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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: felbecsülhetetlen a diaszpórában és a szórványban dolgozó 
ösztöndíjasok munkája 
2018. augusztus 21. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, 888.hu, Propeller, 

Mandiner, fidesz.hu, gondola.hu, szoljon.hu, pannonrtv.com, Somogyi Online, Hajdú Online 

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

Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai végeznek – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten. Potápi Árpád 

János a diaszpórában élő magyarság segítésére létrejött Kőrösi Csoma Sándor-program és a 

Kárpát-medencében szórványban élő magyarok támogatására indított Petőfi Sándor-program 

keretében az északi félteke országaiba és a Kárpát-medencei szórványterületekre 

szeptemberben kiutazó ösztöndíjasok oktatási hetének ünnepélyes megnyitóján mondott 

köszöntőt. Kiemelte: az ösztöndíjasok legfontosabb feladata a fiatalság és a gyermekek 

megszólítása, bevonása az identitáserősítő és -megőrző tevékenységekbe, hiszen “magyar 

gyermekek és fiatalok nélkül nincs magyar jövő”, csak rájuk lehet építeni az egész világon. 

 

Az amerikai fővárosban is megemlékeztek Szent István ünnepéről 
2018. augusztus 21. – MTI, Híradó, Webrádió, Mandiner, Origo, maszol.ro 

Augusztus 20-án az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban is megemlékeztek Szent 

István és a magyar államalapítás ünnepéről. Közös rendezvényen emlékezett meg a magyar 

államalapítás ünnepéről Washingtonban a magyar nagykövetség és a Washingtoni Magyar 

Ház. A rendezvény zarándoklatnak nevezett közös sétával kezdődött, amely a magyar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel szoros kapcsolatot ápoló arlingtoni Marymount 

Egyetemről indult és a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás Szentélye bazilikában zárult 

szentmisével. A bazilikában Szabó László nagykövet köszöntötte az egybegyűlteket, majd 

szentmisét és kenyérszentelést tartottak. A mise után a nagykövetségen rendeztek fogadást az 

ünneplő magyarok és a meghívott amerikai vendégek részvételével. Szabó László nagykövet 

rövid beszédben méltatta Szent István király munkásságát és a magyar történelmet, a 

magyarság évszázadokon átívelő küzdelmét a megmaradásért, és hangsúlyozta, hogy 

Magyarország keresztény állam.  

 

Az első szó az örömé – hivatalosan is megnyitották a Kolozsvári Magyar 
Napokat 
2018. augusztus 21. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt fogjuk meg egymás kezét egy-egy pillanatra, s vigyük 

magunkkal a mindennapokba is az összetartozás érzését – fogalmazott Gergely Balázs 

főszervező az erdélyi és Kárpát-medencei léptékben is kiemelkedő kincses városi 

rendezvénysorozat hétfő esti hivatalos megnyitóján. A már hétvége óta zajló, kilencedik 
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kiadásához érkezett fesztivál ötletgazdája a Kolozsvári Magyar Opera nagytermében tartott 

ünnepi gálán emlékeztetett: a Kolozsvári Magyar Napokon két kiemelkedő jelentőséggel bíró 

évfordulóról is megemlékeznek: a Kárpát-medencei szintű Mátyás király emlékévhez 

csatlakozva, idén ünneplik az igazságos király születésének 575. évfordulóját, valamint a 

vallásszabadság kikiáltásának 450. évét. 

 

Kultúrdömping kezdődött Kolozsváron: gazdag program a kincses város 
legnagyobb magyar eseményén 
2018. augusztus 21. – Krónika 

Ahogyan azt immár kilencedik éve megszokhatták a Kolozsvári Magyar Napok (KMN) 

résztvevői, augusztus második felében, a kincses városbeli magyar ünnepségsorozat idején 

gazdag kulturális felhozatal vár mindenkit, gyerekeket, felnőtteket, a városban élőket és az ide 

érkezőket.Nincs ez másként idén sem, aki válogatni szeretne a hétvégén kezdődött, 

vasárnapig tartó programsorozat kínálatából, nincsen könnyű dolga: egymást érik, sőt sok 

esetben egyazon időpontban kezdődnek a különböző helyszíneken a tartalmas, szórakoztató, 

közönségcsalogató rendezvények, így csak szemelgetni lehet a kínálatból. 

 
Új igazgatóval kezdi a tanévet a Csiky Gergely Főgimnázium 
2018. augusztus 21. – Nyugati Jelen 

Pellegrini Miklós, megyei főtanfelügyelő-helyettes tájékoztatta a Nyugati Jelent a magyar 

oktatásban történt változásokról. A Csiky Gergely Főgimnáziumban igazgatóváltás lesz: 

Muntean Tibor jelenlegi igazgató nem vállalja tovább ezt a funkciót, helyébe Spier Tünde lesz 

kinevezve. Aligazgató marad továbbra is Tóthpál Renáta – mondta el Pellegrini. Egy másik 

fontos, a magyarságot érintő változás, hogy az Aurel Vlaicu Általános Iskolában a mostani 

aligazgató, Viszhányó Aranka az új tanévtől átviszi katedráját a Csikybe, így az ő helyébe 

Barbócz Izabella testnevelés szakos tanárnő lesz aligazgatónak kinevezve a Vlaicuban. 

 

Székházfelújítás alatt sem kerülnek raktárba a Székely Nemzeti Múzeum 
gyűjteményei 
2018. augusztus 21. – székelyhon.ro 

Budapesten a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának meghívására a Pesti 

Vigadóban nyitják meg a Pantheon című, a sepsiszentgyörgyi múzeum képzőművészeti 

gyűjteményének legjavát bemutató tárlatot. A szervezők szerint a kultúrtörténeti jelentőségű 

kiállítás az erdélyi magyar közösség kiemelkedő képzőművészeti életműveinek reprezentatív 

bemutatását vállalta fel, célja ízelítőt adni a magyarországi közönségnek a határon túl 

megőrzött, európai rangú magyar értékekről. 

 

 

„Légy áldott, Szent István király!” 
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2018. augusztus 21. – Erdély Ma 

Ünnepi misét, búcsút és szoboravatót tartottak a Szent István-templomban, a 9. Kolozsvári 

Magyar Napokon, augusztus 20-án. Az esemény apropóján a templom névadójának szobrát is 

felavatták. A szertartás elején Jakubinyi György érsek gondolatokat osztott meg arról, hogy 

miért fontos követnünk a keresztény magyar állam megteremtőjének szellemiségét, a 

történelmi visszatekintőben pedig Szent István három legfontosabb tulajdonságát emelték ki: 

az első, hogy államigazgatási ügyekben is megmaradt kereszténynek; a második, hogy voltak 

álmai, jövőképe és perspektívája arról, hogy mit akar elérni, s ezt párhuzamba állították a 

jelennel. Harmadik erényként a bölcsességet nevezték meg, mivel folyamatosan a békére 

törekedett, államot formázott, történelmünk kiemelkedő alakja volt. 

 

A gyerekeket a kormányfő fizetése mellett Bugár Béla sorsa is érdekelte 
2018. augusztus 21. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

Mennyit keres a kormányfő? Mit fog csinálni Bugár Béla, ha nem ő nyeri meg az 

elnökválasztást és a Most-Híd sem jut be a parlamentbe? Miről vitáznak a miniszterek? Miért 

kapnak szünidőt a kormány tagjai és a képviselők, ha a szülőknek dolgozni kell? Miért 

fektetnek pénzt a hadseregbe, ha nincsenek orvosok és egészségügyi nővérek, illetve mit tesz 

az állam azért, hogy az emberek ne vándoroljanak ki az országból? Ezek azok a kérdések, 

amelyeket a Komenský Gyermekegyetem tanulói tettek fel a kormány tagjainak és Bugár 

Bélának, a parlament alelnökének a rendhagyó parlamenti Kérdések Órája keretében. 

 

Bőséges szellemi táplálék, pazar ellátás 
2018. augusztus 21. – Ma7.sk 

A fejlődni kívánó pedagógus számára, aki hisz az életen át tartó tanulás fontosságában, a nyár 

nemcsak a szünidő, hanem a továbbképzések, az úgynevezett nyári egyetemek ideje is. 

Ilyenkor van alkalmuk elutazni távolabbi városokba, akár külföldre is, találkozni az ország 

más pontjain oktató pedagógusokkal, megbeszélni a tapasztalatokat, információt cserélni az 

oktatásügy égető kérdéseiről, úgy feltöltődni, hogy az egyúttal hasznos és szórakoztató is 

legyen. Szlovákiában a magyar pedagógusszövetség jóvoltából két helyszínen, Komáromban 

és Rimaszombatban minden éven tartanak nyári egyetemet, de a határok nyitottak, akár 

külföldön is részt vehetnek azok, akik ott találtak rá a számukra legizgalmasabb témára. 

 

Érsekújvárban is megemlékeztek az államalapításról 
2018. augusztus 21. – Ma7.sk 

Kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi műsor keretén belül emlékezett meg az érsekújvári 

magyarság Szent István király államalapításának évfordulójáról, augusztus 19-én a Csemadok 

székházban. Az esemény ünnepi szónoka Pánczél Károly volt, aki a Magyar Országgyűlés 

Nemzeti Összetartozás bizottságának elnöke. 
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Ünnep a Szent Márton-székesegyházban: közösségépítés az élet kultúrájának 
jegyében 
2018. augusztus 21. – Ma7.sk 

Szlovákiában nem államünnep augusztus 20-a, de a pozsonyi magyarok és a hozzájuk 

csatlakozó főváros környéki települések magyarjai évek óta közös ünnepi szentmisén 

emlékeznek Szent István királyra. A zsúfolásig megtelt Szent Márton-székesegyházban 

tartott, közel kétórás szertartás központi gondolata a közösségépítés, a jó megtartása és a 

gonosz elvetése volt, ezért a szentmisét azokért ajánlották fel, akik szívükön viselik a szűkebb 

és tágabb család, a nemzet és az egész keresztény közösség sorsát, jövőjét. 

 

Turul szállt a köbölkúti világháborús emlékműre 
2018. augusztus 21. – Ma7.sk 

Szőcs Ferenc Köbölkút polgármestere örömét fejezte ki afelett, hogy tavaly a II. világháború 

áldozatainak emlékművét sikerült felújítaniuk, az idén pedig az I. világháború hőseinek 

megújult emlékműve mellett állhatunk. Az eseményről a Magyar7 következő számában 

olvashatnak részletes beszámolót. 

 

Bensőséges augusztus 20-a Érsekújvárott 
2018. augusztus 21. – Ma7.sk 

Széchényi György főtéri szobra körül gyülekeztek tegnap délután a kicsi, ám szívós 

érsekújvári magyar közösség tagjai, hogy államalapító királyunkra, Szent Istvánra 

emlékezzenek. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Hollik István a Fidesz-

KDMP szóvivője lépett a mikrofonhoz. " A magyar államalapítás ünnepe egyaránt alkalmas a 

múltra való emlékezésre és a jövőbe tekintésre. Szent István keresztény és független államot 

alapított. Keresztényt, mert érezte, hogy csak a hitnek van teremtő ereje és függetlent, mert a 

szuverenitásában sérült állam nem tudja ellátni legfőbb feladatát, nem tud megfelelő 

védelmet nyújtani és biztonságot adni. Ezek olyan erős fundamentumok, hogy ma sem kell 

mást tenni, mint ezeket megőrizni" - kezdte beszédét a szónok.  

 

“Olyan világra törekedjünk, amelyben a nemzetek maguk dönthetnek 
sorsukról” 
2018. augusztus 21. – Felvidék Ma 

A Szlovák Köztársaság kormánya a Varsói Szerződés csapatainak, (Szovjetunió, 

Magyarország, Lengyelország, Német Demokratikus Köztársaság, Bulgária) 1968 augusztus 

21-én Csehszlovákiába való bevonulása 50. évfordulója alkalmából Ladislav Bielik 

fotóriporternek az akkori forrongó napokban készült felvételei kiállításával emlékezik.“Olyan 

világra törekedjünk, amelyben a nemzetek szabadon dönthetnek a jövőjükről, mindennemű 

fenyegetettség és emberi áldozatok nélkül”. Erre hívta fel a figyelmet Peter Pellegrini, a 

Szlovák Köztársaság kormányának elnöke az évforduló kapcsán. A kormányhivatal az ötven 

évvel ezelőtti eseményekre emlékezve rendezte meg Ladislav Bielik fényképeinek kiállítását. 
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A fotók valósághűen mutatják be azoknak a napoknak az eseményeit, a polgári engedetlenség, 

a tiltakozás megnyilvánulásait. 

 

Hagyományőrök elismerése: Agócs Gergely és Farkas József kitüntetése 
2018. augusztus21. – Felvidék.ma 

Augusztus 20-a alkalmából a Hagyományok Háza két munkatársa, a hagyományos népi 

kultúra terjesztéséért-továbbéltetéséért kifejtett munkájáért részesült értékes elismerésben. A 

Magyar Arany Érdemkeresztet dr. Agócs Gergely és Farkas József vehette át. A nemzeti 

ünnepen a Pesti Vigadóban Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese és Fekete Péter 

kultúráért felelős államtitkár kitüntetéseket adott át. 

 
Quo vadis magyarságunk? 
2018. augusztus 21. – Felvidék Ma 

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, valamint a Palatinus Polgári Társulás tizenkét 

éve a komáromi augusztus 20-i ünnepség szervezője. Szent István napja erősíti nemzeti 

hovatartozásunkat, építi a közösséget, és segít abban, hogy tisztábban lássuk a múltat, a jelent 

és a jövőt. A 2009-ben felavatott Szent István szobor lábához várta az ünnepelni vágyókat a 

Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, valamint a Palatinus Polgári Társulás. Az 

esemény szónoka Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója volt, aki beszédében 

kiemelte, Szent Istvánnal egy új időszámítás vette kezdetét. Első királyunk nem csupán 

uralkodó volt, de apostol is, aki égi és földi hazát épített népének. 

 

Együtt ünnepeltek a nagybecskereki katolikus és református hívek 
2018. augusztus 21. – Pannon RTV 

Együtt emlékeztek államalapító királyunkra a nagybecskereki katolikus és református hívek a 

Gimnáziumtemplomban bemutatott szentmisén. A Petőfi Művelődési Egyesületben közös 

kenyérszentelés volt. Évente egyszer - Szent István Napján - mutatnak be szentmisét a 

nagybecskereki Gimnáziumtemplomban. Ez a búcsúja is az 1846-ban, Szent István 

tiszteletére felszentelt piarista templomnak. 

 
Zentán több mint 16 tonna búzát gyűjtöttek a Magyarok Kenyeréhez 
2018. augusztus 21. – Pannon RTV 

A Kárpát–medence kenyere elnevezésű rendezvénysorozat zentai állomásán bemutatták és 

megszentelték az új kenyeret, amelynek elkészítéséhez a vajdasági búzatermelő gazdák is 

hozzájárultak gabonájukkal. A Kertek Helyi Közösségben összegyűlt ünneplő közösséget 

Czegledi Rudolf, Zenta Község polgármestere köszöntötte. Kiemelte, hogy Szent István 

utódaiként az a feladatunk, hogy védelmezzük a király által kitaposott utat. 
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Ősbemutatóra készül a Zentai Magyar Kamaraszínház 
2018. augusztus 21. – Pannon RTV 

A soproni Petőfi Színházzal közösen a Zenta, 1697 című rockoperát mutatja be szeptember 8-

án. A darab Magyarország egyik legjelentősebb csatáját, a zentai csatát dolgozza fel. A 

darabban összesen 11 énekes-színész kapott szerepet. Olyan nagy nevek tűnnek fel a 

színpadon, mint Vastag Tamás, Nagy Gábor, a francia származású Stéphanie Schlesser. 

 

Kárpátaljaiak részesültek magas állami kitüntetésben 
2018. augusztus 21. – karpatalja.ma 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterhelyettese és Fekete Péter, 

kultúráért felelős államtitkár augusztus 20-a alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt, 

Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket, valamint 

Móra Ferenc-, Pauler Gyula-, Szinnyei József-díjakat adott át a Pesti Vigadóban. A 

kitüntetettek között volt Kárpátaljáról, Viskről Pál Eszter, népdalénekes, előadóművész, aki 

magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült. 

 

Igazi otthont biztosítanak az árváknak 
2018. augusztus 21. – Kárpátalja 

Augusztus 20-án, a magyar Országházban adta át Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Külhoni 

Magyarságért Díjakat. Ezúttal a 10 díjazott között ott voltak Kárpátaljáról a Ráti Szent Mihály 

Gyermekotthon vezetői, Bíró Árpád és Bíró Mária. A ráti gyermekotthont Majnek Antal, a 

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke 2003-ban álmodta meg. Az első házat 

2006 novemberében építették fel, és a megalapított otthon ellátását a Bíró házaspár vállalta. 

 

 „Váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre” 
2018. augusztus 21. – karpatalja.ma 

Hatodik alkalommal áldották meg és osztották szét az új búzából készült Kárpát-medence 

testvérkenyerét Szent István napján Beregszászban. Az idei év különlegessége, hogy a 

magyarok kenyeréhez szükséges búza összeöntésének ünnepségére a kárpátaljai 

Mezőgecsében került sor augusztus 4-én, melynek keretében minden magyarországi és 

határon túli terület egy-egy kis zsák búzával járult hozzá a nemzeti egységet jelképező 

programhoz. 

 

Szent István királyra emlékeztek 
2018. augusztus 21. – Kárpátalja 

Szürtében a római katolikus templom kertjében álló Szent István-szobornál méltatták a 

magyar államalapítás ünnepét augusztus 19-én, vasárnap. Az ünneplőket Braun Éva, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi alapszervezetének elnöke 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/osbemutatora-keszul-zentai-magyar-kamaraszinhaz
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karpataljaiak-reszesultek-magas-allami-kituntetesben/
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/21/igazi-otthont-biztositanak-az-arvaknak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/valjek-testi-lelki-gyarapodasukra-es-udvossegukre/
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/21/szent-istvan-kiralyra-emlekeztek
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köszöntötte, hangsúlyozva, hogy augusztus huszadika az egyik legrégebbi ünnepünk, Szent 

István király napja és egyben a magyar állam több mint ezeréves folytonosságának a napja. 

 

Szent István-napi ünnepség Ungváron 
2018. augusztus 21. – 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. A Himnusz eléneklése után Dupka György, a MÉKK elnöke üdvözölte az 

egybegyűlteket. 

 

Nemzetünk aranybetűs ünnepe 
2018. augusztus 21. – Kárpátalja 

A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban is megemlékezett a magyar államalapításról a 

kárpátaljai magyarság augusztus 20-án, Szent István király ünnepén. A rendezvény a Pro 

Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ), a KMKSZ Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ), az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ), a Tiszacsomai Községi Tanács, a tiszacsomai görögkatolikus gyülekezet, 

valamint a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) társszervezésében valósult meg. 

 
„Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék” 
2018. augusztus 21. – Kárpátalja 

Az erőszakos ukránosítás ellen küzdő nemzetrészünknek nagy szüksége van arra, hogy 

történelmünk dicsőséges fejezeteiből, köztük az államalapításból merítsünk erőt a 

fennmaradásért vívott harcunkhoz. Ezért fontos, hogy augusztus huszadikát, I. (Szent) István 

királyunk napját is minél több helyen megünnepeljük, s ezért örülhetünk annak is, hogy egy 

nappal korábban, augusztus 19-én, vasárnap, Tiszaújhelyen is megemlékeztek történelmünk 

e máig ható, hatalmas horderejű eseményéről. És éppígy fontos életünk számára a kenyér, 

amit életnek is neveztek eleink, hiszen a kenyér alapvető fontosságú élelmünk, így az 

államalapítás mellett az újkenyeret is megünnepelték és megszentelték a helyi művelődési 

házban lebonyolított ünnepségen. 

 

15 éves a Liszt kerékpártúra 
2018. augusztus 21. – volksgruppen.orf.at 

Harka Önkormányzata közösen Sopronnyék/Neckenmarkt Önkormányzatával 2003 óta 

szervezi meg a Liszt Ferenc kerékpártúrát. 2004-ben csatlakozott a rendezvényhez 

Doborján/Raiding is, ahol Liszt Ferenc szülőháza található. A túra résztvevői vasárnap, 

augusztus 26-án Harkáról indulnak 10.00-kor, majd a két települést összekötő határon át 

érkeznek Sopronnyékre/Neckenmarktba. 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/08/22/szent-istvan-napi-unnepseg-ungvaron
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/21/nemzetunk-aranybetus-unnepe
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/21/nemzetunk-aranybetus-unnepe
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/21/emlekek-nelkul-nepeknek-hire-csak-arnyek
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2931124/
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Magyar pálinka Kínában 
2018. augusztus 21. – Sayfo Omar - Demokrata 

Nango Cui, azaz Mámorító Körte néven hódítja meg Kínát a magyar pálinka. A záhonyi 

illetőségű Bodnár Ferenc és felesége, Zsuzsa öt évvel ezelőtt egy fuvarozó vállalatot hagyott 

hátra, hogy belevágjon élete nagy kalandjába. Mára már jól menő pálinkafőzdét működtetnek 

Kínában, párlatuk pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A Demokrata sikerekről, 

buktatókról és a kínai piac sajátosságairól beszélgetett Bodnár Ferenccel Csungkingban. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2018. augusztus 21-i számában olvasható.) 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 21. – Kossuth Rádió 

 

Átadták az idei Külhoni Magyarságért Díjakat – Interjú a díjazottakkal 

„Akkor vagyunk hűségesek a Szent István-i örökséghez, hogyha az országépítésbe, a 

nemzetépítésbe mindenki bekapcsolódik azon a helyen, ahová a gondviselés állította. 

Különösen így van ez a külhoni magyarság szervezetei és azok vezetői esetében” – mondta 

köszöntő beszédében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes augusztus 20-án a 

parlamentben, a Külhoni Magyarságért Díj átadásán. Interjú Potápi Árpád János 

államtitkárral és a díjazottakkal. 

 

Augusztus 20-i ünnepség Palicson 

A délvidéki magyarság központi augusztus 20-i ünnepségét mindig Palicson tartják. A 

rendezvényen részt vett és köszöntőt mondott Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium miniszterhelyettese, valamint Pásztor István, a VMSZ elnöke. 

 

Szent István napi ünnepség Újvidéken 

A vajdasági magyarok kisebbségi önkormányzata idén első ízben szervezett Szent István napi 

ünnepséget. Az újvidéki ünnepségen megjelentek a vajdasági kormány és parlament szerb 

képviselői és a tartományban működő többi kisebbségi nemzeti tanács vezetői is.  
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Augusztus 20-at ünnepelték a Felvidéken is 

Mi ma a teendő a jövő számára? – mondta Dunaszerdahelyen Menyhárt József, a felvidéki 

Magyar Közösség Pártjának elnöke, aki ünnepi köszöntőt mondott a felvidéki magyarság 

központi augusztus 20-i rendezvényén. 

 

Nagy sikerrel mutatták be a csíksomlyói passiót 

A Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes nagy sikerrel mutatta be mintegy 25 

ezer néző előtt a csíksomlyói passiót. Az előadás helyszíne a csíksomlyói nyereg volt. 

 

 

 


