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Nemzeti összetartozás napja - Országszerte megemlékezéseket tartanak 
2019. június 4. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo 

 Országszerte megemlékezéseket tartanak ma a nemzeti összetartozás napja, június 4. 

alkalmából. A fővárosban, a központi ünnepségen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára mond ünnepi köszöntőt a Parlament előtt. Ezt 

követően Szarka Tamás vezényletével több ezer diák énekli el a Kézfogás című dalt. Kovács 

Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár korábban az MTI-

nek elmondta: a 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.Szintén Budapesten, az Arénában István, a király előadással emlékeznek meg. 

Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága ülést tart. Napirendjük szerint a 2020. év 

nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról szóló határozati javaslatról tárgyalnak majd. 

Emellett országszerte és a határon túlon is megemlékeznek a trianoni békeszerződés 99. 

évfordulóján. Megemlékezést tartanak többek között, Pécsen, Miskolcon, Gyulán, 

Hódmezővásárhelyen, Székesfehérváron, Balassagyarmaton, Jászberényben, Debrecenben, 

valamint a szlovákiai Révkomáromban. 

    

Úzvölgyi katonatemető: a bukaresti védelmi minisztérium nem járult hozzá a sírkert 

átalakításához 

2019. június 3. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, transindex.ro 

A román Nemzeti Védelmi Minisztérium közölte: az idegen háborús emlékhelyek átalakítása 

csakis a minisztériumnak alárendelt Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) előzetes 

hozzájárulásával végezhető el Romániában, és a hivatal - 2004-es megalakulása óta - nem 

járult hozzá az úzvölgyi katonatemető átalakításához. A tárca a magyar szimbólumok és 

feliratok elleni jogi harcáról elhíresült Dan Tanasa blogger kérdésére fejtette ki álláspontját az 

úzvölgyi katonatemetővel kapcsolatban, amelyben áprilisban Dormánfalva polgármesteri 

hivatala román hősök parcelláját hozta létre. A Dantanasa.ro blogon közölt minisztériumi 

álláspontban az áll, hogy az úzvölgyi katonatemetőt a román Hősök Emléke Társaság 

alakította ki 1926-1927-ben, amikor az osztrák-magyar hadsereg ott elhantolt mintegy 350 

katonájának a sírja mellé mintegy 900 különböző nemzetiségű katona földi maradványait 

temette el. A tárca szerint a második világháború végéig a temetőbe több mint 1300 katona 

földi maradványai kerültek. A védelmi tárca megemlíti, hogy 1984-85-ben és 1988-89-ben 

országosan leltározták a romániai hadisírokat és háborús emlékműveket. katonák 

nyugszanak. Ezzel a temető Hargita megyei elhelyezését és nemzetközi jellegét erősítették 

meg. 
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/06/04/orszagszerte-megemlekezeseket-tartanak-a-nemzeti-osszetartozas-napja-alkalmabol
https://kronika.ro/belfold/uzvolgyi-katonatemeto-a-bukaresti-vedelmi-miniszterium-nem-jarult-hozza-a-sirkert-atalakitasahoz
https://kronika.ro/belfold/uzvolgyi-katonatemeto-a-bukaresti-vedelmi-miniszterium-nem-jarult-hozza-a-sirkert-atalakitasahoz
https://kronika.ro/belfold/uzvolgyi-katonatemeto-a-bukaresti-vedelmi-miniszterium-nem-jarult-hozza-a-sirkert-atalakitasahoz
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Szúrta a román kormányőrség illetékeseinek szemét Ferenc pápa csíksomlyói 
miseruháján a magyar felirat 
2019. június 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.to 

A román kormányőrség (SPP) illetékeseinek határozott felszólítása nyomán kellett letakarni 

Ferenc pápa csíksomlyói miseruháján a magyar feliratot – értesült a Krónika a szervezőktől. 

Nem ez volt az egyetlen érthetetlen beavatkozás a hatóságok részéről. A szentmisét 

megelőzően a hazai állami szervek illetékesei rendkívül idegesen és gyanakvóan viselkedtek, 

még a liturgikusokat is csak nagy nehezen engedték a Hármashalom-oltárhoz, hogy 

elrendezgessék az oltárt, a pápa, a püspökök ülőhelyeit, és a misézéshez szükséges felszerelést 

előkészítsék a másnapi szentmisére.  

 

A megyei tanácselnökök közvetlen megválasztásáról döntött a kormány – 
Johannis szerint a rendelettel a PSD „báróit” mentenék 
2019. június 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

A megyei tanácsok (közgyűlések) elnökeinek közvetlen megválasztásáról hozott sürgősségi 

rendeletet hétfői ülésén a román kormány. Viorica Dăncilă szociáldemokrata miniszterelnök 

szerint kormánya megértette a választók üzenetét, miszerint nagyobb szerepet akarnak kapni 

az életüket befolyásoló döntéseket hozó tisztségviselők megválasztásába. A kormányfő 

kifejtette: a megyei tanácselnökök közvetlen megválasztásához történő visszatérés növeli 

legitimitásukat, és a választói akaratot nem írhatja többé felül a pártok közti háttéralku. Klaus 

Johannis jobboldali államfő szerint a kormány semmit nem értett a múlt vasárnapi 

voksokból, ha továbbra is visszaél a sürgősségi kormányrendeletekkel, önös politikai érdekei 

szerint avatkozva be a választójogba. Az elnök úgy értékelte: a közvetlen választás a 

tisztségben lévő önkormányzati vezetők újraválasztását segíti, a kormány pedig a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) tisztségben lévő megyei „báróinak” újraválasztását próbálja 

megkönnyíteni, akik megijedtek a múlt heti választási kudarctól. 

 

Johannis köszönetet mondott Ferenc pápa fogadtatása miatt  
2019. június 3. – transindex.ro 

Klaus Johannis államelnök üdvözletét küldi mindazoknak, akik Ferenc pápát fogadták a 

romániai látogatásán, és nagyfokú együttműködésről és szolidaritásról tettek 

tanúbizonyságot. Ugyanakkor a hatóságoknak is köszönetet mond, akik hozzájárultak a 

három napos látogatás sikeréhez. "Három napon keresztül Románia jó házigazdája volt 

Őszentségének, aki egy nyitott, változatos társadalmat ismert meg, egy hagyományokban 

gazdag országot, egy nemzetet, amely bízik jövőjében, amelyet állampolgárai közösen 

építenek, anyanyelvtől vagy felekezeti hovatartozástól függetlenül" - írja hétfői 

közleményében az Államelnöki Hivatal.  

 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szurta-a-roman-kormanyorseg-illetekeseinek-szemet-ferenc-papa-csiksomlyoi-miseruhajan-a-magyar-felirat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szurta-a-roman-kormanyorseg-illetekeseinek-szemet-ferenc-papa-csiksomlyoi-miseruhajan-a-magyar-felirat
https://kronika.ro/belfold/a-megyei-tanacselnokok-kozvetlen-megvalasztasarol-dontott-a-kormany-n-johannis-szerint-a-rendelettel-a-psd-bbaroitr-mentenek
https://kronika.ro/belfold/a-megyei-tanacselnokok-kozvetlen-megvalasztasarol-dontott-a-kormany-n-johannis-szerint-a-rendelettel-a-psd-bbaroitr-mentenek
http://itthon.transindex.ro/?hir=55808
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A negyedik háromszéki polgármestert függesztik fel tisztségéből Háromszéken  
2019. június 3. – maszol.ro 

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) döntése nyomán a bíróságok már a negyedik 

polgármestert függesztik fel Háromszéken, és mások is következhetnek. Ezúttal Dálnok 

község polgármesterét, Bartók Ede Ottót fosztották meg a posztjától a legfelsőbb bíróság 

döntése nyomán. Akárcsak korábban a kökösi, lemhényi és kézdialmási polgármester 

esetében, a dálnoki elöljáró is azért kénytelen távozni a település éléről. mert az Országos 

Feddhetetlenségi Ügynökség még 2016-ban összeférhetetlenséget állapított meg esetében. 

Indoklásuk szerint a polgármesteri tisztség összeférhetetlen azzal, hogy az elöljáró egyéni 

vállalkozói engedéllyel (PFA) rendelkezett annak érdekében, hogy a családja tulajdonában 

lévő mezőgazdasági területek után le tudja hívni a területalapú támogatásokat.  

 

Közigazgatási törvénykönyv: törölné a parlamentben elfogadott nyelvi jogokat a 
kormány  
2019. június 3. – maszol.ro 

Viorica Dăncilă miniszterelnök már korábban bejelentette: a polgármesterek „már nagyon 

várják” a közigazgatási törvény elfogadását, ezért a kormány nem várja meg, hogy a 

parlament újra megvitassa az alkotmánybírósági normakontrollon korábban megbukott 

tervezet, hanem sürgősségi rendelettel fogadja el a jogszabályt az EP-választásokon után. A 

közigazgatási minisztérium a múlt héten közvitára is bocsátotta a rendelet tervezetét, amely 

azonban nem tartalmazza azokat a nyelvi jogokat bővítő előírásokat, amelyek az RMDSZ 

javaslatára korábban bekerültek a parlamentben elfogadott törvénykönyvbe.  

 
Eckstein-Kovács Péter a civil szféra ombudsman-jelöltjének tartja magát  
2019. június 3. – maszol.ro 

Hivatalosan még nem kérte fel egyetlen parlamenti párt sem, hogy vállalja el az ombudsmani 

tisztséget – tudta meg a maszol.ro Eckstein-Kovács Péterttől. A volt RMDSZ-es szenátor, 

kisebbségügyi miniszter és elnöki tanácsadó a maszol-ro-nak hétfőn elmondta: 

megtisztelőnek érzi a megelőlegezett bizalmat, és a civil szféra ombudsman-jelöltjének tartja 

magát.  

 

Már az elnökválasztásra bevezethetik az elektronikus és a levélszavazást  
2019. június 3. – maszol.ro 

A képviselőház jogi, illetve közigazgatási bizottsága fogja véleményezni a levélszavazásra és 

elektronikus szavazásra vonatkozó törvényjavaslatokat, amelyekről még ebben az 

ülésszakban szavazni fog az alsóház – közölte Olguţa Vasilescu, a házbizottság titkára hétfőn. 

A kormánypárti (szociáldemokrata) Vasilescu elmondta, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

mellett más frakciók is indítványozták a levél- és elektronikus szavazásra vonatkozó 

törvénymódosítást, így ezek a képviselőház jogi, illetve a közigazgatási bizottsága elé 

kerülnek, amelyek végső formába öntik az ezekről megfogalmazott véleményt, ezt terjesztik 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112572-a-negyedik-haromszeki-polgarmestert-fuggesztik-fel-tisztsegeb-l-haromszeken
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112551-kozigazgatasi-torvenykonyv-torolne-a-parlamentben-elfogadott-nyelvi-jogokat-a-kormany
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112551-kozigazgatasi-torvenykonyv-torolne-a-parlamentben-elfogadott-nyelvi-jogokat-a-kormany
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112574-eckstein-kovacs-peter-a-civil-szfera-ombudsman-jeloltjenek-tartja-magat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112574-eckstein-kovacs-peter-a-civil-szfera-ombudsman-jeloltjenek-tartja-magat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112576-mar-az-elnokvalasztasra-bevezethetik-az-elektronikus-es-a-levelszavazast
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majd a plénum elé. „Azt akarjuk, hogy már az év végi elnökválasztáson alkalmazható legyen 

az elektronikus és a levélben való szavazás” – tette hozzá az alsóházi titkár.  

 
Csoda, hogy elkerülte az udvarhelyi nagy székely zászló Dan Tanasă figyelmét – 
eddig 
2019. június 3. – szekelyhon.ro 

Levélben tett panaszt Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalánál Dan Tanasă magyarellenes 

eljárásairól ismert blogger, aki ezúttal a Márton Áron tér felső részén elhelyezett székely 

zászlóval kapcsolatban fejezi ki nemtetszését. A szimbólum közterületről való eltávolítását 

kéri, törvényekre hivatkozva, ám ez egy magántulajdonban lévő ingatlanon van, ráadásul nem 

is egy másik állam lobogójáról van szó. 

 
EP-választás: a PNL-nek 10, a PSD-nek 9, az RMDSZ-nek 2 mandátuma lesz az 
EP-ben 
2019. június 3. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az európai parlamenti választások végleges eredményei értelmében a Nemzeti Liberális 

Pártnak (PNL) 10 mandátuma lesz az EP-ben, a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) 9, az USR–

PLUS 2020 Szövetségnek 8 – jelentette be hétfőn Marian Muhuleţ, a Központi Választási 

Iroda (BEC) szóvivője. Korábban úgy volt, hogy a kormánypárt és az ellenzéki választási 

koalíció 8-8 képviselőt küldhet Brüsszelbe és Strasbourgba. 

 

A trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékeznek Vásárhelyen, 
Udvarhelyen, Szentgyörgyön 
2019. június 4. – Krónika 

Közös énekléssel, előadásokkal emlékeznek meg a Kárpát-medencében június negyedikéről, a 

nemzeti összetartozás napjáról. Egyszerre kondul meg a harang ma fél ötkor Marosvásárhely 

történelmi magyar egyházainak templomában, ez emlékeztet ugyanis a trianoni döntés 

időpontjára, és hangsúlyozza az összetartozást – mondta el a Krónika megkeresésére Cseh 

Gábor, a szervező Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros megyei elnöke. 

 
Nemzeti összetartozás a kettősség jegyében 
2019. június 4. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “Miközben június negyedikén már évek óta nem csupán az 

egyértelműen igazságtalan trianoni diktátumra emlékezünk, hanem a nemzet 99 éve tartó 

megpróbáltatások ellenére is erős összetartozását is hangsúlyozzuk, furcsa kettősség jellemzi 

a békeszerződés nyomán kisebbségi sorba taszított őshonos erdélyi, partiumi és bánsági 

magyar közösség sorsát. A 2019-es nemzeti összetartozás napján ugyanis kijelenthető: óriási 

lehetőségek nyíltak az erdélyi magyar közösség számára arra, hogy egyrészt szabadon tartsa a 

kapcsolatot a magyarországi és a többi elszakított országrészben élő nemzettársaival. 

Másrészt pedig – és ez talán még fontosabb – arra, hogy magyar állampolgárként 

szülőföldjén élve kihasználhassa a Budapest által elindított oktatási, gazdasági és 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/csoda-hogy-elkerulte-az-udvarhelyi-nagy-szekely-zaszlo-dan-tanas-figyelmet-n-eddig
https://szekelyhon.ro/aktualis/csoda-hogy-elkerulte-az-udvarhelyi-nagy-szekely-zaszlo-dan-tanas-figyelmet-n-eddig
https://szekelyhon.ro/aktualis/csoda-hogy-elkerulte-az-udvarhelyi-nagy-szekely-zaszlo-dan-tanas-figyelmet-n-eddig
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112578-frissitve-ep-valasztas-a-pnl-nek-10-a-psd-nek-9-az-rmdsz-nek-2-mandatuma-lesz-az-ep-ben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112578-frissitve-ep-valasztas-a-pnl-nek-10-a-psd-nek-9-az-rmdsz-nek-2-mandatuma-lesz-az-ep-ben
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mezőgazdasági fejlesztési támogatások előnyeit. Mindezek – amennyiben hatékonyan 

képesek vagyunk kihasználni őket – nem csupán a szülőföldön való megmaradást segíthetik 

elő, hanem az anyagi és számbeli gyarapodást is. Csakhogy mindezzel szemben állnak a 

román állami és önkormányzati intézmények egyre intenzívebb és durvább magyarellenes 

lépései”. 

 

XI. HON-NAP az összetartozás városában 
2019. június 3. – Ma7.sk 

A sikeres jubileumi X. HON-NAP után idén június 7-8-án a dél-komáromi Igmándi erődben 

folytatódik a Duna Menti Hagyományőrző Ünnep. A Molnár Attila ottani polgármester 

védnökségével megvalósuló rendezvény főszervezője a túlparti Endresz Csoport. A hétvégi 

HON-NAP támogatója Komárom Város Önkormányzata és az észak-komáromi Egy Jobb 

Komáromért Polgári Társulás, portálunk pedig az egyik médiapartner szerepét vállalta. A 

színes műsorfüzérben a hagyományőrző és gyermekprogramokon kívül érdekes kiállítások, 

tartalmas előadások és élő legendák koncertjei is helyet kaptak. 

 

Tanulják a Komáromi Járási Hivatal alkalmazottai a magyar nyelvű ügyintézést 
2019. június 3. – bumm.sk 

A Komáromi Járási Hivatalnak másodfokú járási hivatalként nyolc szakosztálya van. 

Szakosztályonként egy-egy alkalmazott vesz részt azon a magyar nyelvi kompetencia alapú 

képzésen, amelyet Bukovszky László nemzetiségekért felelős kormánybiztos hivatala hirdetett 

meg a kisebbségi nyelvhasználat javítása érdekében. Összességében javult a kisebbségi 

nyelvhasználat helyzete Szlovákiában, ugyanakkor az államigazgatási szerveknek sok esetben 

nem egyszerű a törvény betartása, mert kevés a nemzetiségi nyelveket beszélő hivatalnok, 

hiányzik a szakterminológia és nincsenek kétnyelvű formanyomtatványok – áll abban a 

jelentésben, amit a Kisebbségi Kormánybiztos Hivatala készített el a 2017-2018-as időszakra 

vonatkozóan. 

 

Bodrogközi megemlékezés a nemzeti összetartozás napja alkalmából 
2019. június 3. – Felvidék Ma 

Június 4-e immár kilenc éve a nemzeti összetartozás napja. Nemzeti emléknap 

Magyarországon, amely napon az egykor elszakított területek magyarsága is számos helyen 

szervez megemlékezést. A bodrogközi Nagytárkányban az önkormányzat és a Csemadok helyi 

szervezete vasárnap délután rendezett koszorúzással egybekötött emlékműsort a Trianon-

emlékmű előtt. Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékeztek az 

egybegyűlt magyarok, arra a szomorú eseményre, amikor a versailles-i Nagy Trianon-

palotában aláírták azt a békediktátumot, amely területe kétharmadával megcsonkította a 

történelmi Magyarországot. 

 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://ma7.sk/kozelet/hethatar/xi-hon-nap-az-osszetartozas-varosaban
https://www.bumm.sk/regio/2019/06/03/tanuljak-a-komaromi-jarasi-hivatal-alkalmazottai-a-magyar-nyelvu-ugyintezest
https://felvidek.ma/2019/06/bodrogkozi-megemlekezes-a-nemzeti-osszetartozas-napja-alkalmabol/
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Határokon átívelő nemzetegyesítésben kell gondolkodnunk 
2019. június 3. – Felvidék Ma 

A Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás (BFT) a nemzeti összetartozás 

napjához közeledve, „Az emberi méltóság és szabadság napja” címmel emlékműsort 

szervezett gróf Esterházy János tiszteletére és Trianon emlékére. A Bodrogközi Magyar 

Közösségi Házban összegyűlt közönséget Horváth Emese köszöntötte, aki ismertette 

programot, illetve bemutatta a fellépőket. A műsor elején Dubík Sonja Antoinett elénekelte 

Kovács Nóri Magyarnak lenni című dalát. Majd Tóth Dávid Jánosnak, a Királyhelmeci 

Gimnázium növendékének tolmácsolásában Petőfi Sándor Csokonai című versét 

hallgathatták meg a jelenlévők.  

 

Új termelési vonalat helyeztek üzembe a zentai dohánygyárban 
2019. június 3. – Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV 

A japán multinacionális vállalat fennállásának 20. évfordulóját a zentai dohánygyár egy új 

termelési vonal üzembe helyezésével ünnepelte. A jelenlegi 3 millió dolláros beruházásnak 

köszönhetően a zentai gyár új cigarettafajták gyártására is képes lesz, amely pozitívan hat 

majd ki Szerbia külkereskedelmére, mivel e dohánytermékek eddigi behozatala helyett az 

észak-bácskai városban gyártják majd, illetve Montenegróba, Bosznia- Hercegovina és Észak-

Macedónia területére exportálják ezeket. 

 

Játéksarokkal bővült a magyarkanizsai Egészségház gyermekosztálya 
2019. június 3. – Vajdaság MA 

Könyvekkel, játékokkal és színes ceruzákkal bővült a magyarkanizsai Egészségház 

gyermekosztályán a váróterem. Az újonnan kialakított gyermeksarkot azért hozták létre, hogy 

az egészségügyi ellátásra, tanácsadásra és oltásokra szoruló gyerkek a várakozás közben is 

tartalmasan tudják eltölteni az időt. Gyólay Karolina, az intézmény igazgatója elmondta, a 

játéksarok célja, hogy a gyerekek egy barátságos környezetben várakozzanak és mosollyal 

távozzanak. 

 
Európáról beszélünk - hidakat építünk 
2019. június 3. – Pannon RTV 

Megnyitották a Konrad Adenauer Alapítvány négynapos konferenciáját Újvidéken. A 

tartományi parlamentben megtartott hétfő esti ünnepélyes megnyitón Aleksandar Vučić 

államelnök tartott beszédet Szerbia Európában címmel. A konferencia mottója: Európáról 

beszélünk - hidakat építünk. Norbert Lammert, a Konrad Adenauer Alapítvány elnöke, 

Pásztor István, a tartományi parlament elnöke, Miloš Vučević, Újvidék polgármestere és 

Thomas Schieb, Németország belgrádi nagykövete szintén köszöntötte az egybegyűlteket. 
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https://felvidek.ma/2019/06/hatarokon-ativelo-nemzetegyesitesben-kell-gondolkodnunk/
https://www.magyarszo.rs/hu/4003/vajdasag_zenta/202912/%C3%9Aj-termel%C3%A9si-vonalat-helyeztek-%C3%BCzembe-a-zentai-doh%C3%A1nygy%C3%A1rban.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23755/Jateksarokkal-bovult-a-magyarkanizsai-Egeszseghaz-gyermekosztalya.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23755/Jateksarokkal-bovult-a-magyarkanizsai-Egeszseghaz-gyermekosztalya.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/europarol-beszelunk-hidakat-epitunk
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Nem vicc: itt az új ukrán helyesírási szabályzat 
2019. június 3. – Kárpátalja   

Ukrajna Miniszteri Kabinetje (kormánya) 2019. május 22-én N 437. számú rendeletével 

hatályon kívül helyezte az ukrán nyelv helyesírási szabályzatának legutóbbi, 1992. június 8-án 

jóváhagyott változatát, és előírta az új helyesírási szabályzat használatát. Ma, június 3-án – 

korábbi ígéretéhez híven – Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma hivatalos 

honlapján elérhetővé (és letölthetővé) vált a legújabb, hatályos ukrán helyesírási szabályzat. 

 

„A szorgalmatosság becsül téged, az értelem pedig megőriz téged” – VIII. 
Kárpátaljai Tehetségnap a Rákóczi-főiskolán 
2019. június 3. – karpatalja.ma 

Nyolcadik alkalommal szervezett tehetségnapot a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) társszervezésében június 1-én a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RFKMF). A rendezvény egyben az alapítvány 

tanévzáró ünnepsége is volt. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója 

nyitóbeszédében összefoglalta az alapítvány éves munkáját és beszámolt a sikeresen 

megvalósult programokról. 

 

Ünnepelt a Református Ifjúsági Olvasókör 
2019. június 3. – volksgruppen.orf.at 

130 éve, hogy a Felsőőri Református Egyházközség elhatározta az ifjúsági olvasó- és dalkör 

alapítását. Az évfordulót június 2-án egy tarka délutánnal ünnepelték Felsőőrben, amelyen 

vers, ének, tánc és színház egyaránt szerepet kapott. Az 1889-ben megalapított Református 

Ifjúsági Olvasókör Felsőőr legrégebbi egyesülete, amely a mai napig megőrizte eredeti 

küldetését, ami a közösségépítés valamint a magyar nyelv ápolásának és továbbadásának 

biztosítása, mondta Gúthy László református lelkész. 
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https://karpataljalap.net/2019/06/03/nem-vicc-itt-az-uj-ukran-helyesirasi-szabalyzat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-szorgalmatossag-becsul-teged-az-ertelem-pedig-megoriz-teged-viii-karpataljai-tehetsegnap-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-szorgalmatossag-becsul-teged-az-ertelem-pedig-megoriz-teged-viii-karpataljai-tehetsegnap-a-rakoczi-foiskolan/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2985325/
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Elektronikus sajtó 

 

 
Határok nélkül 

2019. június 3. – Kossuth Rádió 

 

Pénteken, Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának előestéjén a csíkszeredai református 

templomban ökumenikus istentiszteletet tartottak. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

szervezte az eseményt elsősorban azért, hogy kifejezzék, nem felejtették el a terrorizmusért 

elítélt, ártatlanul meghurcolt, két kézdivásárhelyi fiatalembert, és levélben forduljanak a 

pápához, segítségét kérve kiszabadításukhoz. Ez alkalomból erdélyi és anyaországi 

politikusokat, a civil élet vezetőit is meghívták. Mi volt az esemény utóélete? - kérdeztem 

Tőkés László európai parlamenti képviselőt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét. 

 

Európai megoldást sürgetett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a Pozsony melletti 

Éberhardon,  a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen. A 

főszervező Csemadok országos elnöke, Bárdos Gyula a felvidéki magyarság előtt álló 

feladatokról beszélt. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

Az egész régió kulturális életének fontos helyszíne lett a torockói Duna-ház! A Nemzeti 

Összetartozás Napjához legközelebb eső hétvégén, szombaton hatodszor rendezték meg a 

Székelykő lábánál  a Duna-napot. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

A temesvári Bartók Béla Líceum több mint negyed évszázada minden június első szombatján 

találkozót szervez a városban magyar iskolát végzettek, illetve az ott tanító pedagógusok 

számára. A Bartók Béla Alapítvány ilyenkor díjazza a különböző versenyeken eredményesen 

szerepelt tehetséges diákjait, Magyarország temesvári tiszteletbeli konzulja a magyar nyelv 

ápolásáért nyújt át kitüntetést, Klepp Ferenc nyugalmazott matematikatanár pedig a legjobb 

matematikust díjazza. A szombati találkozón készült Lehőcz László összeállítása. 

  

A reggeli eső nem mosta el, csak átszervezte a ballagást, ezért rendhagyó módon az aradi 

belvárosi református templomban tartották meg Arad egyetlen magyar középiskolája, a Csiky 

Gergely Főgimnázium érettségiző diákjainak búcsúztató ünnepségét, amely a  közjáték 

ellenére megható és felemelő. Pataky Lehel Zsolt összeállítása. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-06-03_18-02-00&enddate=2019-06-03_18-40-00&ch=mr1
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A pápalátogatástól pünkösdig gazdag kulturális programajánlat várja a Székelyföldre 

látogatókat. Most egy csíkszeredai kiállításra hívjuk fel a figyelmet. A központi Művelődési 

ház Márvány termében Mária-kiállítás látható. Oláh-Gál Elvira összeállításában elsőként a 

kiállítást megnyitó Böjte Csaba ferences szerzetest halljuk. 

 

 

 

 


