Ferenc pápa Csíksomlyón: a múlt eseményei nem gátolhatják a testvéri
együttélést
2019. június 1. – MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati
Jelen, szekelyhon.ro
Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban
ezek nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri együttélést
– hangoztatta Ferenc pápa a csíksomlyói kegyhelyen tartott szabadtéri szentmiséjében. A
csíksomlyói hegynyeregbe pápamobillal, egy Dacia Dusterrel érkezett szentatya a kordonok
mögé zárt, előzetes regisztráció alapján bebocsátott több mint százezer zarándok előtt
elmondta, Isten iránti örömmel és hálával van ma itt, ezen a történelmi értékekben és hitben
gazdag, kedves Mária-kegyhelyen, ahová mindeni gyermekként jön, hogy találkozzék égi
édesanyánkkal és hogy egymásban valódi testvérekre leljen.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Kövér László: Legfontosabb feladatunk, hogy újjáépítsük a hazaszeretet
2019. június 2. – MTI, hirado.hu, Origo, 888.hu, Magyar Nemzet, Mandiner, Hír Tv, Lokál,
Promenád, Demokrata, Szóljon, Felvidék Ma, szekelyhon.ro
Nemzedékünk legfontosabb feladata, hogy újjáépítsük a hazaszeretet és összetartozás
kultúráját – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton Torockón, a
hatodik alkalommal megrendezett Duna Napon. Kövér László beszédében úgy fogalmazott:
az ember azt ünnepli, ami fontos, 2010 óta minden év június 4-én „mi, magyarok nemcsak
gyászolhatjuk Szent István Magyarországának szétesését, de arra is emlékezhetünk, hogy
nemzetünk összetartozása egy évszázada erősebbnek bizonyul azon erőknél, amelyek lelkileg
is el akarnak bennünket szakítani egymástól, el akarják idegeníteni a magyarságot
önmagától”. A politikus arról beszélt, hogy az ezeréves keresztény magyarság elveszítette
ugyan a 20. századot, de nem veszítette el hitét, reményét és képességét arra, hogy megnyerje
a 21-ket. „Ezért a mi nemzedékünk legfontosabb feladata, hogy újjáépítsük a hazaszeretet és
összetartozás kultúráját. Ez a század legyen az építkezés és a megújulás ideje” – mondta
Kövér László.

Erdélyből, Szerbiából, Szlovákiából, Kárpátaljáról is érkeznek gyerekek
2019. június 3 – MTI, Origo, Pannon RTV, karpatalja.ma
Csaknem 5000 gyerek érkezik határon innen és túli iskolákból - Erdélyből, Szerbiából,
Szlovákiából, Kárpátaljáról -, hogy részt vegyen a nemzeti összetartozás napjának
programjain. Kedden közös éneklés lesz a Parlament előtti Kossuth téren. A központi
rendezvényen Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár mond köszöntő beszédet,
majd Szarka Tamás vezényletével több ezer diák énekli el a Kézfogás című dalt. Kovács Zoltán
nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az MTI-nek elmondta: a
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Szilágyi Péter: a Magyar Fesztivállal a New Brunswick-i magyar közösség azt
üzeni, hogy büszke magyarságára

Vezető hírek

nemzeti összetartozás napján 94 külhoni testvériskolával rendelkező iskola, összesen 188
iskola tanulói vesznek részt a programokon. A magyar iskolákból 2600, külhoni iskolákból
csaknem 2300 gyerek érkezik, Erdélyből, Szerbiából, Szlovákiából és a Kárpátaljáról. Az
államtitkár úgy fogalmazott: "Trianon fájdalma mellett büszkeség is töltsön el bennünket,
hiszen nemcsak hogy túléltük az országcsonkítást, de megmaradtunk, túléltük a vérgőzös
huszadik századot. A kormány 2010-es, a kettős állampolgársággal kapcsolatos döntésével
pedig kifejezésre juttattuk, hogy minden magyar - éljen az bárhol is a világban - része az
országnak".

2019. június 2. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet,
Mi magyarok igenis legyünk büszkék arra, hogy a nehéz időkben is vállaltuk és vállaljuk
magyarságunkat, messze a hazától is őrizzük identitásunkat, amelynek köszönhetően ma
világnemzet vagyunk – nyilatkozta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős miniszteri biztosa a New Brunswick-i Magyar Fesztivál kapcsán. Az immáron több
mint négy évtizede megszervezett Magyar Fesztivállal a New Brunswick-i magyarok azt
üzenik, hogy él itt egy magyar közösség, amely büszke magyarságára – jelentette ki Szilágyi
Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Szilágyi Péter erről az
amerikai New Brunswickban a 44. alkalommal megtartott Magyar Fesztivál alkalmából
elmondott köszöntőjében beszélt. A miniszteri biztos az MTI-nek telefonon nyilatkozva
elmondta, hogy a New Brunswick-i magyar közösség az egyik legnagyobb és legszervezettebb
magyar közösség Észak-Amerikában. Megjegyezte, hogy mintegy tucatnyi szervezet működik
a településen.

Szili: európai megoldásokat kell találni az őshonos kisebbségek számára
2019. június 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Szó, Demokrata, Pesti Srácok,
Körkép
Európai megoldásokat kell találni az őshonos kisebbségek számára, arra, hogy megőrizhessék
identitásukat és biztosítva legyen diszkrimináció mentességük – jelentette ki Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott a felvidéki Éberhardon, ahol előadást tartott a nemzeti
összetartozás napja alkalmából tartott emlékünnepségen. A Felvidéken tartott hasonló
megemlékezések között központinak számító emlékünnepséget, amelyet a felvidéki
magyarság legnagyobb kulturális-közéleti szervezete, a Csemadok és a Pozsonyhoz közeli
település önkormányzata rendezett, ökumenikus istentisztelet előzte meg a helyi Apponyikápolnában, Apponyi Albert gróf nyughelyén. A határon túli magyarság autonómiaügyeiért
felelős miniszterelnöki megbízott az Európai megoldás: autonómia című előadásában
rávilágított arra, hogy az EP választás után most, amikor az Országgyűlés azzal foglalkozik,
hogy 2020 a nemzeti összetartozás éve legyen, azokról a kérdésekről kell beszélni, amelyeket
a következő öt évben témaként kell felvetni az EP-ben.
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Rétvári: a magyarok a Kárpát-medence legerősebb nemzete
2019. május 31. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Hír Tv, Propeller, Ma7.sk
Mi magyarok továbbra is a Kárpát-medence legerősebb nemzete vagyunk – mondta az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szombaton,
Zebegényben a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen. Rétvári
Bence a Pest megyei település Havas Boldogasszony Plébániatemplomában tartott
rendezvényen arról beszélt, hogy minden nemzeti tragédia ellenére a magyarság, a magyar
kultúra fennmaradt, jöhettek törökök, tatárok, Habsburgok vagy szovjetek. Száz évvel ezelőtt
birodalmi törekvéseknek lett áldozata Magyarország, mivel nem szabad nemzetek háborúztak
egymással, hanem országhatárokon átnyúló birodalmak – tette hozzá. Az államtitkár szólt
arról, hogy az első világháborúban elesett magyar katonák száma annyi, mintha összeadnánk
Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr teljes lakosságát. Mégis, mind az emberi, mind
pedig a nagyarányú anyagi veszteség ellenére a magyarság megmaradt fűzte hozzá.

Vezető hírek
Magyarország

2019. június 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet
Komoly és valós az érdeklődés Kanadában a magyar élelmiszeripari termékek iránt, és a
magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeres legyen a partnerség a
kanadai cégekkel – jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
parlamenti államtitkára az MTI-nek szombaton, háromnapos kanadai látogatása végeztével.
Magyar Levente kanadai útjának elsősorban az volt a célja, hogy magyar élelmiszeripari
termékeket népszerűsítsen a kanadai beszállítók körében abban a reményben, hogy a
jelenlegi csaknem 21 millió eurós értékű magyar élelmiszerexportot rövid távon akár
nagyságrendekkel növelni lehessen. Az államtitkár szerint az élelmiszerek kanadai piaca
„hatalmas és igényes”, Magyarország pedig már számos ágazatban tud olyan mennyiségű és
minőségű élelmiszert termelni, amely Kanadában a legkiélezettebb versenyben is megállja a
helyét.

Erdély

Magyar Levente: komoly és valós az érdeklődés Kanadában a magyar
élelmiszeripari termékek iránt

Kövér László: a magyarság Szent István királyunk óta részese Európa keresztény
építkezésének
2019. június 2. – MTI, Hír TV, Lokál
A magyarság Szent István királyunk óta részese Európa keresztény építkezésének - mondta
Kövér László, az Országgyűlés elnöke vasárnap a székelyföldi Csíkzsögödön. A
Szentháromság Plébániatemplom keresztúti bronzdomborműveit megáldó szentmisét követő
beszédében Kövér László úgy fogalmazott, hogy nyugati világot a halál kultúrája fenyegeti,
amely anyagi érdekektől vezettetve szét akar verni minden lelki közösséget. Hangsúlyozta:
"Szent II. János Pál pápa a halál kultúrájának nevezte azt a romboló nihilizmust, amely
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Erdély

anyagi érdekektől vezettetve szét akar verni minden lelki közösséget - a családjainkat, a
hitbéli gyülekezeteinket és a legtágabb lelki sorsközösséget, a nemzetet is". "A halál kultúrája
a szabadság nevében a rend ellen fordul, a jog nevében a demokrácia létére tör" - hívta fel a
figyelmet a házelnök.

Klaus Johannis azzal dicsekedett a pápának, hogy Románia példaértékűen kezeli
a kisebbségi kérdést
2019. május 31. – Krónika, Bihari Napló, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro
Klaus Johannis államfő szerint Románia jó példával jár elöl abban a tekintetben, ahogyan
biztosítja a területén élő húsz nemzeti kisebbség jogait. Az államfő minderről a Ferenc pápa
látogatása tiszteletére a bukaresti Cotroceni-palotában rendezett ünnepi ceremónián beszélt,
különböző állami vezetők és a civil társadalom képviselői előtt. Johannis úgy vélekedett, hogy
a békés együttélés, a többség és kisebbség közti párbeszéd példáira van szüksége jelenleg
Európának. A román államfő a Ferenc pápához intézett beszédében az elnök közölte,
összetett jelenségekkel teli világunkban Európának talán minden eddiginél nagyobb szüksége
van olyan példákra, amelyek a békés együttélést, a többség és kisebbség közötti párbeszédet, a
kultúrák közötti dialógust mutatják fel. Johannis szerint ezek azok a támpontok, amelyek
szükségesek a tolerancia és kölcsönös tisztelet megszilárdításához. „Románia példaértékű
gyakorlatot folytat abban a tekintetben, ahogyan a területén élő húsz nemzeti történelmi
kisebbség jogainak tiszteletben tartását biztosította és biztosítja” – fogalmazott Klaus
Johannis”.

Ferenc pápa külön méltatta a külföldön élő románok erőfeszítéseit a Cotrocenipalotában elhangzott beszédében
2019. május 31. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló
Katonai tiszteletadással fogadták az államelnöki hivatalnak otthont adó bukaresti Cotrocenipalotába érkező Ferenc pápát péntek délben. A szentatya beszédében külön méltatta a
külföldön dolgozó román állampolgárok erőfeszítését. A szentatya örömének adott hangot,
hogy 20 évvel II. János Pál látogatása után felkeresheti „ezt a gyönyörű országot”, amikor
Románia, az Európai Unióhoz való csatlakozása óta először, betölti az Európai Unió
Tanácsának elnöki tisztségét. „Ez jó alkalom, hogy áttekintést nyerjünk erről a 30 évről,
amely eltelt azóta, hogy Románia felszabadult egy polgári és vallási szabadságot korlátozó
rendszer alól, amely elszigetelte a többi európai országtól, és amely ezen túlmenően a
gazdaság stagnálásához és a kreatív erők kimerüléséhez vezetett” – állapította meg Róma
püspöke.

Tizenhét szuvenírt tartalmazó ajándékcsomaggal várta Johannis elnök a pápát
2019. május 31. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló
Klaus Johannis elnök többek közt bukovinai hímes tojást, egy olténiai szőttest, Gheorghe
Hagi egykori labdarúgó aláírásával ellátott labdát és trikót, valamint az ötkarikás játékok
történetének legeredményesebb kenusa, Ivan Patzaichin által használt evezőt is ajándékozott
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„A hit nem mennyiségi kérdés” – A katolikus és ortodox egyház testvériségét
hangsúlyozta Ferenc pápa

Erdély

a romániai látogatásra érkezett Ferenc pápának. Az államfő összesen 17 tárgyat ajándékozott
a katolikus egyházfőnek, amelyek – az államelnöki hivatal közleménye szerint – az ország
lakóinak összességét jelképzik, és különböző régiókra jellemzőek.

2019. május 31. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló
A keresztény egyházak közös gyökereiről, a katolikus és ortodox egyház testvériségéről beszélt
Ferenc pápa pénteken Bukarestben a román ortodox patriarkátuson. A római katolikus Szent
József székesegyházban celebrált szentmise homíliájában nyitottságra és örömre buzdított a
szentatya.

Mindenki cáfolja a voksátirányítást – a feltételezések szerint a PSD „adott
kölcsön” szavazóbiztosokat az RMDSZ-nek
2019. május 31. – Krónika
Az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is cáfolta, hogy a szövetség annak nyomán
kapott volna közel 30 ezer szavazatot a Kárpátokon túli megyékben, ahol alig élnek
magyarok, hogy a liberálisok „átirányították” volna szavazataik egy részét a magyar
szervezethez. A PNL szerint a párt számára a megszerzett szavazatok „nem képezhetik
adásvétel tárgyát”, ugyanakkor szerintük a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) valóban
így járt el. „Információink szerint a PSD a szavazókörök 90 százalékában, ahol az RMDSZnek nem voltak képviselői, a szövetség számára fenntartott helyekre nevezett ki képviselőket.
Ezért joggal hisszük azt, hogy az RMDSZ által kapott többletszavazat megszerzését a PSD
tette lehetővé” – szögezte le a PNL.

Tusványos 30, Egy a tábor! szlogennel
2019. május 31. – transindex.ro
Sajtótájékoztató tartott csütörtökön Kolozsváron az idei, 30. Bálványosi Nyári
Szabadegyetemről és Diáktáborról Popa Ilona főszervező, Németh Zsolt alapító, az
Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, és Toró T. Tibor alapító. A rendezvény idén július
23–28. között zajlik a megszokott helyszínen, Tusnádfürdőn. A 30 éves jubileum egy korszak
lezárását, és egy új korszak kezdetét is jelentheti - hangzott el.

Közel 600 ezer lejt hagytak jóvá a Kolozs megyei magyar civil szervezetek
programjaira
2019. május 31. – transindex.ro, maszol.ro
Kolozs megye képviselő-testülete a pénteki rendkívüli ülésén 2,9 millió lejt osztott szét a
megyében tevékenykedő civil szervezetek között művelődési-, ifjúsági és sporttevékenységek
megrendezésére. Kulturális rendezvényekre és programokra 600 ezer lejes keretösszeg állt
rendelkezésre, összesen 53 magyar szervezet pályázatát támogatták. A Kolozsvári Magyar
Napokat megszervező Kincses Kolozsvár Egyesület részesült a legnagyobb támogatásban, 29
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Galaci RMDSZ-elnök: az összes szavazókörben volt biztosunk

Erdély

ezer lejben, a Kalotaszegi Magyar Napoknak 23 ezer lejt, a Szent István-napi
Néptánctalálkozónak 13 ezer lejt, a szamosújvári Téka Alapítvány által szervezett Őszi
Fesztiválnak 10 ezer lejt ítéltek meg.

2019. május 31. – maszol.ro
Az urnabiztosok jelenlétével a szavazókörzetekben és a vegyes házasságokban élő magyarok
családtagjainak szimpátiájával magyarázza Székely Levente, az RMDSZ Galac megyei
szervezetének elnöke azt, hogy az európai parlamenti választáson a helyi magyarság
lélekszámához (133) viszonyítva meglepően sok szavazatot (1376-ot) kapott a Duna menti
megyében a magyar érdekvédelmi szövetség.

Imaláncot szerveznek Szent László nagyváradi lovasszobráért
2019. május 31. – maszol.ro
Nagyváradon a városalapító Szent Lászlónak két szobra is van a római katolikus bazilika
közelében, de sokan úgy vélik: a lovagkirály szobrának a város főterén lenne méltó helye.
Júniusban figyelemfelkeltő megmozdulásként közös imát szerveznek a város főterére.

Mátyás királyost játszik a SRI? Küldtek is, meg nem is információt Rádulyék
tárgyalására
2019. május 31. – szekelyhon.ro
Nem történt előrelépés Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos büntetőperének ügyében; a
csíkszeredai polgármester és alpolgármester nem is jelent meg a pénteki tárgyaláson a Maros
Megyei Törvényszéken, ugyanis sem a titkosszolgálat (SRI), sem az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) nem tett eleget a védőügyvédek kérésének.

A magyarországi KDNP küldöttsége érkezett Csíkszeredába
2019. május 31. – szekelyhon.ro
Csíkszeredába látogatott Magyarországról a második legnagyobb kormánypárt, a
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) küldöttsége Harrach Péter frakcióvezető vezetésével.
A küldöttség meglátogatta a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat, majd részt vett a helyi
és hagyományos termékek vásárán.

Levélben kérik Ferenc pápa segítségét Beke István és Szőcs Zoltán
kiszabadításáért
2019. május 31. – szekelyhon.ro
Egyetlen bűnük magyarságuk volt – mondta Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnöke a pénteki ökumenikus istentiszteleten Csíkszeredában Beke István és Szőcs Zoltán
székely aktivistákra utalva, akiket terrorizmus vádjával börtönöztek be. Amellett, hogy a
történelmi egyházak képviselőivel együtt imádkoztak a politikai foglyokért, egy levelet is
elfogadtak, amelyet Ferenc pápának fogalmaztak meg, hogy járjon közbe értük.
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2019. június 1. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Ferenc pápa az együvé tartozás, a család és a gyökerekhez való ragaszkodás fontosságát
hangsúlyozta Jászvásáron (Iași), ahol betegekkel, családokkal és fiatalokkal találkozott. A
pápa Csíksomlyóról érkezett a Moldva történelmi fővárosának számító Jászvásárra. Ott van a
központja a jászvásári római katolikus püspökségnek, ahol mintegy 250 ezer, többségében
román anyanyelvű katolikus tartozik. Ferenc pápa felkereste a helyi székesegyházat, ahol
mintegy ezer beteggel találkozott. Az egyházfő áldását adta rájuk, majd sokukkal
elbeszélgetett, átölelte és bátorította őket.

Erdély

Ferenc pápa az együvé tartozás, a család és a gyökerekhez való ragaszkodás
fontosságát hangsúlyozta Jászvásáron

Nyisztor Tinka a csángók magyar nyelvű misézéséről: megszoktuk azt, ami nem
normális
2019. június 1. – maszol.ro
Vélhetően Ferenc pápa látogatásának hírére engedélyezték januárban – 135 évnyi közösségi
várakozás és 30 évnyi kilincselés után – a moldvai csángó közösség magyar nyelvű miséjét
Bákóban. Nyisztor Tinka néprajzkutatóval, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének
egykori vallási felelősével, a magyar nyelvű misézés lelkes aktivistájával erről is beszélgettünk
a pápalátogatás után. De előbb rákérdeztünk a történelmi esemény közösségi jelentőségére
rögtön a szentmisét követően, a csíksomlyói kegytemplom közelében.

Ezernégyszáz zarándokkal érkezett meg a magyarországi zarándokvonat
Csíkszeredába
2019. június 1. – szekelyhon.ro
Befutott a csíkszeredai vasútállomásra a Szombathelyről még péntek reggel elindult
zarándokvonat. A pápalátogatásra érkező mintegy ezernégyszáz zarándok fegyelmezetten,
rendezett csoportokban indult el a Mária-úton a csíksomlyói nyeregbe.

Átadták a székelyeknek a Szent László-ereklyét
2019. június 1. – szekelyhon.ro
Ünnepi szentmise részeként adták át a magyarországi zarándokok a székelyeknek a
Somogyváron őrzött Szent László-ereklyét péntek este, Szentegyházán. A lovagkirály földi
maradványát a Máltai Lovagrend tagjai vették át, akik Csíksomlyóra viszik, hogy a pápa is
megérinthesse.

Székely ingben felolvasott román könyörgés a pápai szentmisén
2019. június 1. – szekelyhon.ro
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere mondta az egyik könyörgést a pápai
szentmisén, Csíksomlyón. Noha szerette volna a magyar nyelvű fordítását is felolvasni,
elfogadta a szervezők felkérését, hogy csak a románt tolmácsolja.
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2019. június 2. – MTI, Krónika, Bihari Napló, maszol.ro
Ferenc pápa szerint – amiként a kommunizmus idején az erdélyi görögkatolikus püspökök
tették – úgy ma is fel kell lépni a romboló ideológiák ellen. A katolikus egyházfő az
Balázsfalván beszélt erről, ahol a vasárnap tartott szentmisén boldoggá avatta a romániai
görögkatolikus egyház kommunista börtönökben elhunyt hét püspökét. A misén Ferenc pápa
olyan széken ült, melyet a máramarosszigeti és szamosújvári börtön faanyagát és rácsait
felhasználva készítettek. A boldoggá avatási ceremóniára a balázsfalvi Szabadság mezején
közel ötvenezer zarándok jelenlétében került sor.

Erdély

„Ma is fel kell lépni a romboló ideológiák ellen” – görögkatolikus vértanú
püspököket avatott boldoggá Ferenc pápa Balázsfalván

Duna Nap a Székelykő lábánál – kulturális, szórakoztató programokat
szerveztek az összetartozás jegyében a Fehér megyei Torockón
2019. június 2. – Krónika
Az egész régió kulturális életének fontos helyszíne lett a Fehér megyei Torockón található
Duna Ház, a Székelykő lábánál hatodszorra szervezték meg a Duna Napot, a nemzeti
összetartozás napjához legközelebb eső hétvégén, vagyis június 1-én – olvasható a dunahaz.com honlapon. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a helyiek idén is színes
eseménysorral vártak mindenkit, hiszen a torockói Duna Nap a kulturális rendezvények tere
is egyben. Szombat délelőtt megnyílt A legnagyobb székely, Orbán Balázs nyomában című
kiállítás.

Csökkentették az osztályok számát – egy héttel a kisérettségi előtt közölte a
beiskolázási számokat a szaktárca
2019. június 2. – Krónika
Egy héttel a nyolcadik osztályosok tanévzárása előtt küldte az oktatási minisztérium a
tanfelügyelőségeknek a megyékre lebontott beiskolázási számokat. A tanfelügyelőségek által
beküldött tervekhez képest módosításokat eszközölt a szaktárca: a középiskolai osztályok
jelentős részét szakiskolai osztályokká alakították át, a helyek számát is csökkentették. A
tanügyi szakszervezetek tiltakozó állásfoglalásokat tettek közzé, figyelmeztetve, hogy a
módosítások miatt pedagógusok veszíthetik el állásukat.

Ferenc pápa bocsánatot kért a romáktól a történelmi diszkrimináció miatt
Balázsfalván
2019. június 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Bocsánatot kért egyháza nevében Ferenc pápa a hátrányos megkülönböztetés miatt, amely a
történelem során a roma közösségeket érte, és amely a katolikus egyháztól sem volt idegen. A
katolikus egyház feje vasárnap egy görögkatolikus roma közösségbe is ellátogatott a Fehér
megyei Balázsfalván. „Az egyház nevében bocsánatot kérek az Úrtól és tőletek azokért a
pillanatokért, amikor a történelem során hátrányosan megkülönböztettünk, bántalmaztunk,
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Erdély

vagy elhibázott módon, Káin, és nem Ábel tekintetével tekintettünk rátok, és nem tudtunk
elismerni, nem tudtunk értékelni benneteket a sajátosságaitokban” – jelentette ki a katolikus
egyházfő. Romániai látogatása harmadik napjának végén a balázsfalvi roma közösséggel
találkozott a szentatya a két héttel ezelőtt felszentelt templomban.

Székelyföldi előadás-sorozatot szervez a Magyarságkutató Intézet
2019. június 2. – szekelyhon.ro
Tudományos és ismereterjesztő programokat szervez a pápalátogatás és a csíksomlyói búcsú
között az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyarságkutató Intézet által. A június 2–6.
között hét helyszínen megtartandó tudományos és ismeretterjesztő előadás-sorozat (száz
előadással) a magyar történelem korábbi évszázadairól és napjaink kutatásainak
eredményeiről szól.

Nyolc éve küzd a gyimesbükki Rákóczi-vár felújításáért – jövő pünkösdre kész
lehet
2019. június 2. – szekelyhon.ro
Folytatni szeretnék a gyimesbükki Rákóczi-vár felújítását, amint sikerül másodjára is
megkapni a beruházásra az építkezési engedélyt a Bákó megyei önkormányzattól. Deáky
András, a munkálatok kezdeményezője nyolc éve küzd azért, hogy ez az álma
megvalósulhasson.

Érvénytelenítették a lezárást: látogatási programot vezettek be az úzvölgyi
temetőbe

Haldoklik-e a szlovákiai magyar oktatási rendszer?
2019. május 31. – Ma7.sk
Tájékoztató fórumot tartott a szlovákiai magyar iskolák helyzetéről és az iskolahálózat
optimalizációjáról a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Galánta-Vágsellye
Területi Választmánya. A galántai Pázmány Péter Alapítvány irodaházában megtartott ülésen
szép számban vettek részt a mátyusföldi magyar alapiskolák és középiskolák
intézményvezetői, valamint az alapszövetség elnökei és alelnökei, hogy megismerkedjenek az
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2019. június 2. – maszol.ro
Hargita Megye Tanácsának kezdeményezésére látogatási programot vezettek be az úzvölgyi
katonai temetőbe, miután a megyei prefektus a közigazgatási bíróságon megtámadta
Csíkszentmárton önkormányzatának határozatát a temető lezárására vonatkozóan, így azt
érvénytelenítették. A megyei tanács vasárnapi közleménye szerint sem a prefektusnak, sem
más hatóságnak nincs joga megtámadni a temetőlátogatási programot. Az órarend szerint
minden héten vasárnap 16 és 17 óra között látogatható a haditemető, előzetes jelentkezés
alapján.
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Diákhálózat: az EP-választások kijózanító eredményei még hasznossá is
válhatnak
2019. május 31. – Ma7.sk
A Diákhálózat sajnálattal veszi tudomásul a tényt, hogy az európai parlamenti választások
eredményei alapján az elkövetkezendő öt évben nem lesz szlovákiai magyar képviselő az
Európai Parlamentben - áll a szervezet szerkesztőségünkbe eljuttatott állásfoglalásában. "A
részvételi arány a magyarlakta járásokban némileg megemelkedett ugyan az előző
választásokhoz képest, azonban ismét, az elmúlt időszakban már sokadjára, alulmaradt a
szlovák járások részvételi arányához képest" - fogalamaz a Diákhálózat nyilatkozata.

Felvidék

iskolahálózat optimalizációjára felvetett gondolatokkal és építő jellegű szakmai vitákat
folytassanak le egy racionális megoldás érdekében.

A magyar jövő biztosítéka a kulturális expanzió
2019. június 1. – Ma7.sk
A magyar kormányzat 47,6 milliárd forintot fordít a Kárpát-medencei óvodafejlesztési
program támogatására, amelyből több mint 13 milliárd forint értékben 153 óvoda újul meg és
32 új épül a Felvidéken. A programtól joggal reméli a budapesti kormányzat, hogy több
gyermeket íratnak majd magyar óvodába, ahonnan egyenes út vezet a magyar iskolába. Ez
azonban nem csupán egy program, ez kulturális expanzió, ami a magyar jövő biztosítéka lehet
– mondta a Ma7.sk-nak nyilatkozva Grezsa István, az óvodaprogramért felelős miniszteri
biztos.

Elnökségi ülést tart ma a Híd, melyen funkciójából való távozásra szólíthatják fel
Bugárt
2019. június 1. – Ma7.sk
Az MKP-val való lehetséges együttműködésről is tárgyalni fog szombati elnökségi ülésén a
Híd – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Debnár Klára, a párt szóvivője. „Több pont is
szerepel az ülés programján, egyebek mellett az EP-választás eredményének kiértékelése és
az MKP-val való együttműködés lehetőségeinek megbeszélése. A tárgyalás eredményeiről
sajtótájékoztatón adunk hírt” – közölte Debnár. A TASR hírügynökség értesülései szerint
szóba került az is, hogy funkciójából való távozásra szólítják fel Bugár Bélát.

Projekt a fiatalok itthon maradásáért
2019. június 1. – Ma7.sk
Közös projekt megvalósításába kezdett Nagykapos és Nyíregyháza városa. Célja a szlovákmagyar határtérségben élők, különösen a fiatalok közötti szociális kohézió erősítése a közös
kulturális értékek közvetítése által. A projekt az EU támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Költségvetése 58 000 €, kezdete 2019.
március 1., vége pedig 2020. február 29. A CultDialogue nyitó rendezvényét, amelyet Lakatos
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Most-Híd: Mindörökké Béla!
2019. június 1. – Ma7.sk, Felvidék Ma
A Most-Híd nem javasolja a párt vezetőségének változtatását a 2020-as parlamenti
választásokig. Erről döntött szombaton a párt elnöksége – tájékoztatott Debnár Klára. A párt
szóvivője szerint ugyanakkor a Most-Híd nem zárja ki a magyar erők együttműködését, de
elutasítja a többi fél feltételeit. A párt célja, hogy 2020 után is képviselje a régiókat és a
nemzeti kisebbségeket a parlamentben és a kormányban. A lehetséges lépésekről a párt
júniusi országos tanácsa dönt.

Felvidék

Denisza, a Magyar Közösségi Ház projektmenedzsere vezetett, május utolsó napján
Nagykaposon tartották.

Magyar hősök emlékünnepsége Szőgyénben
2019. június 1. – Felvidék Ma
A magyar hősök emléknapját minden év májusának utolsó vasárnapján tartják
Magyarországon. A történelmi Magyarország számos helységében, az elszakított
országrészekben is megemlékeztek a május végi jeles napról, a hősök napjáról, így a
Felvidéken is. Szőgyénben a hónap utolsó napján, péntek kora estéjén emlékeztek nemzetünk
hőseire és hősi halottjaira, a Történelmi Vitézi Rend és az önkormányzat szervezésében. A
Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom megyei és a Nyugat-felvidéki Székkapitánysága
képviselete mellett jelen voltak és díszőrséget álltak az anyaországból érkezett Magyar Királyi
Szent István 3. Honvéd Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület tagjai, a IX. Vörössipkás
Zászlóalj felvidéki hagyományőrzői és a 32. sz. Szent Mihály cserkészcsapat tagjai.

A Híd elnöksége nem javasol változást a párt élén a parlamenti választásokig
2019. június 1. – bumm.sk, Körkép
A Híd elnöksége szombati ülésén megvitatta az elmúlt hónapok eseményeit, beleértve az
európai parlamenti választásokat és az aktuális politikai eseményeket. "Több lehetséges
változást is megvitattunk, ezeket a Híd júniusban összeülő Országos Tanácsa tárgyalja majd
meg. Az elnökség egyben úgy döntött, a 2020-as parlamenti választásokig nem javasol
változást a párt élén. A találkozó során felmerült a lehetséges együttműködések kérdése is" írta Facebook oldalán a párt elnöke, Bugár Béla.

Ha erősödik összetartozásunk, erősödik a haza!
2019. június 2. – Ma7.sk
A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon. Az Országgyűlés a törvény
elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja
és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti
összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának
meghatározó eleme”.
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2019. június 2. – Ma7.sk
A TA3 hírcsatorna A politikában című műsorában Csáky Pál kijelentette, hogy az MKP
fontolgatja, hogy az Alkotmánybíróságra adja az érvénytelen szavazatok ügyét. Mint
megjegyezte, az EP-választáson túl sok volt az érvénytelen szavazat. Állítólag több ezer
voksról van szó. Miután az MKP-nak mindössze 396 szavazat hiányzott az 5 százalékos
küszöb átlépéséhez, helyénvalónak látszik, hogy megvizsgálják ezt a kérdést. A párt vezetése
egyelőre nem döntött a beadványról, de az MKP listavezetője nem zárta ki ezt a lépést.

Felvidék

Az MKP fontolgatja, hogy megvizsgáltatja az EP-választáson érvénytelennek
nyilvánított szavazatokat

A szeretet összeköti a magyarságot
2019. június 2. – Ma7.sk
Június 4-e egy 2010-ben elfogadott törvény értelmében a nemzeti összetartozás napja,
ugyanakkor ez a nap a magyarság számára még mindig gyásznap. Ennek szellemében tartja
meg öt éve a Csemadok a nemzeti összetartozás napját, jelképes helyszínen, az Apponyiak
egykori birtokán, Éberhardon. Amikor a tanácsköztársaság idején Apponyi Albertnek
menekülnie kellett, ősei birtokára, Éberhardra ment. Ekkor talán még nem sejtette, milyen
nehéz, de nemes terhet ró rá a politika. Trianoni védőbeszéde azóta közismert, bár eredményt
nem hozott, de szívhez szóló retorikája miatt az egész világ felfigyelt rá.

Csáky a generációváltás fontosságát hangsúlyozta, Nagy pedig Bugár Béláét

Ada: Támogatás a tehetséges tanulóknak és hallgatóknak
2019. június 1. – Vajdaság.ma
Ada község önkormányzata minden évben meghatározott összeget irányoz elő a községi
költségvetésben a diákok tanulmányainak támogatására, ami idén sem volt másként, és
ennek köszönhetően a közelmúltban ki is írták a pályázatot a tehetséges tanulók és hallgatók
részére, olvasható az önkormányzat ma kiadott közleményében.
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2019. június 2. – Felvidék Ma, Új Szó, Körkép, Ma7.sk
A TA3 hírtelevízió „Politikában” címmel élőben sugárzott vasárnapi vitaműsorának
stúdióvendégei Csáky Pál (MKP) és Nagy József (Most-Híd) leköszönő európai parlamenti
képviselők voltak. Mint ismeretes, az európai parlamenti választásokon a Magyar Közösség
Pártja 4,96%-os támogatottsággal, néhány száz szavazat híján maradt a bejutási küszöb alatt,
a Most-Híd pedig 2,59%-ra „tornázta” le magát. Nagy József szerint most fizetik meg a 2016ban megalakult szlovák kormánykoalíció árát. Ennek ellenére nem ítélte el a Szlovák Nemzeti
Párttal (SNS) és a Smerrel kötött koalíciót, mert szerinte akkor nem volt más lehetőség,
amennyiben nem akartak új parlamenti választásokat. A Most-Hidat „racionális” és az
együttműködés pártjának nevezte. A párt rossz eredménye mögött Nagy szerint ott van az is,
hogy a választók nem értékelték a párt eredményeit, köztük a déli régiókba irányuló
befektetéseket és az autópályák építését.
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2019. június 1. – Vajdaság.ma
A horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület, a Vajdasági Magyar Művelődési
Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakmai partnerségében lebonyolított
LVI. Gyöngyösbokrétán és XLIII. Durindón szombaton a néptáncé, vasárnap pedig
népdalkincsünk értő előadóié volt a fő szerep. Horgos immár harmadszor adott otthont
ennek a Kárpát-medencében is egyedülálló seregszemlének, néptáncos és népzenei
együtteseink, szólistáink páratlan találkozójának, és a horgosiak ezúttal is elsőrangú
házigazdáknak bizonyultak, a fellépők és a vendégek egyaránt kiválóan érezték magukat.
Vasárnap este záróműsor keretében átadták a fesztivál zászlóját Törökbecsének, ahol a 2020as seregszemlét tartják, valamint a Bodor Anikó-díjat a saját népzenei hagyatékát
leghitelesebben tolmácsoló föllépőnek.

Vajdaság

Perdült a szoknya, szállt az ének

Horgos – Tiszta forrás

Ballagások Kárpátalján
2019. május 31. – karpatalja.ma
Kárpátalja legtöbb tanintézményében május 31-én szólalt meg az idei tanév utolsó csengője.
Közösen ünnepelnek a gyerekek, tanárok és szülők: ballagnak a végzős diákok. Kárpátalján a
magyar tannyelvű oktatási intézményekben 849 diák köszönt el tanáraitól, diáktársaitól,
otthont adó alma materétől. A virágcsokrok, s a „hamuba sült pogácsát” rejtő tarisznya mellé
minden végzős megkapta a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség ajándékát, a Kárpátalján
magyar nyelven érettségizők évkönyvét, az Útravalót.

Kárpátalja

2019. június 1. – Magyar Szó
Tegnap, azaz pénteken a Gyöngyösbokréta és a Durindó előműsorait tartották meg. Mivel az
ún. nulladik napon a házigazda szerepét betöltő település programjai zajlanak, a figyelem
ezúttal Horgosra és a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesületre irányult. A délutáni
órákban a Művelődési Ház udvarában avatták fel a „Tiszta forrás település”-táblát. Az
elismerést a Magyar Tudományos Akadémia ítéli oda azoknak a településeknek, amelyek a
magyar népzenekutatás szempontjából fontos helyszínt jelentenek.

Zelenszkij partnere: A nyelvtörvényt el kell törölni
2019. május 31. – Kárpátalja
Borisz Sefir, a Kvartal 95 kabaré társtulajdonosa, Volodimir Zelenszkij elnök választási
programjának egyik szerzője a Detektor Mediának adott interjújában egyebek mellett arról
beszélt, hogy az előző hatalom a háborúban volt érdekelt. Szerinte Oroszországgal meg lehet
egyezni, a nyelvtörvényt pedig el kell törölni – írja az interjúról beszámoló Ukrajinszka
Pravda.
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2019. június 2. – karpatalja.ma
A magyar kormány az ukrajnai választások előtt ismét felvetette egy magyar választókerület
létrehozását. A történet azzal kezdődött, hogy márciusban Brenzovics László ukrán
parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke bírósági keresetet
nyújtott be a Központi Választási Bizottság ellen, mivel az nem hajlandó az őszi (időközben
júliusra hozott – a szerk.) parlamenti választásokig kialakítani egy magyar választókerületet,
mely magában foglalná a Tisza partján fekvő négy járás településeit – olvasható az Ukrinform
nemrég közzétett cikkében.

Kárpátalja

Kopogtató: magyar választókerület veszélyeztetné Ukrajna szuverenitását?

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2019. május 31. – Kossuth Rádió

Emeljük európai népszavazás rangjára az aláírásgyűjtést! - címmel felhívást tett közzé Izsák
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, amelyben hangsúlyozza: a „Kohéziós politika a
régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című polgári
kezdeményezés lehetőséget teremt a különböző régiók közösségeinek, hogy nemzeti
törekvéseiket európai szinten jelenítsék meg. A részletekről Erdei Edit Zsuzsánna kérdezte
Izsák Balázst.

Százéves a szabadkai Szkala család vállalkozása. A 90-es években fő tevékenységüket
Magyarországra helyezték át, most azonban a Prosperitati pályázati lehetőségekkel élve
Szabadkán is a vállalkozás bővítésébe kezdtek. A beruházás értéke másfél millió euró. Az új
berendezéseket csütörtök délután adták át . Itt készült Németh Ernő összeállítása, amelyben
először az egyik tulajdonost halljuk.

Nagyváradi és a környék gyermekotthonainak szervezett gyűjtést a Bihari Állami
Gondozottak Egyesülete. A debreceni szervezet
játékokat és tartós élelmiszereket
adományozott, amivel több mint 600 gyermeknek segítettek. A Bihari Állami Gondozottak
Egyesülete ezzel az akcióval elindította a Határtalanul programot, és ezentúl minden évben
gyűjtést szerveznének a külhoni hátrányos helyzetű gyermekek és családok számára. Ionescu
Nikolett összeállítása.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. június 3.

14

Románia legtöbb középiskolájában ma ballagtak az érettségiző diákok. A temesvári Bartók
Béla líceum udvarán ma délelőtt búcsúztatták a 12-eseket. Az ünnepség után készült Lehőcz
László összeállítása.

Megérkezett Ferenc pápa Bukarestbe, ezzel megkezdődött háromnapos romániai látogatása.
A szentatya szombaton felkeresi a csíksomlyói Mária-kegyhelyet, ahol ünnepi szentmisét
celebrál. A Kárpát-medence minden szegletéből magyar zarándokok ezrei indultak el, hogy
részt vegyenek a misén, és meghallgassák az egyházfő üzenetét. Pál József Csaba temesvári
római katolikus megyéspüspök a zarándokoknak kínált lelki útravalót, - Pataky Lehel
Zsoltnak mondta el - hogyan is készüljenek fel a pápával való találkozásra.

Szombaton érkezik Ferenc pápa Erdélybe, és szentmisét mutat be a csíksomlyói kegyhelyen.
Az előkészületek utolsó 100 méterén már minden készen áll, ami emberi tervezésben
megtehető. Oláh-Gál Elvira beszélgetése.

Holnapi adásunkba összefoglalót hallhatnak a történelmi eseményről, hiszen Ferenc pápa az
első katolikus egyházfő, aki Erdélybe látogat és szentmisét mutat be a csíksomlyói
kegyhelyen.
„Összetartozunk, számon tartalak” – ez annak a felhívásnak a címe, amit a Háló mozgalom
hirdetett meg június 4-re, a trianoni békeszerződés 99.évfordulójának napjára. Ezen a napon
szólítsuk meg a határaink túloldalán élő barátainkat – hangsúlyozta Schön György, a Háló
mozgalom vezetőségi tagja, akit Ternovácz Fanni kérdezett.

Határok nélkül
2019. június 1. – Kossuth Rádió

„Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban
ezek nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri
együttélést.” A megbékélést hirdette ma Ferenc pápa a csíksomlyói kegyhelyen tartott
szabadtéri szentmiséjében. Látogatásáról szól mai műsorunk.

Isten iránti örömmel és hálával van ma jelen Csíksomlyón - kezdte szentbeszédét Ferenc
pápa. A „történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves” Mária-kegyhelyre „gyermekként”
megyünk, hogy „égi Édesanyánkkal” találkozzunk, és hogy egymásban valódi testvérre leljünk
- mondta. Szólt arról is, hogy Szent II. János Pál pápa mennyire sajnálta, hogy 1999-ben tett
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romániai útja során nem mehetett el Székelyföldre, ahol híveinek zöme él, s ezt a fájó, húsz
éves mulasztást pótolta most a Szentatya.

Ferenc pápának egyedi miseruha készült a csíksomlyói szentmisére. A vendégpüspököknek
motívumaiban hasonló, szám szerint 60 miseruha, az asszisztenciának pedig 400 stóla.
Ezeket egy csíkszentléleki műhelyben varrták. Tudósítónk ezután Xantus János
festőművésszel beszélget, akinek Ahol az ég és föld találkozik című festményét ajándékozták a
Szentatyának. Ezt követően a helyi s egyben a legnépesebb lélekszámú csoport, a csíkszeredai
plébánia készülődéséről hallunk Darvas Kozma József plébánostól.

A 110 ezer főre becsült tömeg a régi Székely himnusz éneklésével fogadta Krisztus földi
helytartóját a csíksomlyói kegyhelyen.

Műsorunk utolsó összeállításában Oláh Gál Elvira a résztvevőket és a zarándokokat kérte
mikrofon elé. Ők vallanak felejthetetlen élményeikről – borús idő, köd és hideg eső után
éltető napsütésben.

Határok nélkül
2019. június 2. – Kossuth Rádió

Pedagógusnapon, június elő vasárnapján köszöntik a köz- és felsőoktatásban dolgozókat, bár
vannak aki azt mondják, hogy az igazi pedagógusnap szeptember 1-től június közepéig tart.
A Határok nélkül a pedagógusokat - Matús Monik szeci iskolaigazgatóval készült
beszélgetéssel köszönti.
A www.tehetseg.hu weboldalán a tehetségtérképen hét felvidéki tehetségpont található, az
egyik a Szenczi Molnár Albert Alapiskola. Magyarországon 2000-es évek közepén kezdődött a
tehetséges fiatalok intézményes keretek közt történő felkarolásának, , hogy a gyerekeket
tútor-hálózaton, és pályázatokon keresztül támogassák, hogy tehetségüket a legjobban ki
tudják bontakoztatni a Kárpát-medencei magyar iskolákban. Matús Mónikával Haják Szabó
Mária beszélgetett.

Erdélyi „Oscarnak” is nevezik, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület közgyűlésén
átadott díjakat. Bandi András Zsolt színművész, a temesvári Csiky Gergely Színház tagja
Kovács György-díjban részesült a bánsági szórványban betöltött közéleti munkásságáért,
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valamint a temesvári és erdélyi színpadokon eljátszott jelentős szerepekért. Bandi András
Zsolttal Lehőcz László beszélgetett.

Ha a kelet-európai történelem nem is, de a térség történetírása már mutat kedvező
vonásokat, amelyek a közös gondolkodást, az együttműködést célozzák. A Bánát története
című kötetet román, magyar, szerb és német kutatók készítettek és Londonban adták ki. A
könyv magyar szerzőjét, Marjanucz Lászlót, a szegedi egyetem tanárát Tráser László kérdezte.

Gyermek- és ifjúsági néptánc-fesztivál, azaz I. Temesvári sokadalom. Romániában először
rendezett minősítőt - tánccsoportok számára a temesvári Bokréta néptánc- és citera együttes.
Három országból tíz egyesület 13 csoportja 18 koreográfiát mutatott be a négytagú zsűri és a
közönség előtt. Lehőcz László először a szervezőt, Szabó Ferencet, a Bokréta néptánc- és
citera együttes vezetőjét kérdezte a seregszemléről.

Térkép
2019. június 1. – Duna TV

Egy időkapszula került elő a székelyföldi Felsőboldogfa felújítás alatt álló templomtornyának
gömbjéből, a Kárpát-medence, Udvarhelyszék és Felsőboldogfalva magyarságának
kordokumentumaival. Az 1869-ben elhelyezett időkapszula hiteles képet ad a 48-as
forradalom utáni hangulatról, a település egyházközségéről és iskolájáról, valamint
Udvarhelyszék elöljáróiról.

Őseink nyomába eredhet mindenki, aki ellátogat a Kárpátalján található hagyományőrző
lovas tanyára Nagyszőlősön. A Szelíd LovasKözpontot alapító házaspár a már csaknem
feledésbe merült magyar lovaskultúra felelevenítését és ápolását tűzte ki célul. A kárpátaljai
megyében ez az egyetlen magyarok által működtetett ilyen jellegű intézmény.

A Magyar Innovációs Szövetség idén is meghirdette az Ifjúsági, tudományos és innovációs
tehetségkutató versenyt. Ebben az évben 2 külhoni fiatal kapott elismerést.
Civil kezdeményezéssel az
ungvári magyar főkonzulátus munkatársai adományokat
gyűjtöttek a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházban szülői felügyelet nélkül maradt
gyermekek számára.
A Bihar megyei gyermekotthonokban élő kicsinyeinek megsegítésére jótékonysági akciót
hirdetett a debreceni Bihari Állami Gondozottak Egyesülete anyaországi szponzorok
támogatásával.
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Tutajozás a Dunajec folyón, ismerkedés a Vöröskolostor egykori szerzeteseinek az
életmódjával, vagy a néhány éve újra megnyitott Koronahegyi-fürdő gyógyító vizével – vagyis
a kikapcsolódásra vágyók és a történelem iránt érdeklődők is megtalálják a kedvükre valót a
Tátra-Szepesség térségben, ahova egyre több turista érkezik.

A Dél- Bánátban székely tájházat avattak fel. Hertelendyfalván már a 70-es években
felmerült, hogy kellene egy olyan házat létrehozni, ahol a Bukovinából idetelepült elődök
tárgyi emlékeit összegyűjthetik. A hagyományaikhoz hű maroknyi magyar közösség álma
végül anyaországi támogatással vált valóra. A tájház építésénél sok helybéli vett részt, a
padlásokról és fészerekből pedig értékes tárgyak kerültek elő.

„Mi vagyunk a grund” ez volt a mottója az idei Festum Varadinumnak. A színes nagyváradi
rendezvényről készült összefoglalónkat mindjárt mutatjuk itt a Térképben!

A szülőföldjén akar értéket teremteni egy felvidéki fiatalember, aki családjával a szlovákukrán határ közvetlen közelében, Mátyócon él és külkereskedéssel foglalkozik. Csáti Tamás
vállalatának egy része a Felvidéken, másik része Magyarországon található. A fiatal édesapa
és vállalkozó azt vallja, hogy egy hátrányos régióban is lehet alkotni, érvényesülni, mert a
kötődés és a gyökerek mindenképp segítenek ebben.

Erdély és a Partium egyik legnagyobb rendezvénye, a Festum Varadinum 28. alkalommal
várta a látogatókat Nagyváradon. Először 1992-ben, a várost alapító Szent László király
tiszteletére szervezték meg, szentté avatásának 800. évfordulóján, azóta minden évben
megtartják. A Festum Varadinumhoz az évek során számos civil szervezet csatlakozott, az
utóbbi években pedig a szomszéd vármegye, Debrecen is.
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