Nemzeti összetartozás napja - Orbán: együtt akarunk
szomszédainkkal, és aki velünk együttműködik, az jól is jár

működni

a

2019. június 4. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Lokál, Hír Tv, Gondola, Origo, Körkép
Együtt akarunk működni a szomszédainkkal, és aki velünk együttműködik, az jól is jár –
fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden Sátoraljaújhelyen, a nemzeti összetartozás
napján rendezett ünnepségen. „Bátran kihúzhatjuk magunkat” - a miniszterelnök elmondta,
kilencvenkilenc évvel Trianon után „mi, magyarok bátran kihúzhatjuk magunkat:
megmaradtunk!”. „Itt vagyunk Európa közepén a szétszakítottság, a háborúk és a diktatúrák
ellenére is” – mondta a kormányfő a Rákóczi Szövetség tulajdonában lévő Rákóczi Tábor és
Rendezvényközpontban. Orbán Viktor hangsúlyozta, a magyarok nemcsak túlélték ezt az
időszakot, de ma a Kárpát-medence legnépesebb nemzetét alkotják. Arról is beszélt, hogy
„gazdasági, kulturális és katonai erőnk napról napra látványosan gyarapodik. Ideje, hogy
használjuk. A kérdés csak az, hogy mire”. Kormánya válasza az – mondta – hogy ezt az erőt a
közép-európai népek összefogása érdekében kell felhasználni. „A száz év magyar magány
véget ért, és ma már mérföldekre vagyunk attól, ahonnan a Szovjetunióból kiszabadulva 30
éve elindultunk” – hangsúlyozta.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Nemzeti összetartozás napja - Potápi: az elmúlt évszázad bizonyította, hogy a
magyarság meg akar maradni
2019. június 4. – MTI, Webrádió, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, hirado.hu, Origo,
Mandiner, Lokál, 888.hu, Pannon RTV, Ma7.sk, Körkép
A Trianon óta eltelt csaknem egy évszázad minden nehézség és fájdalom ellenére
bizonyította, hogy a magyarság meg akar maradni - mondta a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Dombóváron, a nemzeti összetartozás napján
rendezett ünnepségen. Potápi Árpád János a város trianoni emlékművénél mondott
beszédében hozzátette: a 20. század a magyarság számára vesztes évszázad volt, de a 21.
század győztes lehet. "Mindent megteszünk annak érdekében, hogy - okulva a múlt hibáiból olyan Magyarországot építsünk, amely a határon túli magyarságnak segítő kezet nyújt, és egy
nemzetként úrrá tudunk lenni a következő évtizedek kihívásain is" - jelentette ki. Mintegy
kétszáz ünneplő előtt emlékeztetett: 99 éve ezen a napon írták alá a trianoni békediktátumot,
amely Magyarország területét 325 ezerről 93 ezer négyzetkilométerre, Horvátország nélküli
lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentette, ezzel együtt "elveszítettük a magyarság
egyharmadát", hiszen 3,2 millió magyar nemzetiségű lakos került az utódállamok területére.
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2019. június 4. – MTI, Webrádió, Magyar Nemzet, hirado.hu, Lokál, Pesti Srácok,
A diaszpóra mára ezer szállal kötődik az anyaországhoz - hangoztatta Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott a nemzeti összetartozás napi megemlékezésen Kanadában,
Torontóban. A nemzetpolitikai államtitkárság által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény
szerint Szili Katalin beszédében kiemelte: ezt ma már nemcsak az alaptörvényben
megfogalmazott felelősségvállalás jelenti, hanem olyan jól működő programok és
intézkedések, mint a Kőrösi Csoma Sándor-program, a Rákóczi Szövetség által lebonyolított
diaszpóratáborok, valamint - a többi között - a Torontóban újra megnyitott főkonzulátus is. A
miniszterelnöki megbízott hangsúlyozta, a 20. század traumáját magunk mögött hagyva
megmutattuk, hogy összetartozásunkat az élni akarás és a felülemelkedés fémjelzi, és a
nemzeti összetartozás napján túl ezt jelzi a 2020-as esztendőnek a nemzeti összetartozás
évévé nyilvánítása is. Kiemelte: a nemzetegyesítést követően most már a gyarapodás a
jellemző, "ma már nem a tegnapba révedünk, hanem a holnapot tervezzük, Magyarországon",
a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarsággal együtt.

Vezető hírek

Nemzeti összetartozás napja - Szili Torontóban: a diaszpóra mára ezer szállal
kötődik az anyaországhoz

Érdemes magyarnak maradni

Magyarázatot követel a pápa miseruhájának cenzúrázására a képviselőház
RMDSZ-frakciója
2019. június 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Átiratban kért magyarázatot a Ferenc pápa csíksomlyói miseruháján szereplő magyar felirat
letakarására a román kormányőrségtől (SPP) az RMDSZ képviselőházi frakciója,
elfogadhatatlannak tartva a biztonsági szolgálat eljárását. Korodi Attila, az RMDSZ
képviselőházi frakcióvezetője kedden elmondta, a Krónikában megjelent információkból
kiindulva kértek magyarázatot a történtekre a SPP-től. A frakció nevében megfogalmazott,
Lucian-Silvan Pahonțu tábornoknak, a kormányőrség igazgatójának címzett átiratban
elfogadhatatlannak nevezik a magyar felirat letakartatását, amely miatt egyértelmű
állásfoglalásra szólítják az intézményt. A Hargita megyei honatya közölte, többek között arra
várnak választ az állami szervtől, hogy pontosan ki rendelte el a miseruhán szereplő szöveg
letakarását, miként befolyásolta a felirat a csíksomlyói pápalátogatás által megkövetelt
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2019. június 5. – Demokrata – Sinkovics Ferenc
Hajszálón múlott, hogy a felvidéki Magyar Közösség Pártja nem tud képviselőt küldeni az
Európai Parlamentbe. Mindössze 396 szavazat hiányzott ehhez. Miközben riválisa, a Most–
Híd nevű szlovák–magyar párt egyre többet veszít erejéből, 2,59 százalékos eredménye azt
jelzi, hogy hamarosan puszta léte is kockán foroghat. Pedig pillanatnyilag is a pozsonyi
kormánykoalíció tagja. A felvidéki magyarság sorsáról beszélgettünk Menyhárt Józseffel, az
MKP elnökével.
(A teljes interjú a Demokrata 2019. június 5-i számában olvasható.)
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A Bákó megyei prefektus felszólította a dormánfalviakat a határozatuk
visszavonására

Erdély

biztonsági intézkedéseket, illetve mit tesznek annak érdekében, hogy a következőkben
elkerüljék a hasonló incidenseket.

2019. június 4. – MTI, transindex.ro, maszol.ro. szekelyhon.ro, hirado.hu, Krónika
Borboly Csaba arra „biztatja” Andrei Jean-Adriant, Hargita megye prefektusát, hogy gyorsítsa
fel a két megye határvitájának rendezését, írja sajtóközleményében a Hargita Megyei Tanács.
A közlemény szerint Hargita Megye Tanácsának elnöke ezzel arra az átiratra reagált, amelyet
Bákó Megye Prefektusi Hivatalától kapott június 4-én, válaszként korábbi levelére, és
amelyben a bákói kormánymegbízott arról értesíti, hogy ugyanaznap felszólította a
dormánfalvi önkormányzatot az úzvölgyi temető közvagyonba vételére vonatkozó március
29-i határozatának visszavonására. A Bákó megyei prefektus hivatkozik a kormány 2010-es
rendeletére, amelyben az úzvölgyi temető Csíkszentmárton közvagyonának részeként
szerepel. A kormánymegbízott arról is értesítette Hargita Megye Tanácsát, hogy elkezdték a
procedúrát annak a közös bizottságnak a felállításáról, amelynek feladata a Hargita és Bákó
megye közti határ „véglegesítése”, írja a közlemény.

Az RMDSZ támogatja a sürgősségi kormányrendeletek eltörlését
2019. június 4. – maszol.ro, Krónika
Az alkotmánymódosító tervezetet szakembereknek kell kidolgozniuk - nyilatkozta kedden a
Klaus Johannis elnökkel folytatott konzultációt követően Kelelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke, aki hozzátette: a szövetség támogatja a sürgősségi kormányrendeletek eltörlését. Az
RMDSZ vezetője amellett érvelt, hogy a következő években egy bővebb
alkotmánymódosításra is sort kell keríteni, de jelenleg csak arra van lehetőség, hogy
gyakorlatba ültessék a május 26-ai népszavazás eredményét. Az RMDSZ elnöke az úzvölgyi
katonai temető körül kialakult helyzetről is tárgyalt Johannis államfővel.

„Bejöttek a házunkba és telekkönyvezni akarják”
2019. június 4. – maszol.ro, Krónika
Az úzvölgyi haditemető eredeti állapotának visszaállítását kéri Kovászna megye Tanácsa,
amely június 6-án, csütörtökön kihelyezett tanácsülést tart az Úz völgyében. Tamás Sándor a
háromszéki önkormányzat elnöke a keddi „megyeinfón” elmondta: a kezdeményezéshez
csatlakoznak az RMDSZ tanácstagok mellett az MPP és az EMNP frakciói is. Tamás Sándor
rámutatott: a kihelyezett tanácsüléssel nem a konfliktust keresik.

Szülőföldön magyarul: késni fog a támogatás kifizetése
2019. június 4. – szekelyhon.ro, Krónika
A pályázati program kései kiírása miatt elhúzódik a kérések feldolgozásával járó ügymenet is,
így a korábbi évekhez képest idén biztosan később kezdődik majd el a támogatások átutalása
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a jogosultaknak a Szülőföldön magyarul programban. A program koordinátora egyelőre egy
hónapos csúszást valószínűsít, de ez a nyár folyamán még változhat.

Húsz előadó, hét helyszín, több mint száz előadás
2019. június 4. – szekelyhon.ro
Életkortól függetlenül minden történelem, illetve a magyarság eredete és múltja iránt
érdeklődőnek ajánlják azokat a tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, amelyeket a
pápalátogatás és a csíksomlyói búcsú között szervez Székelyföld hét pontján az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Magyarságkutató Intézet által.

Pál József Csaba temesvári megyés püspök lesz a pünkösdi búcsú szónoka
2019. június 4. – szekelyhon.ro
A hivatások évének jegyében tartják meg az idei csíksomlyói pünkösdi búcsút június 7-10.
között, amelynek mottója: „Íme, az Úr szolgálóleánya”. Ebben az évben a csomortáni
születésű Pál József Csaba temesvári megyés püspök lesz a búcsús szentmise szónoka.

Az úzvölgyi katonatemetőben rótta le kegyeletét Harrach Péter
2019. június 4. – MTI, hirado.hu, Krónika, maszol.ro
A nemzeti összetartozás napja alkalmából az úzvölgyi katonatemetőben rótta le kegyeletét
Harrach Péter a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A politikus az MTI-nek elmondta:
Gergely Andrással, Csíkszentmárton polgármesterével ment Úzvölgyébe, és a polgármester
kinyitotta számára a temetőt. Így az ott eltemetett magyar katonák emlékművénél róhatta le
kegyeletét. Fontosnak tartotta, hogy a nemzeti összetartozás napján olyan helyekre is
eljussanak az Országgyűlés képviselői, ahol nagy szükség van az összetartozás kifejezésére.
Úgy vélte, ilyen hely Úzvölgye, és ilyen helyek azok a csángó falvak, amelyeket a hegyek közül
Moldvába leereszkedve látogat meg a nap során.

Pedagógusszövetség: a román érettségi eltörlése nem hoz hosszútávú
megoldást
2019. június 4. – maszol.ro
Egy átfogó kurrikuláris reform révén lehet és szükséges a közoktatásban létező diszkriminatív
helyzeteket megoldani, a tanügyi törvény cikkelyeinek további módosítása vagy a román
nyelv és irodalom vizsga eltörlése nem hoz hosszútávú megoldást – mutatott rá a június 2-án
közzétett állásfoglalásában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). A
pedagógusszövetség vélhetően arra a törvénymódosító javaslatra reagált, amely a 6. osztály
végén megszervezett felmérők esetében, a 8. osztály végén tartott képességvizsgán, valamint
az érettségi vizsgán is eltörölné a román nyelv és irodalmat a kisebbségi diákok
vizsgatantárgyai közül. Az indítványt kezdeményező Magyar Polgári Párt (MPP) szerint a
jelenlegi oktatási rendszerben nem érvényesül az egyenlő esély elve, mert a kisebbséghez
tartozó tanulóknak egy tantárggyal többől, az anyanyelvük mellett románból is kell
vizsgázzanak.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. június 5.

4

2019. június 4. – maszol.ro
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség törvényhozói készek támogatni egy
bizalmatlansági indítványt - jelentette ki a Klaus Johannis államfővel való konzultációt
követően Kelemen Hunor. A szövetség elnöke ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az
RMDSZ képviselőivel és szenátoraival együtt sem jön létre az a többség, amely a
bizalmatlansági indítvány sikeréhez szükséges lenne. Kelemen Hunor azt mondta: a
napokban tárgyalt a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Mentsétek meg Romániát
Szövetséggel (USR) egy esetleges bizalmatlansági indítványról. „Számtanoztunk velük: nem
jön ki a 233 szavazat velünk együtt sem” – fogalmazott a szövetségi elnök.

Erdély

A napokban együtt „számtanoztak” a PNL, USR és RMDSZ vezetői

Hadtörténész: már a betonkeresztek előtt is volt visszaélés az úzvölgyi
katonatemetőben
2019. június 4. – szekelyhon.ro, Krónika
Nemcsak a betonkeresztek, hanem egy korábbi, az úzvölgyi katonatemetőben történt
visszaélés miatt is feljelentést tesz Koszta István hadtörténeti szakíró. A témában tartott
gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatón Rákossy Botond földmérő mérnök a kérdéses területre
vonatkozó tulajdonjog és a megyehatár tisztázásának lehetőségeit ismertette. Hargita megye
vezetésének a mulasztása, hogy nem történtek meg azok a lépések, amelyek a megyehatár
pontos megállapítását kellett volna eredményezzék, így ma tény, hogy az úzvölgyi
katonatemető és környéke Bákó megyéhez tartozik – állapította meg Rákossy Botond
földmérő mérnök, aki egyben az MPP Hargita megyei szervezetének elnöke is. Hozzátette, a
területet és a temetőt Csíkszentmárton is a magáénak tudja, de Dormánfalva lépéselőnyben
van, mert május közepén a Bákó megyei város saját tulajdonaként telekkönyveztette a
területet.

A megmaradás önmagában nem elég – fejlődni, gyarapodni kell
2019. június 4. – szekelyhon.ro
A Nemzeti Összetartozás Napját ünnepelték Székelyudvarhelyen kedden a Millenniumi
emlékoszlopnál. A trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján a felszólalók az összefogás
és a megmaradás, gyarapodás érdekében megfogalmazott közös jövőkép fontosságát
hangsúlyozták.

Jogerős: fizetnie kell Kézdivásárhely polgármesterének a magyar zászlók miatt
2019. június 4. – maszol.ro
Ki kell fizetnie Bokor Tibornak, Kézdivásárhely polgármesterének azt az 5000 lejes bírságot,
amelyet Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa rótt ki rá a tavaly március 15-ére
kitűzött magyar zászlók miatt. A Kovászna Megyei Törvényszék kedden jogerős ítéletben
utasította el a 2018. március 14-i bírságolási jegyzőkönyv érvénytelenítésére benyújtott
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Hátrányos az RMDSZ számára a közvetlen választásról szóló döntés
2019. június 5. – Krónika
Az RMDSZ szerint árt a magyar érdekképviseletnek az a sürgősségi kormányrendelet, amely
értelmében jövőre ismét közvetlenül választhatjuk meg a megyei tanácsok elnökeit. Miközben
jelenleg öt megyét vezet magyar elöljáró, a régi-új rendszerben csak a hargitai és a kovásznai
önkormányzat első emberének széke nem inog. A legveszélyeztetettebb Bihar megye,
amelynek tanácselnöke, Pásztor Sándor a Krónikának úgy fogalmazott: a PSD érdekeit
szolgáló döntés nem kedvez, „de nem azt jelenti, hogy megadjuk magunkat”. Horváth Anna,
az RMDSZ önkormányzatokért felelős alelnöke elmondta, elvi fenntartásaik is vannak a
módosítással kapcsolatban.

Holló László dékánhelyettes
bocsánatkérés jelentőségéről

a

csíksomlyói

szentmise,

a

Erdély

polgármesteri keresetet. A második, március 15-én kiállított bírság elleni perben még
elsőfokú ítélet sem született.

balázsfalvi

2019. június 5. – Krónika
Ferenc pápa csíksomlyói jelenléte megerősítette az erdélyi magyarságot identitásában,
sorsának vállalásában, ugyanakkor a szentatya romániai körútja a vallási felekezetek és
népcsoportok közti közeledést szolgálta – állapította meg a Krónikának dr. Holló László
előadótanár, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia
Karának dékánhelyettese.

Összevarrták egy kicsit a jövőt

Felvidék

2019. június 5. – Demokrata – Szencz Dóra
Ezen a zarándoklaton más felekezetek hívei is részt vezsnek, és ez a párbeszéd az egység és a
testvériség jele – mondta Ferenc pápa csíksomlyói homíliájában. A katolikus egyházfő
romániai látogatása második napján a magyarság legszentebb Mária- kegyhelyére érkezett,
ahol a hagyományos pünkösdszombati búcsúk helyszínén mutatott be szentmisét.
(A teljes cikk a Demokrata 2019. június 5-i számában olvasható.)

Újabb törvények érhetők el magyarul a Slov-lex portálon
2019. június 4. – bumm.sk
Folytatódik a legfontosabb törvények fordítása, hogy azok a Szlovákiában élő kisebbségek
nyelvén is elérhetők legyenek. Azok után, hogy tavaly már elérhetővé vált a lefordított
törvények első csomagja a Slov-lex portálon, most újabb öt jogszabály érhető el magyarul. Az
anyakönyvekről szóló törvény, a családi és utónevekről szóló törvény, a petíciós jogról szóló
törvény , a nyilvános kulturális rendezvényekről szóló törvény és a gyülekezési jogról szóló
törvény olvasható magyarul is. Mivel az említett előírások szorosan kapcsolódnak az emberi
jogokhoz és a kisebbségi jogokhoz, Bukovszky László, nemzetiségi kisebbségekért felelős
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kormánybiztos üdvözölte azok lefordítását. "Néhány ezek közül a Gál Gábor, igazságügyi
miniszterrel kötött együttműködés után került elfogadásra.

A Magyar Jelenlét Házában állítják ki a megtalált kassai honvéd talapzatát
2019. június 4. – Felvidék Ma
Idén tavasszal, hosszas előkészítés után a Gombaszögi Nyári Tábor szervezői Orosz Örs
vezetésével, Halász György helytörténész iránymutatása alapján, megtalálták és sikeresen
kiemelték a kassai honvédszobor elásott talapzatát, illetve annak egy jelentős feliratos
darabját. Az egykor impozáns emlékművet éppen 100 éve döntötték le. 1919-ben a szobor
erőszakos ledöntését követő tiltakozást a hatóságok két halálos áldozatot követelő sortűzzel
oszlatták fel. A ledöntött szobrot beolvasztották, a helyén maradt talapzatot pedig 1945 után
szétverték és elhordták. Köveit épületek alapozásánál használták fel, három darabját pedig a
Hernád folyó árterében beásták. Szerencsére ezek közül az egyik, mintegy féltonnás, faragott,
feliratos kődarab hozzávetőleges helyének ismeretét néhányan megőrizték.

Így szólt Felvidék-szerte a Kézfogás című dal a Nemzeti Összetartozás Napján

Vajdaság

2019. június 4. – Körkép
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján az igazságtalan trianoni “békeszerződésre”
emlékezve Kárpát-medence-szerte több száz alapiskola és kórus csatlakozott Szakra Tamás
kezdeményezésére, hogy ugyanabban az időben énekeljék a Kézfogás című dalt. A közös
éneklésbe több felvidéki alapiskola is bekapcsolódott – az események helyszínén több videó is
készült.

„A széthúzás önkéntes Trianon, inkább az összetartás vezéreljen bennünket!”
2019. június 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
A nemzeti összetartozás napjának délvidéki központi megemlékezését minden évben
Királyhalmán tartják. A kis faluvá csoportosuló tanyavilágot 1920-ban annyi más
településhez hasonlóan kettévágta a trianoni határ. A helybeli Jézus Szentséges Szíve
plébániatemplom kertjében 2012-ben elültetett almafa jelképezi a magyarság összetartozását.
Ma is a fa mellett tartották a csendes megemlékezést, amelyen részt vett dr. Pintér Attila,
Magyarország belgrádi nagykövete, dr. Babity János szabadkai magyar főkonzul, dr. Csige
Gábor vezető konzul, mr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke, illetve számos más közéleti
személyiség.

Vajdaságban is elénekelték Szarka Tamás Kézfogás című dalát
2019. június 4. – Pannon RTV
A magyar összetartozás himnuszát a Zentai Gimnázium kórusának tagjai adták elő a zentai
Lisieux-i Kis Szent Teréz templomban. A Zentai Gimnázium kórusának 11 diákja is pontosan
délelőtt 11 órakor énekelte el Szarka Tamás Kézfogás című dalát. A tanulók szerint a rövid
felkészülési idő ellenére a produkció jól sikerült. Kecskés Rozi, másodikos gimnazista, Zentai
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Ösztöndíj az Újvidéki Egyetem legeredményesebb hallgatóinak

Vajdaság

Gimnázium: „Kóruson kívül is járok zeneiskolába. Most fejezem majd nemsokára az
énekszakot. Felkészülni nagyon kevés időnk volt, de ehhez képest szerintem nagyon ügyesen
összeraktuk és büszke vagyok a kórustagokra.”

Fájdalom – és élni akarás
2019. június 4. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Ahogy az egy és oszthatatlan magyar nemzet a török világ fájdalmasan hosszú százötven éve
alatt sem törődött bele sohasem, hogy három része három különböző országhoz: a Habsburguralom alatt álló Királyi Magyarországhoz, a török hűbéres, de jelentős belső autonómiával
bíró Erdélyi Fejedelemséghez, illetve – a török hódoltsági területek révén – az Oszmán
Birodalomhoz tartozik, úgy ma sem tudunk belenyugodni Trianonba, a gyalázatos
békediktátumba. Mert egyszerűen nem nyugodhatunk bele a szétszakítottságba. Mert mi
együvé tartozunk. És a bele nem törődés, valamint az együvé tartozás érzése csendült ki a
KMKSZ nemzeti összetartozás napi központi megemlékezéséből is, melyre a
hagyományoknak megfelelően, ezúttal is Nagypaládon került sor.

Kárpátalja

20219. június 4. – Pannon RTV
Összesen 393 ösztöndíjszerződést osztott ki ma a Dositej Szerbiai Fiatal Tehetségek
Alapítványa az Újvidéki Egyetem legeredményesebb hallgatói között. Az alap-, integrált és
mesterszakos diákoknak szánt ösztöndíj értéke mintegy 118 millió dinár. A tartományi
kormány a továbbiakban is teljes mértékben támogatja az Újvidéki Egyetemet és annak
hallgatóit - emelte ki Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke.

„A hit a megmaradás egyik záloga” – Ballagás a Nagyberegi Református
Líceumban
2019. június 4. – Kárpátalja
Utoljára szólalt meg az iskolacsengő a Nagyberegi Református Líceum 32 ballagója számára,
akik május 31-én búcsúztak el iskolájuktól, diáktársaiktól és tanáraiktól. A líceum 24.
kibocsátásának ballagási ünnepségére a község református templomában került sor.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2019. június 4. – Kossuth Rádió

A nemzeti összetartozás napján a Kárpát-medencei megemlékezésekről számolunk be
tudósítóink segítségével, de előtte beszámolunk az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás
Bizottságának mai üléséről amelyet a megszokott szokott helyén, a Parlament Esterházy
termében tartottak, és döntöttek arról, hogy a 2020-as esztendő, a trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulója az Összetartozás éve legyen. Döntésükről az Országgyűlés két
héten belül fog szavazni.

Június 4-e különös jelentőséggel bír a kárpátaljai magyarság számára, hiszen a történetének
egyik legnehezebb időszakát élő külhoni nemzetrész a bajban tapasztalta meg azt, hogy
számíthat az anyaország és a Kárpát-medence magyarságára - véli Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője.

Egyszerre kondult meg a harang kedden - helyi idő szerint fél ötkor Marosvásárhely
történelmi magyar egyházainak templomában, ez emlékeztet ugyanis a trianoni döntés
időpontjára, és hangsúlyozza az összetartozást. A háromperces harangszó után a
marosvásárhelyi Bolyai téri Unitárius Egyházközség templomkertjébe hívták az emlékezni
vágyókat. Erdei Edit Zsuzsánna összeállítása.

Az Unitárius Egyházközösség templomkertjében is a hét éve ültetett almafa körül emlékeztek
a marosvásárhelyiek a Trianoni diktátum 99. évfordulójára, ahogy pár száz kilométerrel
arrébb, a délvidéki Királyhalmán is. A kis falu köré csoportosuló tanyavilágot 1920-ban
kettészelte a szerb-magyar határ. A helybeli Jézus Szentséges Szíve plébániatemplom
kertjében 2012-ben elültetett almafa jelképezi a magyarság összetartozását. Ma is e fa mellett
tartottak csendes megemlékezést.

Az MTA Lendület programjának Trianon 100 Kutatócsoportja, együttműködésben az
adatbázis összeállítójával, Dékány Istvánnal, a Trianoni árvák című könyv szerzőjével, egy
több mint 15 ezer névből álló adatbázist publikált az 1918 és 1928 között Magyarországra
érkezett menekültek nevével, korábbi lakóhelyükkel és foglalkozásukkal. Mindezt kereshető
formában tárja a kutatók és a nagyközönség elé. Benkei Ildikó a kutatócsoport vezetőjével,
Ablonczy Balázzsal és Dékány Istvánnal egy kávéházban beszélgetett.
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A magyar történelem ismerete tartást ad, és erősíti az összetartozást. Ez gondolat akár
mottója is lehetne annak az előadássorozatnak, amelyet a magyarság eredete és múltja iránt
érdeklődőknek ajánl az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyarságkutató Intézet által,
és amelyet a pápalátogatás és a csíksomlyói búcsú között szerveznek Székelyföld hét pontján.
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