszin 
2018. augusztus 22. – Ma7.sk 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/kozelet/jovahagytak-az-ipoly-hid-epiteserol-szolo-javaslatot
https://ma7.sk/tajaink/mi-zajlik-az-alsoszeli-jurtanapok-kulisszai-mogott
https://ma7.sk/tajaink/kozos-magyar-polgarmesterjelolt-lesz-ipolysagon
https://ma7.sk/tajaink/uj-kenyer-unnepe-lekenyen
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https://ma7.sk/tajaink/teremtestemakorben-nyilt-gyermekkorus-tabor-batorkeszin
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Közel negyven 6-13 éves alapiskolás tölti tartalmasan és élvezetesen a nyári vakáció utolsó 

előtti hetét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyházzenei osztálya által szervezett 

13. gyermekkórus-táborban, amelynek hétfőtől szombat délutánig Bátorkeszin a Fireszke 

Gyermek-, Ifjúsági és Konferencia-központ ad helyet. 

 
Hitet sugall a küzdelmes hétköznapok forgatagában 
2018. augusztus 22. – Ma7.sk 

Fülekpüspökiben templombúcsúval, Ajnácskőn tűzijátékkal ünnepelték a magyar 

államalapítást és Szent István királyt. Az előző évekhez hűen, Fülekpüspökiben idén is 

méltóképp ünnepelték a magyar államalapítást és Szent István személyét. Az egyház és a 

község szervezésében, a falu hívő magyar lakossága templombúcsúval emlékezett. 

„Évszázadokon keresztül, elődjeink áhítattal és tisztelettel tartották meg a falu 

védőszentjének, Szent István királynak az ünnepét. Ő az, aki arra hivatott, hogy vigyázzon és 

vezessen bennünket a Szent Istváni intelmek szerint”- nyilatkozta Noskó László, 

polgármester. 

 
Felszentelték az új Aranykalász nyugdíjasklubot Nagymagyaron 
2018. augusztus 22. – Ma7.sk 

Nagymagyaron új épületbe költözött a nyugdíjasklub. Az ünnepélyes átadót augusztus 18-án 

tartották. Az új épület mellé új nevet is kapott a szervezet. Nagymagyaron a szépkorúak 

nagyon aktív klubéletet élnek. Minden hónap első szombatján találkoznak. Sokan, akár 

ötvenen is összejönnek, de néha még ennél is többen. Beszélgetnek, kártyáznak, együtt 

főznek, szórakoznak. Az épület, ahol eddig tartották az összejöveteleiket, nagyon régi. 

 

Nyilvános lehet a Tündérkert óvoda játszótere Gútán 
2018. augusztus 22. – bumm.sk 

Időbeli csúszások ellenére is jól halad a felújítás a tanintézményben és udvarán, 

szeptemberben megújult környezet várja a gyermekeket. Már az utolsó, ám jelentős 

munkálatok folynak a gútai Brünni tér 16. szám alatt lévő magyar óvodában (amelynek az 

Erdő utca 8. szám alatt is vannak kihelyezett osztályai), amely tavaly meghívásos pályázat 

keretében a Bethlen Gábor Alaptól mintegy 170 eurót kapott a korszerűsítésre. Tóth Szilvia 

intézményvezetőt a munkálatok közepén értük utol telefonon, s elmondta, időbeli csúszások 

vannak, ám már így is számos munkát sikerült elvégezni. 

 
1Úton – zarándoklat az édesanyákért 
2018. augusztus 22. – Felvidék Ma 

Augusztus 25-én, immár ötödik alkalommal, több mint 145 különböző útszakaszon– 

Ausztriában, Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken és Muravidéken – kerül megrendezésre az 1 

Úton Nemzetközi Zarándoknap. A résztvevők létszáma várhatóan a 10 ezer felett lesz, akiket 

csaknem 200 önkéntes koordinál majd. Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap mindig 
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https://ma7.sk/tajaink/igy-emlekeztek-meg-szent-istvanrol-fulekpuspokiben-es-ajnacskon
https://ma7.sk/tajaink/felszenteltek-az-uj-aranykalasz-nyugdijasklubot-nagymagyaron
http://www.bumm.sk/regio/2018/08/22/nyilvanos-lehet-a-tunderkert-ovoda-jatszotere-gutan
https://felvidek.ma/2018/08/1uton-zarandoklat-az-edesanyakert/
https://felvidek.ma/2018/08/1uton-zarandoklat-az-edesanyakert/
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Nagyboldogasszony ünnepe után zajlik, egy napon át, a Mária Út különböző szakaszain, 

felekezettől függetlenül. A zarándoklatot az édesanyákért ajánljuk fel. 

 

Újabb százmillió dinárt fektetnek be a vajdasági oktatásba 
2018. augusztus 22. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár, a tartományi kormány elnökének helyettese ma 

összesen 100 millió dinár értékben adott át szerződéseket az oktatási beruházásokra a 2018-

as évben. Összesen 37 intézmény, általános és középiskola, iskoláskor előtti intézmény és 

diákotthon részesült támogatásban a tartománynak az épületek átépítésére, felújítására és 

fenntartására irányuló pályázatán. Nyilas elmondta, hogy ez a program folytatása annak a 

munkának, amelyet a tartomány az iskolák, óvodák és diákotthonok felújításával kezdett meg 

egész Vajdaságban, és amely a köztársasági kormány teljes felügyeletével, illetve a helyi 

önkormányzatokkal együttműködve valósul meg. 

 

Ma kezdődik az aláírásgyűjtés 
2018. augusztus 23. – Magyar Szó 

A Magyar Összefogás ma Vajdaság-szerte megkezdte a nemzeti tanácsi választásokon való 

induláshoz szükséges támogató aláírások gyűjtését. Mint ismeretes, augusztus 17-én Branko 

Ružić államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter kiírta az idei nemzeti tanácsi 

választásokat. November 4-én 18 nemzeti közösség választhatja meg közvetlen választások 

útján nemzeti tanácsát. A kisebbségek számarányától függ, hogy hány fős testületet 

választanak. Legkevesebb 15 és legtöbb 35 tagja lehet a nemzeti tanácsnak. 

 

Kezdődik a 17. Interetno Fesztivál Szabadkán  
2018. augusztus 22. – Pannon RTV 

A város főtere átalakul fesztiválközponttá, ahol nyolc ország folklóregyüttesei állnak a 

színpadra nap mint nap. Magyarországot idén a Kecskemét Táncegyüttes képviseli, de 

érkeznek oroszországi, mexikói, kolumbiai és panamai tánccsoportok is. A fesztivál augusztus 

22. és 26. között minden nap délelőtt 10 és este 10 óra között várja a látogatókat. Ezen felül 

késő esténként a Népkör Magyar Művelődési Központban fesztiválklubot szerveznek a 

látogatóknak. Újdonság, hogy a város bizonyos éttermeiben egy-egy ország képviselőivel 

zenés vacsora közben találkozhat a nagyérdemű, így ezzel is közelebb kerülhet az egyes 

tájegységek kultúrájához. 

 

Iskolakezdési tűzszünetben állapodtak meg Kelet-Ukrajnában 
2018. augusztus 22. – karpatalja.ma 

Újabb tűzszünetben állapodtak meg a Donyec-medencében a szeptember eleji iskolakezdésre 

tekintettel a kelet-ukrajnai válság rendezésére hivatott háromoldalú, Kijev, Moszkva és az 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22687/Ujabb-szazmillio-dinart-fektetnek-be-a-vajdasagi-oktatasba.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3764/kozelet_politika/188554/Ma-kezd%C5%91dik-az-al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1sgy%C5%B1jt%C3%A9s.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/kezdodik-17-interetno-fesztival-szabadkan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/iskolakezdesi-tuzszunetben-allapodtak-meg-kelet-ukrajnaban/
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EBESZ képviselőiből álló összekötő csoport minszki ülésén – közölte Darina Olifer, a 

kontaktcsoport kijevi küldöttségét vezető Leonyid Kucsma volt ukrán államfő sajtótitkára. 

 

Magyarországi támogatásban részesült a beregszászi szociális konyha 
2018. augusztus 22. – karpatalja.ma 

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

jóvoltából támogatásban részesült a beregszászi szociális konyha – tudatta Babják Zoltán 

hivatalos Facebook-oldalán. Az élelmiszert tartalmazó csomagokat Kocsis Szilvia és Puskás 

Béla, a magyar fél képviselői adtak át. Az adományból a szociális központ védnöksége alatt 

állók fognak részesülni. 

 

Kárpátalja volt a díszvendége az idei XXV. Summerfest Nemzetközi 
Folklórfesztiválnak 
2018. augusztus 22. – karpatalja.ma 

2018-ban a huszonötödik Summerfest Nemzetközi Folklórfesztiválon, Százhalombattán új 

programsorozat indult útjára, melynek célja, hogy élő kapcsolatot alakítson ki a kárpátaljai és 

az anyaországi magyarok között. A tíznapos rendezvény ideje alatt a külföldi fellépők mellett 

Kárpátalja kiemelt díszvendége volt a fesztiválnak. 

 

A reformáció gyermekeinek szülei találkoztak Nagyberegen 
2018. augusztus 22. – Kárpátalja 

2017-ben a reformáció 500. évfordulójáról emlékezett meg a protestáns világ. Ezt a 

félévezredes jubileumot a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) A reformáció 

gyermekei programmal igyekezett emlékezetessé tenni, amely arra buzdította a családokat, 

hogy gyermekvállalással ünnepeljék a reformáció emlékévét, letéve így voksukat nemcsak a 

múlt és a jelen, hanem a jövő mellett is. 

 
„A kard lefelé, a kereszt felfelé mutasson” 
2018. augusztus 22. – Kárpátalja 

Az ungvári járási Tiszasalamon közössége hagyományosan a templom előtt álló Szent István-

szobornál ünnepelte meg Magyarország születésnapját. Vasárnap, augusztus 19-én ünnepi 

istentisztelettel kezdődött a rendezvény, melyen Kótyuk Zsolt református lelkipásztor 

köszöntötte az egybegyűlteket, és a gyülekezet elénekelte a 90. zsoltár („Tebenned bíztunk 

eleitől fogva...”) énekét, majd a 89. zsoltár szavait idézve („Az Úrnak irgalmát örökké 

éneklem”) együtt magasztalták az urat. 

 
„Az a feladat, hogy jó művesek legyünk” 
2018. augusztus 22. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Pallói Alapszervezete és a pallói görögkatolikus 

egyház összefogásával tavaly sikerült az ungvári járási, mintegy kétharmadában magyar ajkú 

település életében egy kiemelkedő kulturális és közösségi eseményt megszervezni. Idén 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyarorszagi-tamogatasban-reszesult-a-beregszaszi-szocialis-konyha/
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/22/karpatalja-volt-diszvendege-az-idei-xxv-summerfest-nemzetkozi-folklorfesztivalnak
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/22/karpatalja-volt-diszvendege-az-idei-xxv-summerfest-nemzetkozi-folklorfesztivalnak
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/22/reformacio-gyermekeinek-szulei-talalkoztak-nagyberegen
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/22/kard-lefele-kereszt-felfele-mutasson
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/22/az-feladat-hogy-jo-muvesek-legyunk
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/22/az-feladat-hogy-jo-muvesek-legyunk
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augusztus 19-én, vasárnap második alkalommal tartottak Szent István-napi rendezvényt, 

amelyet család- és gyermeknappal egybekötött ünnepség keretében rendeztek meg – 

tájékoztatta lapunkat Kerek Margit, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, aki örömteli 

együttlétet kívánt a megjelenteknek, és köszönetet mondott a támogatóknak, köztük a 

Kenguru Alapítványnak.  

 

Szent István-napi ünnepség Ungváron 
2018. augusztus 22. – Kárpátalja 

Augusztus 20-án, hétfőn a megyeszékhely magyarsága az ungvári várban emlékezett 

államalapító királyunkra. A megemlékezés a MÉKK és a Kárpátaljai Magyar Művelődési 

Intézet szervezésében a történelmi egyházak és civil szervezetek támogatásával került 

megrendezésre. 

 

Nemzeti identitásunkért 
2018. augusztus 22. – nepujsag.net, Muravidéki Magyar Rádió 

A muravidéki magyarság idén Dobronakon, a Szent István-szobornál ünnepelte augusztus 

20-át, Szent István ünnepét. A lendvai magyarság az ünnepet megelőző napon tartott 

megemlékezést a lendvai templomtéren, Felsőlakosban megszentelésre került az egyedüliként 

Szent István nevét viselő felújított kápolna. Az ünnepi szónokok a nemzeti identitás, a 

nemzetállamok, a kereszténység megvédését hangsúlyozták beszédeikben. 

 

„Igaz keresztényként élni…” 
2018. augusztus 22. – nepujsag.net 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa, valamint a 

Lendvai Plébánia vasárnap a tízórai szentmise előtt a templomtéren, Szent István szobra előtt 

tartotta a magyar államalapítás tiszteletére rendezett megemlékezését. Az ünnepi szónok 

Vida Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának elnöke volt, a műsort a Lendvai Magyar Egyházi 

Kórus alkalmi énekekkel színesítette.A templomtéren egybegyűltek köszöntése után Vida 

Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet. A történelmi 

események, István király szentté avatása, illetve a Szent István-nap megünneplése történelmi 

körülményeinek összegzése után hangsúlyozta, István király igen megfontolt volt, tudta, hogy 

az Európában való megmaradás legfontosabb alappillére az erős keresztény állam. 

 

Felszentelték a felújított Szent István-kápolnát 
2018. augusztus 22. – nepujsag.net 

Ünnepélyes keretek között szentelte fel Dolamič Martin – Konrad lendvai plébános a 

felújított Szent István-kápolnát Felsőlakosban. A szabadtéri szentmisével egybekötött 

eseményre a kápolna mellett a falu búcsúnapján, augusztus 19-én került sor.A muravidéki 

magyarlakta területen csak Felsőlakosban van Szent István király oltalma alá helyezett 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/08/22/szent-istvan-napi-unnepseg-ungvaron
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5459-nemzeti-identit%C3%A1sunk%C3%A9rt.html
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https://nepujsag.net/muravidek/5464-felszentelt%C3%A9k-a-fel%C3%BAj%C3%ADtott-szent-istv%C3%A1n-k%C3%A1poln%C3%A1t.html
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kápolna. A kápolnát 1930-ban építették, 1998-ban az Amerikába kivándorolt lakosiak anyagi 

támogatásával teljesen felújították. 

 
Színes programok négy helyszínen 

2018. augusztus 22. – nepujsag.net, Muravidéki Magyar Rádió 

Lendva legjelentősebb idegenforgalmi rendezvénysorozata, a Vinárium Fesztivál augusztus 

17-étől szeptember 9-ig nyújt érdekes programokat minden korosztály számára. Az idei 

fesztivál négy fő helyszínen valósul meg: a Vinárium kilátótoronynál, az óvárosban, a 

Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpadán és a Horgászotthon udvarán, ahol főleg 

zenés eseményekre, valamint gyermek- és ifjúsági programokra kerül sor. A két nagy 

hagyományos rendezvény, a Bográcsfeszt és a Lendvai Szüret mellé több kisebb esemény 

tömörül, a részletes program a Lendvai Vinárium Fesztivál című programfüzetben található, 

melyet minden háztartás a napokban már megkapott a községben. 

 

Szent István király bécsi ünnepe 2018 
2018. augusztus 22. – volksgruppen.orf.at 

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség is szentmisével ünnepli meg Szent István király 

tiszteletét augusztus 25-án, 13.00-kor, Simon Ferenc esperes szervezésében, a bécsi Szent 

István Dómban. A szentmise fő celebránsa Molnár Ottó prelátus lesz, a Grazi Magyar 

Katolikus Közösség plébánosa. A bécsi Káptalan Szent István király ereklyéjét ünnepi 

körmenetben a máriapócsi oltárhoz viszik a résztvevők, ahol hódolatra kihelyezik. A 

rendezvényre ismét számos magyar helységről érkeznek résztvevők, a folklórcsoportok a Dóm 

téren egy színes magyar néptánc és népének bemutatóra várják a híveket. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 22. – Kossuth Rádió 

 

Tőkés László meglátogatta a terrorizmus vádjával elítélt magyarokat 

Meglátogatta a csíkszeredai börtönben a terrorizmus vádjával elítélt Beke Istvánt és Szőcs 

Zoltánt Tőkés László és Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 

és ügyvezető elnöke szerdán. A nemzeti tanács vezetői a családtagok látogatási idejének 
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terhére találkozhattak a júliusban bebörtönzött két kézdivásárhelyi férfival, akit augusztus 13-

án szállítottak a csíkszeredai börtönbe. 

 

Szerbiában kiírták az országos kisebbségi önkormányzati választásokat. 

Szerbiában kiírták az országos kisebbségi önkormányzati választásokat. A magyarok 

november 4-én közvetlen választások útján szavaznak majd az új nemzeti tanács választói 

listáira.   

 

Potápi: felbecsülhetetlen értéke van az ösztöndíjasok által a diaszpórában és 

szórványban végzett munkának 

A nemzetpolitika számára felbecsülhetetlen értéke van annak a munkának, amelyet a Kőrösi 

Csoma Sándor és a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai végeznek – mondta Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a két program keretében 

szeptemberben a külhoni területekre kiutazó ösztöndíjasok budapesti oktatási hetén. 

 

Szlovákiai magyar tudósokat részesített magyar állami kitüntetésben augusztus 

20-a alkalmából Áder János 

Szlovákiai magyar tudósokat részesített magyar állami kitüntetésben augusztus 20-a 

alkalmából Áder János köztársasági elnök. A rangos elismeréseket a pozsonyi magyar 

nagykövetségen adták át. 

 

Nagyváradon is megcsodálhatták a debreceni virágkarneváli kocsik egy részét 

Tizenharmadik alkalommal csodálhatták meg Nagyváradon is a debreceni virágkarneválon 

felvonult kocsik egy részét. Ezúttal öt allegorikus kompozíció érkezett a városba.  

 

Az új kenyér és Szent István ünnepe Nagybecskereken 

Az új kenyér ünnepe és Szent István államalapító királyunk emléke jegyében tartottak 

istentiszteletet a nagybecskereki református templomban. Nemrég üresedett meg a lelkészi 

állás, de a gyülekezet továbbra is komolyan veszi a „Segíts magadon, Isten is megsegít” 

mondást. 

 

 


