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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó-Sulík találkozó: Minden adott a szlovák- magyar kapcsolatok 
bővítéséhez 
2020. május 11. – MTI, Origo, Mandiner, Hír Tv, hirado.hu, Propeller, Magyar Nemzet, 

Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Hétfőn Révkomáromban találkozott Richard Sulík gazdasági miniszter, miniszterelnök-

helyettes és Szijjártó Péter magyar külügyi és külgazdasági miniszter. Megtekintették a 

befejezés előtt álló új Duna-hidat, majd a komáromi városházán tárgyalt a két delegáció. A 

tárgyalást követően tartott sajtótájékoztatón Richard Sulík kellemesnek ítélte a miniszteri 

találkozót. Elmondta, ez volt az első kétoldalú találkozása egy külföldi partnerrel. 

Hangsúlyozta, hogy a tárgyalás során a felek között nem voltak vitás kérdések. A fő témák 

közül kiemelte az energetikai és más infrastrukturális beruházásokat, illetve elmondta, hogy a 

Baross-támogatásokkal kapcsolatban még tovább folytatják a tárgyalásokat külügyminiszteri 

szinten. A szlovák gazdasági miniszter a Baross-programot pozitívnak ítélte, szerinte mindez 

azért valósulhat meg, mert a korábbiakhoz képest lényegesen javultak az államközi 

kapcsolatok. 

 

Magyar: gyűlöletkeltésre alkalmasak Klaus Johannis nyilatkozatai 
2020. május 11. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, PestiSrácok 

Kifejezetten alkalmasak a gyűlöletkeltésre Klaus Johannis, román államelnök magyarságot 

érintő közelmúltbeli kijelentései - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az Országgyűlés külügyi bizottságában. A 

testület egyhangúlag állásfoglalást fogadott el, amiben rögzítették, hogy elítélik a román 

államelnök kisebbségellenes nyilatkozatait, és egyértelműen elkötelezték magukat az 

autonómia intézménye mellett. Magyar Levente kiemelte: szász kisebbségi származása okán 

mindenki reménykedve tekintett Johannis elnöksége elé, a romániai magyar kisebbség első, 

és második körben is jelentős számban szavazott rá. Felidézte a román államelnök 

közelmúltbeli nyilatkozatait, amelyekben  a szociáldemokrata pártot Erdély magyaroknak 

történő átjátszásával vádolta meg, miközben a román kormány hősies harcot folytat a 

koronavírus ellen. Megjegyezte, hogy mindeközben a politikus magyarul köszöntötte a 

szociáldemokrata pártot. 

 

Országgyűlés külügyi bizottsága: Iohannis a régi típusú soviniszta vírus 
hordozójává vált 
2020. május 11. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu, transindex.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Kifejezetten alkalmasak a gyűlöletkeltésre Klaus Iohannis román államelnök magyarságot 

érintő közelmúltbeli kijelentései – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az Országgyűlés külügyi bizottságában. A 
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https://ma7.sk/aktualis/szijjarto-sulik-talalkozo-minden-adott-a-szlovak-magyar-kapcsolatok-bovitesehez-videoval
https://ma7.sk/aktualis/szijjarto-sulik-talalkozo-minden-adott-a-szlovak-magyar-kapcsolatok-bovitesehez-videoval
https://pestisracok.hu/magyar-levente-gyuloletkeltesre-alkalmasak-klaus-johannis-nyilatkozatai/
https://kronikaonline.ro/kulfold/orszaggyules-kulugyi-bizottsaga-iohannis-a-soviniszta-virus-hordozojava-valt
https://kronikaonline.ro/kulfold/orszaggyules-kulugyi-bizottsaga-iohannis-a-soviniszta-virus-hordozojava-valt
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testület állásfoglalást fogadott el a témában, felkérve a román államelnököt, ne akadályozza, 

hanem segítse az egyetértés kialakítását. Németh Zsolt bizottsági elnök jelezte: egy román 

bizottság is napirendre veszi a kérdést, a szociáldemokraták támogatásával előreláthatólag a 

jövő héten. A bizottsági elnök sajnálatának adott hangot, hogy az elmúlt évek pozitív 

eredményei egy ilyen vihar áldozatává esnek.  

 

Nemzeti régiók: mintegy 22 ezer aláírás veszhetett el a regisztrációs honlap 
lefagyása miatt 
2020. május 11. – MTI, Krónika, hirado.hu 

Órákra leállt a támogatókat regisztráló alkalmazás a nemzeti régiók védelmében a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) által indított aláírásgyűjtés hajrájában – mondta az akció 

kampányfőnöke hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Pesty 

László közölte: a leállás két és fél óráig tartott, ami az informatikusok becslése szerint a 

határidő vége előtti, nagy aktivitású periódusban körülbelül 22 ezer aláírás kiesésével járt. 

 

Online ünnepel a harmincéves Partiumi Keresztény Egyetem 
2020. május 11. – Krónika, maszol.ro 

Bár az eredeti terv az volt, hogy a május 11–15. közötti időszakban tartják a Partiumi 

Egyetemi Napok rendezvénysorozatot, a hétfői ünnepélyes megnyitó helyett a Facebook 

közösségi oldalon kezdődött meg a jubilálás. Egy plakátot tettek közzé, amelyen a nagy 30-as 

szám mellett a tudomány, kultúra, közösség szavakkal jellemezték a PKE-t, illetve ugyanez a 

felirat jelent meg a tanárok facebookos profilképén is. A Krónikához eljuttatott rövid 

közleményben arról tájékoztattak, hogy a 30 éves jubileumi ünnepséget egy későbbi 

időpontra kellett elhalasztani a világméretű járvány miatt.  

 

Kétezer lejes bírságot kapott a Román Labdarúgó Szövetség magyarellenes 
rigmusok miatt  
2020. május 11. – transindex.ro 

A 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőjén, 2019. augusztus 11-én játszotta 

labdarúgó mérkőzését a román válogatott és a máltai nemzeti válogatott csapata a ploiești-i 

Ilie Oană stadionban. A román labdarúgó válogatott szurkolói diszkriminatív magyarellenes 

hangulatot keltettek, az általuk több percen át skandált magyarellenes rigmus által: „Ungaria 

ne s*** p***!” A Román Labdarúgó Szövetség (FRF) nem tett semmi lépést annak érdekében, 

hogy megfékezze a szurkolók nacionalista-soviniszta megnyilvánulásait a futball mérkőzések 

alatt. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést tett az ügyben az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD), amely 2.000 lejes bírságot szabott ki a Román 

Labdarúgó Szövetségnek (FRF). 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nemzeti-regiok-mintegy-22-ezer-alairas-veszhetett-el-a-regisztracios-honlap-lefagyasa-miatt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nemzeti-regiok-mintegy-22-ezer-alairas-veszhetett-el-a-regisztracios-honlap-lefagyasa-miatt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/online-unnepel-a-harminceves-partiumi-kereszteny-egyetem
https://itthon.transindex.ro/?hir=59841&ketezer_lejes_birsagot_kapott_a_roman_labdarugo_szovetseg_magyarellenes_rigmusok_miatt
https://itthon.transindex.ro/?hir=59841&ketezer_lejes_birsagot_kapott_a_roman_labdarugo_szovetseg_magyarellenes_rigmusok_miatt
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Kedden kezdődik a Csiky Gergely Főgimnázium épületének a felújítása 
2020. május 11. – Nyugati Jelen 

Kedden 9.30 órakor, miután az Arad Megyei Jogú Város Tanácsát képviselő Bognár Levente 

alpolgármester, a kivitelező és a Csiky Gergely Főgimnázium vezetősége egyeztetik a régi 

épület teljes felújításának a menetét, szakaszokban ugyan, de elkezdődik a közel 100 éves 

épületnek a teljes felújítása. A felújítás előkésztése is komoly munkát igényelt, ugyanis 

először elkészült a tanulmány, utána a kivitelezési terv következett, időközben a 

megyeközpont költségvetésében is pénzt kellett elkülöníteni a célra, illetve elkészült a 

kivitelezési terv, ezért végre aláírhatták a kivitelezésre szóló szerződést a pályázaton nyertes 

építkezési vállalattal. Az áfával 4,7 millió lej értékű munkálatokból 3,941 millió lejbe kerül a 

tervezés és a kivitelezés. A SC TCS & CT Kft.-nek az alagsortól a padlásig fel kell újítania az 

épületet. 

 

Kevés európai országban megoldott a kisebbségi nyelvű tájékoztatás a 
koronavírusról 
2020. május 11. – transindex.ro, maszol.ro 

Nagyon kevés európai országban biztosít az állam tájékoztatást a koronavírussal kapcsolatos 

intézkedésekről a kisebbségek nyelvén – derült ki abból a gyorsfelmérésből, amelyet 2020. 

március 31–április 30. között készítettek kisebbségi EP-képviselők és a FUEN tagszervezetei. 

Az eredményeket Vincze Loránt EP-képviselő, a FUEN elnöke mutatta be hétfőn Brüsszelben, 

a Kisebbségi Intergroup online ülésén. A felmérés azt vizsgálta, hogy a COVID-19-cel 

kapcsolatos általános intézkedésekről, a járványügyi tudnivalóról volt-e kisebbségi nyelveken 

tájékoztatás, működik-e segélyvonal kisebbségi nyelven, illetve milyen mértékben megoldott 

a távoktatás anyanyelven.  

 

Danke schön, domnule Iohannis! 
2020. május 12. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “a fene gondolta volna, hogy egyszer még egy ordenáré, büdös 

szájú magyarellenes uszításért is köszönetet fogunk mondani. Ráadásul magának a román 

államfőnek. Pedig most ilyen helyzet állt elő: miután Klaus Iohannis Orbán Viktor magyar 

kormányfőt is belekeverve a rendkívül színvonalas román belpolitikai sárdobálásba, azzal a 

rablómesével próbálta a nyilvánosság előtt lejáratni a szociáldemokratákat, hogy azok el 

akarják adni a magyaroknak Erdélyt, ezzel uszítva egy kiadósat a magyarok ellen, a magyar 

nemzetben beindult a dacreakció, és visszahozott a sírból egy, már reménytelenül elveszni 

látszó kisebbségvédelmi kezdeményezést. Mással nehéz lenne megmagyarázni azt, hogy a 

Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott, a kisebbségek által jelentős számban lakott régiók 

számára különleges bánásmódot szorgalmazó európai uniós polgári kezdeményezéshez 

néhány nap alatt több százezer internetes aláírás gyűlt össze”. 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/kedden_kezdodik_a_csiky_gergely_fogimnazium_epuletenek_a_felujitasa.php
https://vilag.transindex.ro/?hir=36042&keves_europai_orszagban_megoldott_a_kisebbsegi_nyelvu_tajekoztatas_a_koronavirusrol
https://vilag.transindex.ro/?hir=36042&keves_europai_orszagban_megoldott_a_kisebbsegi_nyelvu_tajekoztatas_a_koronavirusrol
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Találjuk ki Felvidéket! – Mózes Szabolcs 
2020. május 10. – Új Szó 

Az összeomlás az újrakezdés esélyét nyújtja. Az már nem kérdés, hogy egységes legyen-e a 

magyar érdekképviselet, a hogyan helyett viszont kezdjük a milyennel! A kabát 

újragombolása helyett pedig gondolkodjunk el a kabát cseréjén is. A február 29-i választás 

után szlovákiai magyar szemmel nézve teljesen új politikai helyzet áll elő. Mivel a következő 

választás még relatíve messze van, érdemes nem kapkodva újragondolni az egész felvidéki 

érdekképviseletet. Amikor egy-egy ország sokadszorra fut neki a túlméretezett bürokrácia 

megnyesésének, néhány kreatív embernek eszébe jut megfordítani a feladatot. Képzeljük el, 

ha most alakítanánk a „zöld mezőn” egy államot, ahhoz milyen államigazgatási funkciókat és 

apparátust rendelnénk – majd a végeredmény alapján szabjuk át a létezőt! 

 

Szijjártó Péter az MKP vezetőivel tárgyalt – a szlovák-magyar határ mielőbbi 
megnyitását szorgalmazták 
2020. május 11. – Ma7.sk 

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter komáromi látogatása során találkozott a 

Magyar Közösség Pártja képviselőivel: Őry Péter ügyvezető elnökkel, Menyhárt József és 

Farkas Iván ügyvezető elnökségi tagokkal. A koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó 

intézkedések a szlovák-magyar határ két oldalán családok tucatjait szakították ketté. Őry 

Péter elmondása szerint a tárgyalásokon az MKP küldöttsége felvetette azt a javaslatot, 

amelyet a napokban levél formájában is elküldtek a szlovák és a magyar külügyminiszterhez. 

A párt kezdeményezte a személyforgalmat érintő korlátozások enyhítését, ne csak a 

munkavégzés céljából ingázók léphessék át a határt, hanem ugyanezt megtehessék a járvány 

miatt szétszakított családok is. Őry elmondta, Szijjártó Péter Richard Sulíkkal folytatott hétfői 

komáromi tárgyalásán is szóba került a szlovák-magyar határ megnyitásának kérdése. A két 

miniszter egyetértett abban, legfőbb ideje, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásba, 

megszüntessék az utazási korlátozásokat. 

 

Iván Tamás: Nem minden ágazatra hatott negatívan a járványhelyzet 
2020. május 11. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége felmérést készített arról, vajon hogyan hatottak a 

koronavírus-járvány kezelésére hozott intézkedések a felvidéki magyar vállalkozók helyzetére. 

A felmérésbe meglepően sok vállalkozó kapcsolódott be, több mint ötezer válaszadó töltötte 

ki a kérdőívet. Bár a gazdasági hatások lecsapódása tekintetében még korai végleges 

következtetéseket levonni, hiszen a gazdaság több területe még mindig le van bénítva, a 

tendenciákat azért ki lehetett olvasni a beérkezett adatokból. A Nézőpont legújabb adásában 

a koronavírus-pandémia gazdasági hatásait elemeztük Iván Tamás segítségével. A Szlovákiai 

Magyar Vállalkozók Szövetsége által készített felmérés rámutat a mikrovállalkozások 

sebezhetőségére, de elég részletes képet adott arról is, vajon mely ágazatok a legnagyobb 

vesztesei a járványmegelőző intézkedéseknek. 
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https://ujszo.com/velemeny/talaljuk-ki-felvideket
https://ma7.sk/aktualis/szijjarto-peter-az-mkp-vezetoivel-targyalt-a-szlovak-magyar-hatar-mielobbi-megnyitasat
https://ma7.sk/aktualis/szijjarto-peter-az-mkp-vezetoivel-targyalt-a-szlovak-magyar-hatar-mielobbi-megnyitasat
https://ma7.sk/videok/ivan-tamas-nem-minden-agazatra-hatott-negativan-a-jarvanyhelyzet
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Hajnal Jenő: „Közösen kell megtalálni és megvalósítani az EU által biztosított 
lehetőségeket” 
2020. május 11. – Vajdaság MA 

Számos magyar állampolgársággal rendelkező délvidéki is aláírta az Interneten a Székely 

Nemzeti Tanács európai nemzeti régiókkal kapcsolatos kezdeményezését, köztük Hajnal 

Jenő, a szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzatának az elnöke is. Az európai 

polgári kezdeményezés lényege, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló EU-s 

kohéziós források elosztásánál a régiók nemzeti jellegzetességeire is legyenek tekintettel. 

 

Startolt az ovi 
2020. május 12. – Magyar Szó   

Az országos gyakorlattal összhangban Kishegyes községben is újra megnyitotta kapuit az 

iskoláskor előtti intézmény a gyerekek számára. Igaz, a község három óvodája közül még csak 

az egyik, és abban is nagyon szerény létszámmal folyik a munka. Janó Mária, a Pán Péter 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatója arról számolt be lapunknak, hogy az újranyitást alapos 

előkészületek előzték meg. 

 

Magyarkanizsa Községben öt óvoda nyitotta meg kapuit 
2020  május 11. – Pannon RTV 

A község iskoláskor előtti intézményeibe összesen 75 gyerek kezdhette meg az óvodát. Feltétel 

volt, hogy a gyerek egészséges legyen és hogy a szülők igazolással bizonyítsák 

munkaviszonyukat. Magyarkanizsa Községben öt óvoda nyitotta meg újra kapuit ma reggel. 

Csökkentett létszámmal ugyan, de újra megtelt a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor 

Előtti Intézmény főépülete gyerekekkel. Sokan közülük már nagyon várták, hogy újra lássák 

csoporttársaikat. 

 

Közzétette a 2020. évi pályázatainak eredményeit a MNT 
2020. május 11. – Pannon RTV 

Az előző évekhez hasonlóan a Magyar Nemzeti Tanács március közepén nyolc pályázatot írt 

ki. Általános kulturális tevékenységekre, a nemzeti önazonosságot őrző, hagyományos 

rendezvények és a kiemelt jelentőségű rendezvények megszervezésére, továbbá a nem 

kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek számára, a kistérségi médiumok részére, 

valamint a kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények és a nem kiemelt 

jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25087/Hajnal-Jeno-Kozosen-kell-megtalalni-es-megvalositani-az-EU-altal-biztositott-lehetosegeket.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25087/Hajnal-Jeno-Kozosen-kell-megtalalni-es-megvalositani-az-EU-altal-biztositott-lehetosegeket.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4297/vajdasag_kishegyes/219680/Startolt-az-ovi.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyarkanizsa-kozsegben-ot-ovoda-nyitotta-meg-kapuit
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/kozzetette-2020-evi-palyazatainak-eredmenyeit-mnt
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Tiszta Kárpátalja – múltunk elkötelezett őrzői 
2020. május 11. – Kárpáti Igaz Szó 

Önkéntesek óvják és tartják rendben a kárpátaljai magyar emlékhelyeket. 

Az öttagú csapat több mint tíz kiemelt helyszínen tevékenykedik rendszeresen immár több 

mint három éve. A maroknyi, ugyanakkor mindenre elszánt, kitartó aktivista felvállalta a 

magyar vonatkozású emlékhelyek, emlékművek, várromok, katonatemetők megtisztítását és 

karbantartását Kárpátalján. „Munkámból eredően szembesültem először a problémával” – 

kezdte a beszélgetést a nagyberegi Bíró András idegen- és honismereti vezető, a Tiszta 

Kárpátalja program koordinátora. 

 
Májusról októberre halasztották az idei „Erdélyit-olvasva 2020” konferenciát 
2020. május 11. – karpat.in.ua 

Idén, a karantén miatt májusról októberre halasztották az „Erdélyit-olvasva 2020” nevet 

viselő nemzetközi tudományos-gyakorlati konferenciát. A pontos időpontot a 

szervezőbizottság később fogja megnevezni. Iván Nebesznik, a Kárpátaljai Művészeti 

Akadémia rektora elmondta, hogy az online-konferencia ötletét elvetették, hiszen a 

rendezvény egyik fontos része a résztvevők közötti közvetlen párbeszéd. A rendezvény 

szervezői azt remélik, hogy a közeljövőben javul az országban a járványhelyzet, és októberben 

már semmi sem fogja gátolni az „Erdélyit-olvasva” találkozó megtartását Ungváron. 

 

Közös fellépésre hívja a fiatalokat a kárpátaljai népi kórus 
2020. május 11. – karpatalja.ma 

Az Érdemes Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórus idén ünnepli fennállásának 85. évfordulóját – 

tudatta a zakarpattya.net.ua. A kórus harmadszor rendezi meg „Az ezüst föld csillagos jövője” 

nevet viselő művészeti projektjét. Ebből az alkalomból a kórus közös fellépésre hívja 

Kárpátalja tehetséges fiataljait. A jelentkezéseket online formában várják, melynek 

tartalmaznia kell egy bemutatkozást és kisvideót, ahol a zenészek, vokalisták, táncosok 

bizonyítják tehetségüket. A szervezők 16 év alatti fiatalok nevezését várják. A jelentkezés 

határideje május 24. Bővebb információkért a kórus oldalán tájékozódhatnak. A koncert 

hagyományosan gyermeknapra esik, melyet június 1-én tartanak, azonban a karantén miatt 

egyelőre nem határozták meg az idei esemény pontos dátumát, helyét és a kivitelezés 

formáját. 
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https://kiszo.net/2020/05/11/tiszta-karpatalja-multunk-elkotelezett-orzoi/
http://life.karpat.in.ua/?p=14316&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/kozos-fellepesre-hivja-a-fiatalokat-a-karpataljai-nepi-korus/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. május 11. – Kossuth Rádió 

 

A magyar-szlovák energetikai kapcsolatok, az új komáromi Duna-híd munkálatai voltak 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter észak-komáromi látogatásának fő témái 

a szlovák gazdasági tárca vezetőjével, Richard Sulíkkal. A komáromiakat - és nemcsak 

a komáromiakat - azonban elsősorban az érdekelte, hogy meddig tart még a határzár, és 

mikor térhet vissza a zavartalan kapcsolat a két Komárom és lakossága között.  

 

Számos magyar állampolgársággal rendelkező délvidéki aláírta a Székely Nemzeti Tanács 

kezdeményezését az európai nemzeti régiókkal kapcsolatban, köztük Hajnal Jenő, a szerbiai 

magyarok országos kisebbségi önkormányzatának az elnöke is. A kezdeményezés közös ügy, 

mondja a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

 

Hétvégén tartották a Nemzetpolitikai Államtitkárság szervezésében a Kárpát-medencei 

magyar vállalkozók találkozóját, amelyen 200 külhoni magyar vállalkozó vesz részt, 

természetesen, mindenki a saját számítógépe előtt.  A találkozó célja, hogy szakmai segítséget 

nyújtson a határon túli területeken is nehéz helyzetbe került magyar vállalkozások számára.   

 

Romániában az online oktatás különböző digitális platformokon, változatos módszerekkel és 

formában zajlik. A tananyag minél hatékonyabb elsajátításában segítséget nyújtanak a 

televíziós oktatási programok is. A felmérések szerint a székelyföldi megyékben a hátrányos 

helyzetű iskolások aránya megközelíti a tíz százalékot. Ezek a gyerekek vagy számítógéppel, 

vagy internettel nem rendelkeznek. A Magyar Szülők Szövetségének karitatív 

kezdeményezéséről Csiky Csengele, a szervezet elnöke beszélt. 

 

A szabadtéri majálisok idén elmaradtak, a virtuális térben zajló rendezvények ezt nem 

pótolják. Ám van egy előnye is a világhálónak, bárhonnan  be lehet kapcsolódni a 

rendezvényekbe.  Oláh-Gál Elvira összeállítása a csíki "Majális Másként” kétnapos 

programján készült. 

Nemcsak a csíki Majálist rendezték a virtuális térben a hétvégen, hanem Nagyváradon a 

Szent László zarándoklatot és körmenetet is.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-11_18-02-00&enddate=2020-05-11_18-40-00&ch=mr1
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A nagyváradi római katolikus egyházmegye alapítóját Szent László királyt Húsvét ötödik 

vasárnapján ünnepelték, ez alkalommal május 10-én. Böcskei László megyés püspök a 

Bazilika előtt téren, a Szent László herma mellett kért áldást a városra, a magyarságra.  

 

A Trianoni békediktátum 100. évfordulójára Kárpát-medence szerte ácsolnak trianoni 

emlékkereszteket. A Mátra alján a maconkai asztalosmester kereszteket ácsol, és két 

településen hoz létre emlékhelyet.  

 

Az Egy vérből vagyunk Alapítvány jótékonysági futását és véradási akcióját eredetileg 

júniusban rendezték volna, de a szervezők átütemezték október 10-ére. Kárpát-medencei 

gyermektalálkozó helyszíne lesz Muzslya, az egyik támogatott intézmény pedig a házigazdák 

szerepét betöltő, Emmausz Fiúkollégium.  

 

 

 

 


