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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyar külügyminisztérium: a román nagykövet megtagadta a párbeszéd 
lehetőségét az úzvölgyi katonatemető ügyében 
2019. június 7. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Pesti Srácok, Krónika, transindex.ro, 

maszol.ro, Bihari Napló, Felvidék Ma 

Bekérették a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztériumba (KKM) az úzvölgyi események 

miatt a budapesti román nagykövetet, de ő a diplomáciában példátlan módon megtagadta a 

párbeszédet – mondta Magyar Levente, a KKM parlamenti államtitkára pénteken 

Budapesten. Az államtitkár kiemelte: miután csütörtök este román szélsőségesek feldúlták a 

magyar katonai temetőt, magyarellenes provokáció történt, tiltakozó jegyzéket küldtek és 

bekérették a román nagykövetet, aki „minden udvariasságon és barátságon túlmenően”, 

központi utasításra hivatkozva megtagadta ezt. „Románia elállt a párbeszéd lehetőségétől” – 

jelentette ki. Magyar Levente hangsúlyozta: Magyarországnak továbbra is elsődleges érdeke a 

korrekt és jó viszony Romániával, hogy magyarok és románok békében élhessenek Erdélyben. 

 

Úzvölgyi katonatemető – a román külügyminisztérium szerint a magyarok 
szították a feszültséget 
2019. június 7. – MTI, Magyar Nemzet, Pesti Srácok, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Új Szó 

Elutasította a bukaresti külügyminisztérium pénteken az úzvölgyi katonatemetőben 

történtekkel kapcsolatos, a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 

parlamenti államtitkára által megfogalmazott vádakat és azok hangnemét. A bukaresti külügy 

az MTI-hez eljuttatott állásfoglalásában úgy értékelte: a magyar tisztségviselők szították a 

feszültséget, miközben a román fél folyamatosan nyugalomra intett és mindkét közösség által 

elfogadható, kiegyensúlyozott megoldást szorgalmazott. A román külügyminisztérium 

felidézte: korábban is azt kérte a magyar féltől, hogy tartózkodjon a provokációktól és ne 

szítson feszültséget, amit szerinte az úzvölgyi helyzet eltorzított bemutatása, a magyar 

tisztségviselők nyilvános megszólalásai és közösségi oldalakon megfogalmazott gyújtó hangú 

bejegyzései tápláltak. A román fél szerint feszültséget szított az a látogatás is, amelyet „egy 

magas rangú magyar tisztségviselő” tett a román fél hivatalos meghívása nélkül az úzvölgyi 

sírkertben.  

 
Úzvölgyi katonatemető: a román kormányfő a bukaresti védelmi minisztérium 
kezelésébe adná a sírkertet 
2019. június 8. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Lokál, Krónika, transindex.ro, 

maszol.ro, szekelyhon.ro, Körkép 

Viorica Dăncilă miniszterelnök Románia állami jelképeinek tiszteletben tartását követeli, és 

felelős magatartásra int mindenkit az úzvölgyi katonatemető ügyében, ugyanakkor felvetette, 
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hogy a sírkertet a bukaresti védelmi minisztérium kezelésébe adják. A román kormány 

szombaton kiadott közleménye szerint a miniszterelnök elítéli azokat, akik feszültségszítással 

próbálnak politikai tőkét kovácsolni az ügyből. Dăncilă elutasított minden olyan 

megnyilvánulást, amely a román állampolgárok közti viszályt táplálja, gyűlöletet szít, vagy az 

ország jelképeinek semmibe vételére uszít. Ő inkább a párbeszédet részesíti előnyben, és 

olyan megoldást keres, amely a helyi román és magyar közösségek számára is elfogadható – 

hangsúlyozta a közlemény. 

 
„Meg kell őrizni emberi és keresztényi méltóságunkat” – az úzvölgyi 
temetőbotrány is szóba került a csíksomlyói búcsún 
2019. június 8. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Pál József Csaba temesvári megyés püspök szerint amiként Svájcot csodálják, úgy a magyar 

népet is csodálni fogja a világ, ha a nép meghallja védőszentje, a csíksomlyói szűzanya szavát. 

A megyés püskök a prédikációban az úzvölgyi katonatemető kapcsán kialakult konfliktusra is 

kitért. „Itt nem két nép áll egymással szemben. Meggondolatlan vagy rossz szándékú 

intézkedésre felült egy mindenre fogható csoport. Felkorbácsolták az indulatokat. Fáj, ami 

történt, de nem engedhetjük, hogy elszabaduljanak az indulataink, és nem általánosíthatunk, 

mintha mindenki olyan lenne. Az ügy isten segítségével meg fog oldódni, de nekünk meg kell 

őrizni emberi és keresztényi méltóságunkat” – jelentette ki. Széchenyit idézve mondta: „kővel 

dobálnak, mi a kövekből lépcsőt építünk”. 

 

Áder János kegyeletsértőnek, törvénysértőnek és erkölcstelennek tartja az 
úzvölgyi katonatemetőben történteket 
2019. június 8. – MTI, Webrádió, Lokál, Propeller, HírTv, Promenád, Demokrata, 888.hu, 

Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Áder János államfő szerint mindaz, ami az úzvölgyi katonatemetőben történt, kegyeletsértő, 

törvénysértő, nemzetközi megállapodást sértő és mélységesen erkölcstelen is volt. 

Magyarország köztársasági elnöke Csíksomlyón, a pünkösdi mise után nyilatkozott erről 

magyar újságíróknak. Az államfő kegyeletsértőnek tartja, hogy a temetőben kialakított román 

parcella 52 keresztjének egy része magyar katonák hamvai fölé került. Hozzátette: a temető 

átalakítását a román hatóságok is törvénysértőnek találták, mások mellett a védelmi 

minisztérium is közölte, hogy a keresztállításra semmilyen engedélyt nem adott. Áder János 

szerint a hadisírok gondozásáról kötött román–magyar megállapodás több pontját is sérti a 

temető átalakítása. Az államfő emellett mélységesen erkölcstelennek találja a temetőnél 

csütörtökön történteket. 

 
Már neki is látott az úzvölgyi katonatemető átvételének a román védelmi 
minisztérium 
2019. június 9. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

A román védelmi minisztérium memorandumot készít elő, amelyben hivatalosan kéri a 

kormánytól az úzvölgyi katonatemető gondozásának átvételét – közölte vasárnap Gabriel Leș 
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védelmi miniszter a Mediafax hírügynökséggel. A tárcavezető szerint a temető nemzetközi 

jellegének megőrzése miatt vennék át a sírkert gondozását, mivel ott magyar, román, német, 

orosz, szerb, osztrák és olasz katonák is nyugszanak. A miniszter kitért arra is, hogy ezért 

egyeztetések lesznek szükségesek valamennyi féllel. „A temető gondozásának feladatát átvevő 

minisztériumi struktúrák biztosítani fogják minden országnak a jogot, hogy 

megemlékezzenek a harcban elesett és ott eltemetett hőseikről” – mondta Gabriel Leș. A 

miniszter szerint a tárca képes arra, hogy megvédje és karbantartsa a sírokat, felújítsa a 

„nemzetközi temetőben” található emlékműveket, összhangban a nemzetközi 

egyezményekkel és a kétoldalú megállapodásokkal, melyeket Románia azokkal az országokkal 

kötött, amelyek hősei az úzvölgyi temetőben nyugszanak. 

 
Budapest tudomásul vette, hogy a román védelmi minisztérium felügyelete alá 
kerül az úzvölgyi katonatemető 
2019. június 10. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu 

Szijjártó Péter külgazdasági es külügyminiszter hétfőn ismételten telefonon egyeztetett 

Teodor Meleșcanu román külügyminiszterrel az úzvölgyi helyzetről – közölte a magyar 

minisztérium sajtófőosztálya hétfő délelőtt az MTI-vel. Teodor Meleșcanu arról tájékoztatta 

Szijjártó Pétert, hogy a román miniszterelnök utasítására a román védelmi minisztérium 

felügyelete alá kerül az úzvölgyi temető, a magyar miniszter ezt tudomásul vette – áll a 

közleményben. Szijjártó Péter arra kérte román kollégáját, hogy a két védelmi minisztérium 

hadisírok gondozásáért felelős testülete minél előbb kezdje meg a konzultációkat a kétoldalú 

es nemzetközi kötelezettségeknek megfelelő rend helyreállítása érdekében. Hangsúlyozták: a 

két miniszter megerősítette a békés megoldás szükségességét. A közleményben arra is 

kitértek, hogy a KKM folyamatosan kapcsolatban van a legnagyobb erdélyi magyar párttal, az 

RMDSZ-szel. 

 

Lovas zarándoklat tart a csíksomlyói búcsúra  
2019. június 7. – MTI, transindex.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu, Magyar Nemzet, gondola.hu 

Csaknem százötven zarándok tart Székelyföld megannyi útján lóháton a csíksomlyói búcsúba; 

a pünkösdi lovas zarándoklat szorosan kapcsolódik a nemzetpolitikai államtitkárság által 

meghirdetett külhoni magyar gyerekek évéhez, és résztvevőit pénteken emlékéremmel tünteti 

ki Csíkszeredában Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. A 

lovassportnak és a lótartásnak erős közösségteremtő szerepe van - mondta az MTI-nek 

telefonon Potápi Árpád János -, ezért karolta fel az államtitkárság a hagyományok 

újraélesztését, a lótartást is népszerűsítő kezdeményezést. Az államtitkár Tusnádfürdőn maga 

is csatlakozott a Háromszék felől érkező lovas csapathoz.  
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Együttműködési megállapodást kötött a Petőfi Irodalmi Múzeum a külhoni 
magyar irodalmi műhelyekkel 
2019. június 8. – MTI, Origo, karpatalja.ma 

A kortárs magyar szerzők ismertségének növelését célozza az az együttműködési 

megállapodás, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) a külhoni magyar irodalmi 

szervezetekkel és műhelyekkel kötött meg a nemzeti összetartozás napján. A Széphalmon, 

Orbán Viktor miniszterelnök részvételével tartott tanácskozás rendkívül hasznos volt, hiszen 

sikerült átbeszélni mindazokat a problémaköröket, amelyek az elmúlt 30 évben az irodalmi 

életet jellemezték – fejtette ki az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában Erős Kinga, a 

Magyar Írószövetség titkára. Mint mondta, az egyeztetésre azért került sor, mert régóta 

komoly problémát jelent, hogy a magyar kortárs irodalom csak nagyon kis részben nem tud 

eljutni a kistelepülések és a határon túli térségek magyar olvasóihoz. 

 

Traian Băsescu pártja szerint az RMDSZ provokált feszültséget az úzvölgyi 
katonatemetőben 
2019. június 7. – Krónika, maszol.ro 

Az RMDSZ-t hibáztatja az úzvölgyi katonatemetőben csütörtökön történt incidensért és Klaus 

Johannis elnök közbelépését sürgeti a Traian Băsescu volt államfő által alapított ellenzéki 

Népi Mozgalom Pártja (PMP). A Marius Pașcan ügyvezető elnök által aláírt közlemény úgy 

értékeli: az RMDSZ „Budapest utasítására” mozgósított mintegy ezer magyar állampolgárt, 

köztük olyanokat, akiket buszokkal hoztak Magyarországról, azzal a céllal, hogy 

megakadályozza a hőseik emléke előtt tisztelegni akaró románok bejutását a sírkertbe. A 

magyarellenes állásfoglalásairól elhíresült politikus szerint az RMDSZ elvesztette hitelét a 

magyar választók jelentős része előtt, és azért „mérgezi a románok és magyarok közti 

viszonyt”, hogy áldozati szerepben tetszelegve igazolhassa létjogosultságát. 

 

Erdélybe látogat a végtagok nélkül született Nick Vujicic motivációs tréner a 
magyar kormány jóvoltából 
2019. június 7. – MTI, Krónika 

Ismét Magyarországra látogat Nick Vujicic. A végtagok nélkül született motivációs tréner 

októberben Budapesten és Erdélyben is tart majd előadásokat – jelentették be a szervezők 

pénteken Budapesten. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta: a Miniszterelnökség 40 millió forinttal 

támogatja a programsorozatot, amely kiemelten fontos mind a társadalmi szolidaritás, mind 

a keresztény hit, mind pedig a nemzetpolitika szempontjából. Kifejtette: a társadalmi 

szolidaritást erősíti, hogy súlyos fogyatékossággal élő ember mutatja meg az élet szépségét, 

örömét és a küzdeni tudás fontosságát. 
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Kelemen Hunor: nemzetközi fórumokhoz fordul az RMDSZ az úzvölgyi incidens 
miatt 
2019. június 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ minden nemzetközi fórumon szóvá teszi majd az úzvölgyi temetőnél csütörtökön 

történteket, hogy lássa a világ, egy rendkívül kényes helyzetben miként bánik a többség egy 

kisebbséggel – nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök pénteken a francia közszolgálati 

rádió (RFI) műsorában. „Vandalizmus, barbár cselekedet betörni a temetőbe, megtámadni az 

ott imádkozókat, kitörni a kerítést, a kaput, kitépni a kereszteket a földből, kővel dobálni s 

közben azt mondani, hogy jöttél megemlékezni a hőseidről, akik voltaképpen egy 10-12 

kilométerrel odébb levő, elfelejtett temetőben nyugszanak” – jelentette ki Kelemen az 

elsősorban külföldre sugárzó Radio France Internationale (RFI) műsorában. Az RMDSZ 

elnöke úgy véli, egyértelműen provokációról volt szó, amelyet néhány civil szervezet, papok, 

tartalékos katonák, volt európai parlamenti képviselők szerveztek meg. 

 
Úzvölgyi katonatemető – elítélik a magyar kormánypártok a román 
szélsőségesek akcióját 
2019. június 7. – MTI, Krónika 

Mélységesen elítélik a magyar kormánypártok a román szélsőségesek úzvölgyi 

katonatemetőnél elkövetett akcióját. A Fidesz pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében 

azt írta, hogy az úzvölgyi magyar katonai temetőnél történt erőszak és provokáció 

elfogadhatatlan. Temetőt, hősi halottakat, sírkereszteket gyalázni felháborító. A román 

hatóságoknak lépniük kell, ezt a feszültséget nem növelni, hanem megszüntetni kell – tették 

hozzá. 

 
Büntetőjogi kivizsgálás indult az úzvölgyi katonai temető kapujának 
megrongálása miatt 
2019. június 7. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Büntetőjogi kivizsgálásba kezdett a Bákó Megyei Rendőr-főkapitányság az úzvölgyi katonai 

temető kapujának megrongálása miatt – közölte a Román Csendőrség. Az Agerpres 

beszámolója szerint a rendőrség a helyszíni szemlézés nyomán megállapította, hogy a 

temetőkaput tönkretették, ezért büntetőjogi kivizsgálást indított rongálás miatt. A csendőrség 

közölte, hogy más belügyminisztériumi alakulatokkal közösen az volt csütörtökön a feladata, 

hogy fenntartsa a rendet az úzvölgyi katonai temetőnél zajló megemlékezésen. A hatóságok 

célja az volt, hogy megakadályozzák az erőszakos cselekedeteket a két megemlékező csoport 

között, valamint elejét vegyék a sírgyalázásnak. 

 

Az EMNP és az MPP is büntetőfeljelentést tesz az úzvölgyi temetődúlás miatt 
2019. június 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Gyűlöletkeltésért és rongálásért, ismeretlen tettes ellen ügyészségi feljelentést tesz az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) az úzvölgyi katonatemetőben csütörtökön történt incidens kapcsán. 

Feljelentést helyezett kilátásba a Magyar Polgári Párt (MPP) is. Csomortányi István, az 
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https://kronika.ro/belfold/kelemen-hunor-nemzetkozi-forumokhoz-fordul-az-rmdsz-az-uzvolgyi-incidens-miatt
https://kronika.ro/belfold/kelemen-hunor-nemzetkozi-forumokhoz-fordul-az-rmdsz-az-uzvolgyi-incidens-miatt
https://kronika.ro/kulfold/uzvolgyi-katonatemeto-n-elitelik-a-magyar-kormanypartok-a-roman-szelsosegesek-akciojat
https://kronika.ro/kulfold/uzvolgyi-katonatemeto-n-elitelik-a-magyar-kormanypartok-a-roman-szelsosegesek-akciojat
https://kronika.ro/kulfold/uzvolgyi-katonatemeto-n-elitelik-a-magyar-kormanypartok-a-roman-szelsosegesek-akciojat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/buntetojogi-kivizsgalas-indult-az-uzvolgyi-katonai-temeto-kapujanak-megrongalasa-miatt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/buntetojogi-kivizsgalas-indult-az-uzvolgyi-katonai-temeto-kapujanak-megrongalasa-miatt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-emnp-es-az-mpp-is-feljelentest-tesz-az-uzvolgyi-temetodulas-miatt
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EMNP országos elnöke pénteken Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján a csütörtöki úzvölgyi 

események kapcsán elmondta: alakulata Hargita megyei vezetője két nappal az incidens előtt 

írásban tájékoztatta a Hargita megyei főügyészt a várható rendbontásról. A politikus 

bejelentette: a kialakult lincshangulatot követően a néppárt ismeretlen tettes ellen, 

gyűlöletkeltésért és rongálásért ügyészségi feljelentést tesz a Hargita megyei ügyészségen. 

 

Úzvölgyi temetőbotrány – a bukaresti „tömegoszlató” Sebastian Cucoș 
irányította a csendőrök akcióját 
2019. június 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A csendőrség szóvivője pénteken hivatalosan is megerősítette, hogy Sebastian Cucoș, 

helyettes csendőrparancsnok, a csendőrség vezérkari főnöke kapott megbízatást az úzvölgyi 

katonatemetőhöz kivezényelt rendfenntartó alakulat tevékenységének koordinálására. Az 

egykor Koszovóban is megfordult, az etnikai konfliktusok „specialistájaként” emlegetett 

Cucoș jelenléte azért is érdekes, mert azt a gyanút keltheti, hogy politikai megrendelésre, 

diverziókeltés céljával érkezett Úzvölgyébe. 

 

Székely István az úzvölgyi incidensről: nem egy egyedülálló esetről van szó 
2019. június 7. – transindex.ro 

Székely Istvánt, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnökét az úzvölgyi 

temetőfoglalás kontextusáról kérdezték. Szerinte „éppen egy bizalmatlansági indítványt 

kívánnak benyújtani a parlamentbe, hiszen Klaus Johannis államelnök és a liberális párt is 

megígérte, hogy a választások utáni hétfőn minden másképpen lesz Romániában, és erre kért 

felhatalmazást is. Azt gondolom, hogy ennek a történetnek abban lehet szerepe, hogy elejét 

vegyék annak, hogy az RMDSZ parlamenti támogatást nyújtson a kormánykoalíciónak, ami 

szerintem teljesen felesleges, hiszen a szövetség nem kívánja - nemcsak ezek után, hanem 

már egy korábbi döntés alapján sem - támogatni ezt a kormánykoalíciót”. 

 

Pénteken is fogadták Kolozsváron a Csíksomlyóra zarándokló 
magyarországiakat  
2019. június 7. – transindex.ro 

Csütörtök után pénteken is pogácsával fogadták a Csíksomlyóra tartó magyarországi 

zarándokokat Kolozsváron. A vasútállomásra összegyűlt helybélieket Ft. Kémenes Lóránt 

kolozsvári főesperes és Oláh Emese Kolozsvár alpolgármestere köszöntötte. A Csíksomlyó 

Express – Székely Gyors 14:38-tól – 14:53-ig tartózkodott a kolozsvári állomáson. A 

fogadáson Marosán Csaba előadásában hallhattak a jelenlévők versszavalást, majd közös 

imával, áldással és a himnuszok eléneklésével bocsájtották útjukra a zarándokokat.  

 
Mindannyiunk kudarcának nevezi az USR az Úz-völgyében történteket  
2019. június 7. – transindex.ro 

A honlapján és a Facebook-oldalán reagált a kolozsvári USR (USR Cluj) az Úz-völgyében 

történtekre. A párt kolozsvári szervezetének állítása szerint szomorúsággal vették tudomásul 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-temetobotrany-n-a-bukaresti-btomegoszlator-sebastian-cuco-iranyitotta-a-csendorok-akciojat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-temetobotrany-n-a-bukaresti-btomegoszlator-sebastian-cuco-iranyitotta-a-csendorok-akciojat
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27853&Szekely_Istvan_az_uzvolgyi_incidensrol_nem_egy_egyedulallo_esetrol_van_szo
http://itthon.transindex.ro/?hir=55886&Penteken_is_fogadtak_Kolozsvaron_a_Csiksomlyora_zarandoklo_magyarorszagiakat
http://itthon.transindex.ro/?hir=55886&Penteken_is_fogadtak_Kolozsvaron_a_Csiksomlyora_zarandoklo_magyarorszagiakat
http://itthon.transindex.ro/?hir=55894&Mindannyiunk_kudarcanak_nevezi_az_USR_az_Uzvolgyeben_tortenteket
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a csütörtökön történteket és teljes mértékben elítélik azokat. Úgy vélik, hogy a történtek egy 

választási célzattal megírt forgatókönyv részei, amelyeket teljes mértékben el kell ítélni. 

Továbbá azt írják, hogy az úzvölgyi katonai temető egyaránt fontos a románok és a magyarok 

számára is, az ott nyugvó áldozatok nemzetiségének számától függetlenül. Szerintük az ottani 

keresztek alatt ismert és ismeretlen katonák nyugszanak, és az ő emlékük nem képezheti 

politikai, valamint nacionalista játszmák tárgyát.  

 
A PLUS is sajnálkozott az Úz-völgyében történteket miatt  
2019. június 7. – transindex.ro 

A PLUS párt egy szűkszavú Facebook-bejegyzésben fejezte ki sajnálatát az erőszakos 

megnyilvánulásokért és elítélendő gesztusokért, amelyek az úzvölgyi nemzetközi temetőben 

történtek. Álláspontjuk szerint a hősökről való megemlékezés attól függetlenül tiszteletteljes 

kellene legyen, hogy románokról vagy magyarokról van szó. "Emlékeznünk kell, hogy a 

háborúk túl sok – többnyire fiatal – ember életébe kerültek, és túl sok szenvedést és 

javíthatatlan rombolást okoztak mindegyik résztvevő közösség számára" - írták.  

 

A dormánfalvi polgármester az úzvölgyi incidensekről: „Nem voltak problémák”  
2019. június 7. – maszol.ro 

„A csendőrség közleményében foglaltak helytállóak. Nem voltak problémák” – jelentette ki 

csütörtök este Dormánfalva polgármestere az egyik hírtelevízióban az úzvölgyi 

katonatemetőnél aznap délután történtekről. Constantin Toma a csendőrségnek arra a 

közleményére utalt, amely szerint a törvénytelenül létrehozott román parcella felavatására 

érkező személyek nem követtek el erőszakos cselekedeteket.  

 

Korodi Attila az úzvölgyi incidensekről: „Rengeteg köpést, sarat, követ kaptunk 
az arcunkba”  
2019. június 7. – maszol.ro 

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Korodi Attila az események sűrűjében volt 

csütörtök délután az úzvölgyi katonatemetőnél a békésen tiltakozó magyarok, a felbőszült 

román „megemlékezők” és a csendőrök közötti incidenskor. „A kapuban álltam” – mondta a 

Hargita megyei honatya, amikor arról kérdezték, hogy mennyire látta testközelből a 

történteket.  

 

Minden tervezett kilencedik osztályt jóváhagytak Kovászna megyében  
2019. június 7. – maszol.ro 

Megnyugodhatnak a háromszéki nyolcadikosok és szüleik, a minisztérium jóváhagyta az 

összes tervezett elméleti és szakiskolai kilencedik osztályt – jelentette be Kiss Imre. A 

Kovászna megyei főtanfelügyelő emlékeztetett, hogy az oktatási tárca késve, május 29-én 

fogadta el a megyei tanfelügyelőségek által még januárban benyújtott, jövő tanévi 

beiskolázási terveket. A minisztériumnak a késlekedés mellett sikerült teljesen felborítania a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55898&A_PLUS_is_sajnalkozott_az_Uzvolgyeben_tortenteket_miatt
http://itthon.transindex.ro/?hir=55898&A_PLUS_is_sajnalkozott_az_Uzvolgyeben_tortenteket_miatt
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112730-a-dormanfalvi-polgarmester-az-uzvolgyi-incidensekr-l-nem-voltak-problemak
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112736-korodi-attila-az-uzvolgyi-incidensekr-l-rengeteg-kopest-sarat-kovet-kaptunk-az-arcunkba
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112736-korodi-attila-az-uzvolgyi-incidensekr-l-rengeteg-kopest-sarat-kovet-kaptunk-az-arcunkba
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112753-minden-tervezett-kilencedik-osztalyt-jovahagytak-kovaszna-megyeben
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tanfelügyelőségek és iskolák terveit, hiszen országszerte a szakiskolák javára nagyon sok 

elméleti líceumi osztályt szüntetett meg.  

 
Ezt mondta az utolsó úzvölgyi veterán a román temetőfoglalásról – videóinterjú 
2019. június 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Hazugság, hogy egy román katona is el lenne ott temetve” – jelentette ki az azonnali.hu-nak 

adott videóinterjúban az utolsó úzvölgyi veterán. A 95 éves Bartha Mihály az úzvölgyi 

temetőnél nyilatkozott csütörtökön a magyarországi portálnak. Az idős férfi elmondta, 

bajtársai nyugszanak a temetőben, és korábban katonatársaival rendszeresen kijárt oda 

megemlékezni, a temetőt rendbetenni. Elmesélte azt is, hogyan zajlott annak idején 

Úzvölgyéből a visszavonulás az oroszok elől.  

 

„Ne üljünk fel a provokációnak!” – az úzvölgyi incidensre válaszul rendeztek 
román–magyar megmozdulást Kolozsváron 
2019. június 8. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

A sovinizmus, a manipuláció és a provokáció ellen, az interetnikus szolidaritásért rendeztek 

sétával egybekötött figyelemfelkeltő megmozdulást az úzvölgyi katonatemetőben történtekkel 

szembeni tiltakozásképpen szombaton este Kolozsváron. A közösségi oldalon meghirdetett 

eseményen több mint kétszázan vettek részt, románok és magyarok, idősek és fiatalok; 

akadtak, akik a kisgyerekükkel vagy éppen a kutyájukkal jelentek meg a főtéri Mátyás-

szoborcsoportnál megadott gyülekezőnél. Valamennyien az úzvölgyi temetőben csütörtökön 

történt incidens kapcsán igyekeztek kifejezni a felháborodásukat. „Nem hagyjuk magunkat 

manipulálni! Nem fogjuk leköpni a barátainkat és szomszédainkat csak azért, mert egyes 

botrány- és szavazatlesők ezt akarják. Nem fogjuk feláldozni a békénket az etno-nacionalista 

hisztéria oltárán” – szögezték le a szervezők a megmozdulást meghirdető bejegyzésben. 

 
Úzvölgyi konfliktus: milyenek voltak a higgadt hangok a román sajtóban? 
2019. június 8. – transindex.ro 

Az Adevarul publicistája szerint a dormánfalvi polgármester hibázott, a G4Media szerzője 

szégyenteljesnek nevezi az úzvölgyi megemlékezést, de ugyanakkor a magyar félt sem tartja 

ártatlannak az ügyben.  

 
Pünkösdi búcsú: megérkezett Csíkszeredába a Boldogasszony zarándokvonat  
2019. június 8. – maszol.ro 

Szombaton kora reggel több mint ezer zarándokkal megérkezett Csíkszeredába a 

Boldogasszonyról elnevezett zarándokvonat. A zarándokokat Darvas-Kozma József, a 

csíkszeredai Szent Kereszt főplébánia esperese fogadta és köszöntötte.  

 
Újabb törvénytelenséget követett el a dormánfalvi polgármester  
2019. június 8. – maszol.ro. transindex.ro 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112769-ezt-mondta-az-utolso-uzvolgyi-veteran-a-roman-temet-foglalasrol-videointerju
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bne-uljunk-fel-a-provokacionakr-n-az-uzvolgyi-incidensre-valaszul-rendeztek-romannmagyar-megmozdulast-kolozsvaron
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bne-uljunk-fel-a-provokacionakr-n-az-uzvolgyi-incidensre-valaszul-rendeztek-romannmagyar-megmozdulast-kolozsvaron
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27854&Uzvolgyi_konfliktus_milyenek_voltak_a_higgadt_hangok_a_roman_sajtoban?
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112772-punkosdi-bucsu-megerkezett-csikszeredaba-a-boldogasszony-zarandokvonat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112772-punkosdi-bucsu-megerkezett-csikszeredaba-a-boldogasszony-zarandokvonat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112785-ujabb-torvenytelenseget-kovetett-el-a-dormanfalvi-polgarmester
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112785-ujabb-torvenytelenseget-kovetett-el-a-dormanfalvi-polgarmester


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. június 11. 
9 

Az aljas módon az úzvölgyi temetőnket megtámadó csapat képviseletében a dormánfalvi 

polgármester tegnap egy újabb súlyos törvénytelenséget követett el – nyilatkozta Borboly 

Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. „A fotók bizonyítják, hogy próbálják a tett nyomait 

eltüntetni, Romániában ez bűncselekmény. Bárki, ha próbálja eltüntetni a nyomait, miután 

galád módon széttör egy székely kaput, ami nem az ő tulajdonában van, akkor azt nem 

szabad, a törvény tiltja, hogy helyre rakja a dolgokat, míg tart a kivizsgálás" – magyarázta az 

elöljáró. 

 

„A hit az élet lelke” – részt vettünk a hagyományos pünkösdi csángó szentmisén 
2019. június 8. – maszol.ro 

A régi értékek megtartásának fontosságát, a hit nélküli élet céltalanságát, a csángóföldi élet 

életszerűségét emelte ki prédikációjában a hagyományos pünkösdi csángó szentmisén a 

csobotfalvi Szent Péter és Pál-plébániatemplomban Bátor Botond hargitafürdői pálos 

szerzetes.  

 
Román lapértesülés: magas rangú hivatalnok az úzvölgyi incidensek 
főkolomposa  
2019. június 9. – maszol.ro 

Román lapértesülések szerint a védelmi minisztérium jelenlegi főtitkárának 

kezdeményezésére kerültek betonkeresztek a magyar katonasírokra az úzvölgyi temetőben. A 

Szabad Európa Rádió emlékeztet arra, hogy a román parcella létrehozását a védelmi 

minisztérium finanszírozta. A törvénytelenül elhelyezett betonkeresztek egy része pedig 

„némiképpen szándékosan” került a magyar sírokra. Az ötletgazda a rádió értesülései szerint 

a védelmi minisztérium jelenlegi főtitkára, Codrin Munteanu volt, aki már korábban, 

Kovászna megye prefektusaként fenyegetőzött azzal, hogy „kézbe veszi” a temető ügyét. „A 

botrány az EP-választások előtt kezdődött, és azért fajult el, mert a helyi és központi román 

hatóságok nem avatkoztak be” – olvasható a rádió honlapján. A rádió egyébként nem írja le 

Codrin Munteanu nevét, de a védelmi minisztériumi tisztség és a korábbi beosztásának 

említése alapján egyértelmű, hogy róla van szó.  

 

Semmi meglepő: újabb halasztás Rádulyék ügyében 
2019. június 9. – szekelyhon.ro 

Alig egy héttel az előző tárgyalás után, pénteken sem történt előrelépés Ráduly Róbert 

Kálmán és Szőke Domokos büntetőperében; a csíkszeredai polgármester jelen volt a Maros 

Megyei Törvényszéken, az alpolgármester ellenben nem, őt az ügyvédje képviselte. Az újabb 

halasztást a SRI kérte, ugyanis még nem volt idő arra, hogy válaszoljon a védőügyvédek 

kérdésére, vagyis, hogy milyen eszközöket használt a két csíkszeredai elöljáró megfigyelésére, 

lehallgatására.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112786-a-hit-az-elet-lelke-reszt-vettunk-a-hagyomanyos-punkosdi-csango-szentmisen
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112786-a-hit-az-elet-lelke-reszt-vettunk-a-hagyomanyos-punkosdi-csango-szentmisen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112795-roman-lapertesules-magas-rangu-hivatalnok-az-uzvolgyi-incidensek-f-kolomposa
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112795-roman-lapertesules-magas-rangu-hivatalnok-az-uzvolgyi-incidensek-f-kolomposa
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112795-roman-lapertesules-magas-rangu-hivatalnok-az-uzvolgyi-incidensek-f-kolomposa
https://szekelyhon.ro/aktualis/semmi-meglepo-ujabb-halasztas-radulyek-ugyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/semmi-meglepo-ujabb-halasztas-radulyek-ugyeben
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Elutasították Tanasă keresetét, nem kell fizetnie Székelykeresztúr 
polgármesterének 
2019. június 9. – szekelyhon.ro 

A bíróság elutasította a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) azon keresetét, 

amelyben pénzbírság összegének megállapítását kérték Székelykeresztúr polgármestere 

számára, mert szerintük nem hajtott végre egy jogerős ítéletet. Tavaly decemberben kötelezte 

jogerős ítélettel pénzbírság fizetésére a Marosvásárhelyi Ítélőtábla Székelykeresztúr 

polgármesterét, azzal az indokkal, hogy nem hajtotta végre az egyesület kérése nyomán a 

Városháza felirat eltávolítására vonatkozó jogerős bírósági végzést. A döntés azért is volt 

furcsa, mert a kifogásolt megnevezés levételéről rendelkező korábbi bírói döntés jogerőre 

emelkedése, 2017 novembere előtt már eltávolították a Városháza feliratot. 

 

Az RMDSZ ellenzi, hogy az úzvölgyi katonatemetőt átvegye a védelmi 
minisztérium 
2019. június 10. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Határozottan visszautasítja az RMDSZ azt a tervet, hogy a védelmi minisztérium kezelésébe 

kerüljön az úzvölgyi katonatemető. Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető hétfőn a 

Maszolnak elmondta, román–magyar hadisírgondozó vegyes bizottság létrehozását, a 

csíkszentmártoni önkormányzat bevonását és a temető eredeti állapotának helyreállítását 

kérik.  

 
Nemzeti konszenzust sürget az RMDSZ kiiktatására a Román Akadémia  
2019. június 10. – Szőcs Levente – maszol.ro 

Miért nem foglalkoznak a román pártok a „magyar kérdéssel”? – teszi fel a kérdést Dan 

Dungaciu, a Román Akadémia politikatudományi intézetének vezetője, az intézmény 

megrendelésére készült felméréssel bizonygatva, hogy ez a románokat foglalkoztató egyik 

legfontosabb ügy. A „magyar kérdés” megoldását szintén ő vázolja: az RMDSZ-t nemzeti 

konszenzussal kell kiiktatni a román politikából. Írása még az EP-választások előtt jelent 

meg, de az úzvölgyi incidensek kontextusában érdemes idézni belőle. 

 

„Fáj” a román külügynek Trianon – Magyarország feldarabolását elítélő térkép 
miatt akadt ki Bukarest 
2019. június 10. – Krónika 

Angol nyelvű Twitter-üzenetben ment neki Magyarországnak a román külügyminisztérium, 

miután Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 

trianoni diktátum kapcsán arról beszélt: az óriási károkat okozott Magyarországnak, amit a 

magyar kormány által működtetett, angol nyelvű About Hungary portálon egy olyan képpel 

illusztráltak, amely azt ábrázolja, hogy Nagy-Magyarországba a szomszédos államokat 

jelképező kezek belemarkolnak, és darabokra tépik. A szombaton megjelent rövid, angol 

nyelvű román külügyi állásfoglalás szerint a román külügyminisztérium „határozottan elítéli, 

hogy magas rangú magyar kormányképviselők a trianoni szerződés előtti Ausztria–
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https://szekelyhon.ro/aktualis/elutasitottak-tanas-keresetet-nem-kell-fizetnie-szekelykeresztur-polgarmesterenek
https://szekelyhon.ro/aktualis/elutasitottak-tanas-keresetet-nem-kell-fizetnie-szekelykeresztur-polgarmesterenek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112818-az-rmdsz-ellenzi-hogy-az-uzvolgyi-katonatemet-t-atvegye-a-vedelmi-miniszterium
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112818-az-rmdsz-ellenzi-hogy-az-uzvolgyi-katonatemet-t-atvegye-a-vedelmi-miniszterium
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/112817-nemzeti-konszenzust-surget-az-rmdsz-kiiktatasara-a-roman-akademia
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/112817-nemzeti-konszenzust-surget-az-rmdsz-kiiktatasara-a-roman-akademia
https://kronika.ro/kulfold/bfajr-a-roman-kulugynek-trianon-n-magyarorszag-feldarabolasat-elitelo-terkep-miatt-akadt-ki-bukarest
https://kronika.ro/kulfold/bfajr-a-roman-kulugynek-trianon-n-magyarorszag-feldarabolasat-elitelo-terkep-miatt-akadt-ki-bukarest


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. június 11. 
11 

Magyarország térképével idézik fel a történelmi eseményeket, ami ellentétes az EU lényegével 

és alapelveivel, amelyek iránt Románia szorosan elkötelezett”. 

 

Úzvölgyi temetődúlás: a magyar ultrákat vizionáló belügyminiszter szerint senki 
nem sérült meg, a csendőrök példásan jártak el 
2019. június 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Carmen Dan román belügyminiszter szerint az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án 

szolgálatot teljesítő rendőri és csendőri erők teljesítették küldetésük három fő célkitűzését: 

sikerült megelőzniük a magyarok és románok közti összetűzést, a személyi sérüléseket és a 

sírgyalázást. A tárcavezető hétfői sajtóértekezletén tért ki a múlt heti úzvölgyi incidensre. 

Felidézte, hogy – az elnéptelenedett, hegyvidéki – Úzvölgye település és így a katonatemető is 

területi vita tárgyát képezi Bákó és Hargita megye között. A miniszter számos olyan 

megállapítást tett a rendbontás kapcsán, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. 

 

„Nem sprint, hanem maraton volt” – az EP-kampány kulisszatitkairól kérdeztük 
Porcsalmi Bálintot  
2019. június 10. – maszol.ro 

Mi történt az RMDSZ-nél azon a napon, amikor Csíkszentmárton alpolgármesterét 

előállították? Nem volt-e kockázatos 5,4 százalékos exitpoll-eredménynél bejelenteni az 5 

százalékos küszöb átlépését? Szitokszó-e az RMDSZ-ben az „USR-aktivista?” Az EP-

választások Majális utcai kulisszatitkairól kérdezték Porcsalmi Bálint ügyvezető elnököt. 

 

Kiegyeztek a tanfelügyelőségekkel 
2019. június 11. – Krónika 

Kompromisszumkötéseknek köszönhetően többek között Kovászna és Hargita megyét sem 

érinti hátrányosan a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége által vehemensen kifogásolt 

új középiskolai beiskolázási terv, miszerint a líceumi osztályok kárára növelik drasztikusan a 

szakiskolai osztályok számát. 

 

Magyar nyelven képeznek kórházi asszisztenseket Marosvásárhelyen 
2019. június 11. – Krónika 

árom tanterem és egy gyakorlatozó helyiség várja azokat a magyar fiatalokat, akik kórházi 

asszisztensi vagy ápolói szakmát szeretnének tanulni a marosvásárhelyi Református 

Egészségügyi Iskolában. Az intézmény új ingatlanban működik, így bővült a felekezeti 

oktatási hálózat. 

 

Kedves soviniszta román barátaink, köszönjük! 
2019. június 11. – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Talán furcsán és ellentmondásosan hangzik, de bizonyos 

mértékig mégiscsak köszönettel tartozunk azoknak a szélsőséges, soviniszta románoknak, 

akik megostromolták, elfoglalták és meggyalázták az úzvölgyi osztrák–magyar katonai 
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https://kronika.ro/belfold/uzvolgyi-temetodulas-a-magyar-ultrakat-vizionalo-belugyminiszter-szerint-senki-nem-serult-meg-a-rendfenntartok-peldasan-viselk
https://kronika.ro/belfold/uzvolgyi-temetodulas-a-magyar-ultrakat-vizionalo-belugyminiszter-szerint-senki-nem-serult-meg-a-rendfenntartok-peldasan-viselk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112832-nem-sprint-hanem-maraton-volt-az-ep-kampany-kulisszatitkairol-kerdeztuk-porcsalmi-balintot
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112832-nem-sprint-hanem-maraton-volt-az-ep-kampany-kulisszatitkairol-kerdeztuk-porcsalmi-balintot
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temetőt. És persze mindazon román illetékeseknek, akik a provokációt megszervezték. Ezzel 

ugyanis képes-hangos bizonyítékot szolgáltattak számunkra arról, mennyire hazug az az 

évtizedek óta mantrázott hivatalos román álláspont, miszerint Romániában példaértékűen 

bánnak a nemzeti kisebbségekkel. Pedig a jelekből ítélve az akció célja a legkevésbé sem ez 

volt. Hanem az, hogy a dormánfalvi önkormányzat törvénytelen emlékműállításával 

megalapozott provokáció révén a magyarokat tegyék felelőssé a román hatóságok által 

gerjesztett újabb magyar–román konfliktusért”. 

 

Az MKP elítéli a románok barbár tombolását és sürgeti a törvényesség érvényre 
jutását 
2019. június 7. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja megdöbbenéssel figyeli az erdélyi úzvölgyi katonai temető körüli 

fejleményeket. Ismeretes, hogy korábban több romániai regionális és központi közigazgatási 

szerv is megállapította, hogy az állítólagosan a temetőben nyugvó román katonák emlékére 

állított kőkereszt elhelyezésére törvénysértő módon került sor. Az önkényes beavatkozás 

ráadásul sérti a Magyarország és Románia között megkötött vonatkozó egyezményt is - áll a 

párt a Ma7.sk-hoz eljuttatott közleményében.  Tegnap ilyen körülmények között került sor 

arra a szégyenteljes eseményre, amely során a „kőkereszt felavatása” címén egy fékevesztett 

román nacionalista tömeg széttörte a temető székely kapuját, letaposta a magyar katonák 

keresztjeit és letépték a magyar trikolór szalagokat a sírokról. A Magyar Közösség Pártja 

mélyen elítéli a nyilvánvalóan magyarellenes, törvény- és kegyeletsértő barbarizmust. 

 
Útkeresés a Felvidéken és Európában 
2019. június 8. – Ma7.sk 

Intenzív útkeresés kezdődött a felvidéki magyar politikában az európai parlamenti 

választásokat követően. A játszma többesélyes, csakúgy, mint az európai politikát jelenleg 

leginkább feszítő személyi kérdések ügye. Körvonalazódik-e a magyar egység, várható-e 

fordulat az európai politikában? Az EP-választások sikertelenül végződtek a felvidéki 

magyarság számára – a közösség nem tudott képviselőt küldeni az Európai Parlamentbe. A 

mandátumszerzésről 396 szavazattal lemaradó MKP és a súlyos kudarcot elszenvedő Most-

Híd is értékelte a múlt héten az EP-választások eredményét. Az MKP nemzeti egységet akar, 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke a párt múlt hétfői 

sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: – Ezúttal nem sikerült elérnünk azt az 5 évvel ezelőtti 

eredményt, amelyről mindannyian tudtuk és tudjuk, hogy folyamatosan fogyatkozó és 

politikailag megosztottá vált közösségünkben egyre nehezebb elérni. A felvidéki magyarság az 

etnikai politizálás mellett tette le a voksát.  
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-mkp-eliteli-a-romanok-barbar-tombolasat-es-surgeti-a-torvenyesseg-ervenyre-jutasat
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-mkp-eliteli-a-romanok-barbar-tombolasat-es-surgeti-a-torvenyesseg-ervenyre-jutasat
https://ma7.sk/kozelet/utkereses-a-felvideken-es-europaban
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Felvidéki és anyaországi diákok kerékpártúrája a nemzeti összetartozás 
jegyében 
2019. június 8. – Felvidék Ma 

A szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola tizenkilenc diákja Szarka Andrea igazgatónő 

vezetésével június 4-én nyeregbe pattant és a 70 km-es táv lekerekezése után érkezett meg 

Tatára, a testvérvárosba. Csatlakozva, a már Tatán lévő, Méri Szabolcs vezette szőgyéni 

delegációhoz, közösen képviselték a Felvidéket a Városháza dísztermében megrendezett 

nemzeti összetartozás napi megemlékezésen, ahol együtt emlékeztek a helyiekkel, a délvidéki 

és az erdélyi testvérvárosok képviselőivel. 

 

Hetvenéves a Csemadok Naszvadi Alapszervezete 
2019. június 8. – Felvidék Ma 

A Csemadok a második világháború után 1949. március 5-én alakult meg Pozsonyban. Az 

akkor még Csehszlovakiai magyarok kulturális szövetségének helyi szervezetei közül a 

naszvadi az elsők között, országos viszonylatban tizedikként alakult meg, 1949. május 15-én, 

megelőzve sok felvidéki nagyvárost. Elégedettségre okot adó tényként könyvelhetjük el azt is, 

hogy a naszvadi alapszervezet, azóta is, állandó folyamatos tevékenységének jóvoltából, 

mindig ott volt és ma is ott van e nemes küldetésű ténykedés élvonalában.  Az országban a 

legnagyobb alapszervezetek közé tartozott kezdettől fogva, sőt, ma elmondhatjuk, hogy a 

maga több mind 1000 fős taglétszámával a legnagyobb Csemadok alapszervezet a Felvidéken. 

 

Szlovák–magyar kapcsolatok: etnikai feszültség tömegsírok nélkül 
2019. június 8. – Új Szó 

A szlovák–magyar kapcsolatok alakulásáról a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézetben 

június 6-án rendeztek konferenciát, amely a 100 év után – Helyzetjelentés a szlovákiai 

magyar közösségről program keretében valósult meg. Simon Attila történész nem osztja a 

szlovák és a magyar kormány vezetőinek nézetét, hogy a szlovákok és a magyarok kapcsolata 

kimagaslóan jó lenne. Úgy látja, bizonyos értelemben párhuzamos társadalmakat építünk: a 

magyar téma kiszorult a közbeszédből, a szlovák médiából, ezért nem is jut el a szlovákokhoz. 

A magyar társadalom is ludas ebben, mivel a legtöbb esetben elzárkózik olyan témáktól, 

ügyektől, melyeket szlováknak tart, a Kuciak-ügyet hozta fel példaként az előadó. Bár a 

pozsonyi tüntetéseken számos magyar vett részt, a dél-szlovákiai magyar városokban nem 

szerveztek tüntetéseket. Simon szerint a Híd és az MKP viselkedése is kiábrándító volt. Éppen 

ezért úgy gondolja, van miről beszélni a szlovák–magyar kapcsolatok témában. 

 

CSEMADOK járási dal- és táncünnepély Bényben 
2019. június 9. – Ma7.sk 

„Hitünk, anyanyelvünk, hagyományaink és kultúránk tartott meg bennünket ezer esztendőn 

át. Ma ezekből kapunk ízelítőt – mondta el a rendezvényt megnyitva Rigler Alíz műsorvezető. 

Az évente más-más helyszínen megrendezésre kerülő találkozók általában június első 

napjaira esnek, közel a Nemzeti Összetartozás Napjához. Éppen ezért a Csemadok 
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https://felvidek.ma/2019/06/felvideki-es-anyaorszagi-diakok-kerekparturaja-a-nemzeti-osszetartozas-jegyeben/
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Érsekújvári Területi Választmánya és a bényi alapszervezet közös szervezésében megvalósult 

ünnepély szentmisével kezdődött az ősi kéttornyú templomban, majd a résztvevők az 

összetartozás jegyében megkoszorúzták Szent István kopjafáját, akit itt a községben ütöttek 

lovaggá. 

 
Fontos hangsúlyozni A kultúra városa 2020 projekt interetnikus jellegét 
2019. június 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Rigó Konrád (Most-Híd) kulturális államtitkár meggyőződése, hogy Érsekújvár a 

Művészetpártoló Alap (FPU) által kiírt, A kultúra városa című pályázaton rendkívül erős és 

színvonalas projektjének köszönhetően nyert. „Nagyon örülök, hogy a projektben hozzáadott 

értékként hangsúlyozzák a kisebbségi perspektívát és az interetnikus vonalat” – nyilatkozta 

Rigó a győztes „Vzdušné Zámky” tervezetről, amely a Nyitra megyében található járási 

központ számára A kultúra városa 2020 címet eredményezte. „Érsekújvárnak fontolóra 

kellene vennie, hogy pályázzon az Európa kulturális fővárosa címre is, amelyet 2026-ban az 

egyik szlovákiai város fog kapni”– vélekedett a kulturális államtitkár. 

 
Szerdán Pozsonyban kezdődik a FUEN 70. évfordulós jubileumi kongresszusa 
2019. június 10. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöksége a Magyar Közösség Pártja 

javaslatára tavaly úgy döntött, hogy a szervezet fennállásának 70. évfordulós jubileumi és 

tisztújító kongresszusát 2019. június 12-16. között Pozsonyban és Dunaszerdahelyen tartja. A 

kongresszus társszervezője és házigazdája a Magyar Közösség Pártja. A 35 európai országból 

több mint 100 tagszervezetet tömörítő FUEN az európai őshonos nemzeti és etnikai 

kisebbségek legnagyobb ernyőszervezete. A szervezetileg és működésében egyre 

dinamikusabbá váló, illetve az Európai Unió fórumain egyre erősebb jelenléttel bíró szervezet 

az utóbbi években különösen a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi 

kezdeményezéssel került a figyelem középpontjába. 

 

Újra akcióban a Kétnyelvű Dél-Szlovákia 
2019. június 10. – Ma7.sk 

A közösségi oldalukon ezt írják: "Ismét kihelyeztük a Pozsony és Somorja nevét magyarul is 

megjelölő óriásmatricát a bacsfai útjelző táblán. A szlovákiai magyarok egyenrangú polgárai 

ennek az országnak és jogunk van a nyelvünkhöz. A vasúti táblák ügyében az egész közösség 

összefogott, és nem maradt el az eredmény." Most itt az idő, hogy a közlekedési táblák is 

kétnyelvűsödjenek! 

 

Nagybecskerek: 28 könyv- és babacsomagot adtak át magyar családoknak 
2019. június 9. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Ünnepi hangulatban vette át tegnap este 28 nagybecskereki és környékbeli család azt a 

köszönőlapot, amelyet professzor dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere írt alá, 
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valamint a babacsomagot, illetve az ajándékcsomagot, amelyet az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága készített, és Fekete Péter, kultúráért felelős 

államtitkár adott át. 

 

Temerin: Könyv és babacsomag a szórványban élőknek 
2019. június 9. –  Vajdaság MA  

Csaknem nyolcvan temerini és környékbeli szórványban élő magyar család vette át ma 

Temerinben az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériuma ajándékcsomagjait, valamint 

a Nemzetpolitikai Államtitkárság a babacsomagjait. 

 

Törökbecsére is megérkeztek a Rákóczis iskolatáskák 
2019. június 10. – Magyar Szó  

Huszonnégy törökbecsei és beodrai végzős ovisnak adták át pénteken este a Rákóczi 

Szövetség ajándékaként érkezett iskolatáskákat, melyek a Magyar Nemzeti Tanács 

közvetítésével jutnak el Vajdaság-szerte azokhoz a leendő elsősök, akik őszre magyar 

osztályba indulnak. 

 

Ünnepi tanévzáró istentisztelet Bácsfeketehegyen 
2019. június 9. – Pannon RTV 

Ünnepi tanévzáró istentiszteletet tartottak pünkösd napján Bácsfeketehegyen. Vajdaságban 

egyedülálló rendezvényről és szokásról van szó, amelynek célja, a közösségi élet megerősítése. 

Bácsfeketehegyen nagyon jó az együttműködés a református egyház és a helyi általános iskola 

között, ennek köszönhető a tanévzáró rendezvény is, amelyet sorrendben ötödször szerveztek 

meg. Kezdetben kisebb létszámmal jelentek meg a résztvevők, de minden évben egyre többen 

vannak a tanévzáró istentiszteleten. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke visszatérő 

vendég a rendezvényen. 

 

Megnevezte képviselőjelöltjeit a KMKSZ az előrehozott ukrán parlamenti 
választásokra 
2019. június 8. – MTI, Origo, Kárpátalja  

Három vezetőjének egyéni képviselőjelöltekként való indításáról döntött a 2019. július 21-re 

tervezett előrehozott ukrán parlamenti választásokon a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) választmánya szombaton Beregszászon. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán tartott ülésén a szervezet választmánya egyhangúlag döntött arról, hogy 

Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét, az ukrán parlament képviselőjét a Nagyszőlős 

központú, Barta József és Gulácsy Géza alelnököket rendre az Ungvár és a Munkács központú 

egyéni választókerületekben indítja képviselőjelöltekként. Mindhárom választókerület 

magyarlakta településeket is magában foglal, de a magyar nemzetiségű választók aránya 

kisebb az ukránokénál. Az ukrán belpolitikai helyzetet ismertető beszámolójában Brenzovics 

László elmondta, hogy a KMKSZ tárgyalásokat folytatott a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23775/Temerin-Konyv-es-babacsomag-a-szorvanyban-eloknek.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4009/vajdasag/203206/T%C3%B6r%C3%B6kbecs%C3%A9re-is-meg%C3%A9rkeztek-a-R%C3%A1k%C3%B3czis-iskolat%C3%A1sk%C3%A1k.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/unnepi-tanevzaro-istentisztelet-bacsfeketehegyen
https://www.origo.hu/nagyvilag/20190608-megnevezte-kepviselojeloltjeit-a-kmksz.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20190608-megnevezte-kepviselojeloltjeit-a-kmksz.html
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mögött álló Nép Szolgája (Szluha Naroda) párttal és az Ellenzéki Blokk - Az életért 

pártszövetséggel esetleges listás helyek biztosításáról, de a megbeszélések nem jártak sikerrel. 

A magyar szervezet ezért döntött úgy, hogy egyéni körzetekben indítja a jelöltjeit - mutatott 

rá. 

 

A KMKSZ elítéli az úzvölgyi katonai temetőnél történteket 
2019. június 8. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mélységesen elítéli és elfogadhatatlannak tartja az 

úzvölgyi katonai temetőnél történteket. „Felháborító, hogy a rendvédelmi szervek tétlenül 

hagyták az eseményeket idáig fajulni. A katonatemető körül kialakult botrány és a 2019. 

június 6-án történt vandalizmus a kegyeleti jogok megsértésén túl egy újabb példája az 

erdélyi magyarok elnyomásának. Szövetségünk határozottan elítéli a hasonló erőszakos 

cselekedeteket, és bízunk benne, hogy a hatóságok mielőbb előállítják és felelősségre vonják a 

barbár rongálókat” – áll a közleményben. 

 

BMKE: nyelvtábor a Balatonon 
2019. június 8. – volksgruppen.orf.at 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület idén is szervez nyári nyelvtábort diákok számára, 

melynek során lehetőségük lesz a magyar nyelv elsajátítására, a meglevő ismeretek 

felfrissítésére és gyakorlására. A tábor helyszíne Zamárdi lesz, direkt a Balaton partján. 

Korlátolt számban még vannak szabad helyek. 

 

Református pünkösd és nyári ünnep 
2019. június 8. – volksgruppen.orf.at 

A pünkösd a húsvét után ötven nappal vasárnap és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen 

a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. Az Ausztriai Magyar Református 

Lelkigondozó Szolgálat ez alkalomból pünkösdi istentiszteletre várja a hívőket. Június végén 

pedig nyári gyülekezeti ünnepségre hívnak minden érdeklődőt. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-kmksz-eliteli-az-uzvolgyi-katonai-temetonel-tortenteket/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-kmksz-eliteli-az-uzvolgyi-katonai-temetonel-tortenteket/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2972346/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/rendezvenyek/stories/2986252/
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Elektronikus sajtó 

 
Térkép 

2019. június 8. – Duna World 

 

Három napot töltött Romániában múlt hét végén Ferenc pápa. Hívei Bukarestben, 

Csíksomlyón, Jászvásáron és Balázsfalván találkozhattak vele. A történelmi eseményt a világ 

200 televíziója közvetítette. Június elsején a székelyföldi ferences Mária- kegyhely, Kelet- 

Európa leglátogatottabb katolikus magyar zarándokhelye is a világ figyelmének 

középpontjába került.  

 

Zarándokok ezrei tartottak az elmúlt napokban Erdélybe, sokan közülük már hetekkel ezelőtt 

elindultak a pünkösdi búcsúra, amely most hétvégén van Csíksomlyón. A zarándokok több 

száz kilométert gyalogoltak vagy lovagoltak, hogy lelkileg megtisztulva vehessenek részt az 

ünnepi szentmisén. Tapasztalt és kezdő túrázók egyaránt hatalmas élményekkel gazdagodtak.  

 

65 évvel ezelőtt indult újra a magyar nyelvű óvodai oktatás Kassán. A felvidéki város oktatási 

intézményét helyi és környékbeli gyermekek is látogatják, jelenleg 87-en. Az óvoda 

befogadóképessége fél éve a duplájára nőtt, a létszám folyamatosan emelkedik, a családias 

légkör, az oktató-nevelő munka színvonala pedig egyedülálló.  

 

30 évvel ezelőtt alakult meg a Rákóczi Szövetség, amelyet egy maroknyi lelkes felvidéki 

kötődésű ember alapított meg. 3 évtizede áll a szövetség a külhoni magyarság szolgálatában.  

Jubileumi rendezvényükön számos magyarországi és határon túli politikus és közéleti 

személy köszöntötte a Rákóczi Szövetség munkatársait Budapesten.  

 

Koncertekkel, autentikus néptánc előadásokkal és számos kikapcsolódási lehetőséggel várta a 

látogatókat Torockón az idei Duna Nap. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. hatodik 

alkalommal tartotta meg egész napos rendezvényét a Székelykő lábánál. A Duna Ház kiemelt 

programját hagyományosan a nemzeti összetartozás napjához közel eső hétvégére időzítették 

a szervezők.  

 

Most következzenek rövid híreink a Kárpát-medencéből, elsőként Kárpátaljáról, ahol az 

anyaország Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának keretében új játszóteret kapott a 

Palágykomoróci magyar óvoda.  

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-06-08-i-adas-2/
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A múlt heti székelyföldi pápalátogatás sokakat vonzott Csíksomlyóra. Voltak, akik gyalogosan 

zarándokoltak, köztük erdélyi kollégáink, a Kolozsvári Rádió műsorvezetői, Varga-Mihály 

Márton és Ferencz Zsolt.  

 

Eper és cseresznye fesztivált tartottak Kárpátalján, a nagyszőlősi járásban található 

Aklihegyen. A határmenti  településen a gyümölcstermesztésnek óriási hagyománya van.  

 

Megalakulásakor az árvaházból utcára tett fiataloknak nyújtott menedéket, évtizedek óta 

azonban a kiskorú árvákat is segíti Székelyföldön Gergely István kezdeményezése. A diktatúra 

idején kezdte tevékenységét, és 1992-ben jegyezték be hivatalosan is a csíksomlyói Csibész 

Alapítványt. Hiánypótló tevékenységét gyakran segítik magyarországi támogatók is.  

 

 
Öt kontinens 

2019. június 8. – Duna World 

 

A világ számos nagyvárosában tartottak megemlékezést június 4-én, az idén 99 éve aláírt 

trianoni békeszerződés emléknapján. Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította a Nemzeti 

Összetartozás Napjává az első világháborút lezáró békeszerződés napját. Következő 

összeállításunkban bemutatjuk, hogyan emlékeztek meg a magyarok Brisbane-ben, 

Torontóban és Buenos Airesben az eseményről. 

 

Lukács József atya, a kölni magyar közösség egyik legfontosabb tagja nemcsak hitben táplálja 

a kinti magyarokat, hanem a közösségépítésben is. A Gyergyószentmiklóson született József 

atya 21 éve szolgálja honfitársainkat. 

 

Nagyszabású kulturális fesztivál helyszíne volt az UNESCO világörökség részét képező 

Nyugati-tó partján fekvő Hangcsou a napokban.  

 

A brüsszeli Balassi Intézet folytatja nagysikerű, Fiatal Tehetségek Programját, amelyet a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel közösen szervez.  

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-06-08-i-adas/
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 Idén májusban immár hatodik alkalommal rendezték meg az Irodalom Éjszakája nevű 

fesztivált Párizsban. A világ minden részéről érkező írók és költők mellett a magyar irodalom 

is képviseltette magát Térey János művével. 

 

Idén is megrendezték a Megavers a diaszpórában elnevezésű megmérettetést. A 

vesmondóversenyt a Szolnok TV kezdeményezésére indította útjára Szenthe Anna a Magyar 

Diaszpóra Tanács elnöke négy évvel ezelőtt. 

 

A kanadai székhelyű Egyesült Magyar Alap idén is megrendezte az Aranykorúak 

Teadélutánját a torontói Szent Erzsébet katolikus templom dísztermében.  

 

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.” Ennek a Wass Albert idézetnek szellemében 

tartották a Kőrösi Csoma Sándor Program kanadai zárókonferenciáját és a Hétvégi Magyar 

Iskolák tanárainak első regionális találkozóját Niagarában. 

 

 

Határok nélkül 

2019. június 7. – Kossuth Rádió 

 

Több magánszeméllyel és közéleti szereplővel együtt az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetője, Korodi Attila is az események sűrűjében volt csütörtök délután az Úz-völgyi 

katonatemetőnél, a békésen tiltakozó magyarok, a román „megemlékezők” és a 

tehetetlenkedő csendőrök közötti. A honatya Pataky Lehel Zsoltnak nyilatkozott telefonon 

arról, hogy milyen volt testközelből megtapasztalni a történteket. 

 

Ahogy bevitték, úgy vigyék is ki a betelepített kereszteket! Még ma orvosolni kéne az Úz-

völgyi katonai temetőben történteket Kelemen Hunor szerint. Az RMDSZ elnöke a 

legegyszerűbb megoldásnak azt látja, ha kiviszik onnan az odahelyezett kereszteket, és 

találnak egy másik parcellát a román katonai temetőnek.  

 

Tiltakozó jegyzéket adott át a magyar kormány a román kabinetnek az úz-völgyi katonai 

temetőben csütörtökön történtek miatt - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A jegyzékben az eset teljes körű kivizsgálására 

és a vonatkozó nemzetközi kötelezettségek betartására szólította fel a román felet a magyar 

kormány. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-06-07_18-02-30&enddate=2019-06-07_18-40-30&ch=mr1
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Elindult a magyar zarándokokat szállító vonat a csíksomlyói búcsúba. Mint minden évben, 

ezúttal is ünnepség fogadta az utasokat több erdélyi állomáson. Az idei év különleges, hiszen 

előző hétvégén járt Ferenc pápa a csíksomlyói nyeregben, most szombaton pedig a 

hagyományos pünkösdi búcsút tartják ugyanott. Csütörtökön a Boldogasszony 

zarándokvonatot köszöntötték, ma pedig az össznemzeti zarándokvonatot fogadták a 

Nagyváradi pályaudvaron.  

 

Már csak öt nap, és itt a vakáció, ám a Nagybecskereki Gimnáziumban az utolsó tanítási 

napokat felpezsdítette egy könyvcsomag. Kónya-Kovács Otília az MNT könyvadományának 

átadásán készített összeállításában Molnár Attila, a Magyar Nemzeti Tanács tagját halljuk.  

 

„A délvidékiek meg akarják őrizni hagyományaikat, ami annak a jele, hogy erős a közösség” – 

mondja Vakler Anna népdalénekes, népzene-tanár, aki a vajdasági magyarok népzenei 

szemléjének a zsűritagja volt. A 43. Durindót a Gyöngyösbokrétával, azaz a vajdasági 

magyarok néptánc szemléjével párhuzamosan szervezik két egymást követő napon. Az idén a 

házigazda település Horgos volt. Vakler Annát, illetve a fellépőket Németh Ernő kérdezte. 

 

 

Határok nélkül 

2019. június 10. – Kossuth Rádió 

 

Kiállították s ezzel közkinccsé tették a betléri kastélymúzeumban megtalált középkori 

Hóráskönyvet, amelyet kastély egyik utolsó lakójának, gróf Andrássy Ilonának dedikált 

nagymamája, Kaunitz Eleonóra. Két éves kutatás és restaurálás után kerülhetett tárlóba a 

Betléri Kastélymúzeumban. A tenyérnyi nagyságú 15. századi imakönyv több mint  70 évig 

lapult a kastély  egyik barokk írókomódjában. A részletekről hallgassuk Palcsó Zsóka 

tudósítását. 

 

Még Temesváron sem köztudott, hogy a XIX. század első felében két felsőfokú oktatási 

intézmény is működött a városban. A Püspöki Szeminárium és a Püspöki Joglíceum 

diákjainak névsorát dr. Szögi László történész, levéltáros készítette el és jelentette meg 

kötetben. A temesvári felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1804–1852 című könyvet 

legutóbb a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban mutatták be. Ott 

kérte mikrofon elé a szerzőt munkatársunk, Lehőcz László. 

 

A tervek szerint 2021-re készül el a 140 épületből álló Erdély tájegység a Szentendrei 

Szabadtéri Múzeumban hét és fél milliárd forintból. Pünkösdhétfő szellemében, az épülő 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-06-10_18-02-00&enddate=2019-06-10_18-40-00&ch=mr1
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nyárádgálfalvi unitárius templomnál álltunk meg beszélgetni Cseri Miklóssal, a skanzen 

főigazgatójával. 

 

Míg a skanzen új tájegységének avatása 2021-re várható, már felavatták a temesvári Új 

Ezredév Református Központ kamarakoncert-termét. amely egy szerb-román határon átívelő 

projekt keretében, uniós támogatással valósulhatott meg. Ez a Makovecz Imre tervezte 

központ harmadik elkészült épületszárnya. Az ünnepi alkalommal Lehőcz László először 

Kovács Katalint, a Szórvány Alapítvány munkatársát kérte mikrofon elé. 

 

Anonymus krónikája szerint 896-ban Zuárd, Kadocsa és Bajta vezérek a délvidéki 

Magyarkanizsánál keltek át a Tiszán a folyón túli területek meghódítására. Innen, az egykori 

Kanizsa-patak torkolatától indult el a korhű öltözéket viselő harcosok, dobosok menete 

gyalog és lóháton. A Magyarkanizsai Történelmi Napokon fegyverkészítőkkel, regösökkel, 

sámánokkal is megismerkedhettek az érdeklődők. Elsőként Szalma Tamás szervezőt kérdezte 

Németh Ernő. 

 

Kárpát Expressz 

2019. június 9. – M1 

 

Ismét Kárpátaljára látogattak a Prima Primissima-díjas honismereti magazinműsor, a 

Hazajáró szereplői, akik most azonban nemcsak túrázni érkeztek, hanem rajongóikkal is 

találkoztak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

 

Medgyes hajdanán egy különleges közigazgatási egység, Medgyesszék központja volt. Az 

1500-as évek derekán gyakran volt az országgyűlések színhelye, itt erősítették meg Báthory 

István fejedelemségét és itt ajánlották fel számára a lengyel trónt. A Küküllő menti 

településen ma erős szórványmagyar közösség él és a városban működik Szeben megye 

egyetlen önálló magyar nyelvű tanintézménye.  

 

Hosszan nyújtózik a lankákon a szőlő a drávaszögi Csúza határában. Az Árpád-kori település 

lakói ma is hűek hagyományaikhoz, melyek között ott találjuk a borászatot is. A Kovács család 

több generáció óta foglalkozik szőlészettel és borászattal. 

 

Magyar népi hangszeren, kecskedudán játszik Bencz Zsolt. A felvidéki Gímesen élő 

fiatalember 5 éve szinte mindennap gyakorol, főleg, ha fellépésre készül. Mielőtt elindulna a 

Gyermeklánc hagyományőrző fesztiválra, elmondja, miből ál ez a hangszer.  

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-06-09-i-adas-6/

