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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

KMKF-felhívás a nemzeti önazonossághoz való jog védelméről 
2020. május 29. – MTI, gondola.hu, Felvidék Ma 

A nemzeti önazonossághoz való jog védelméről szóló felhívást fogadott el a Kárpát-medencei 

Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) csütörtöki ülésén. Az Országgyűlés sajtóirodája az MTI-

hez eljuttatott közleményében azt írta, a fórum a térség államaiban élő 12 millió magyar 

ember választott képviselőinek reprezentatív politikai testületeként a tagok 94,44 

százalékának, a külhoni tagok 100 százalékának támogatásával, ellenszavazat nélkül fogadta 

el a felhívást. A Fidesz- és a KDNP-frakció képviselői a dokumentumot politikai 

nyilatkozattervezetként terjesztik elő az Országgyűlés június 4-i ünnepi ülésén. A felhívásban 

felidézték: történelmi tény, hogy az első világháborút lezáró békekötések során az ezer 

esztendeje európai szülőföldjén élő magyarságot megfosztották nemzeti önrendelkezési 

jogának gyakorlásától. 

 

Magyar–román kormányközi megállapodáshoz köti Bukarest a Brüsszel által 
láttamozott budapesti program folytatását 
2020. május 29. – Krónika 

A Pro Economica Alapítvány eddigi pályázatait nem érinti, viszont a meghirdetésre váró 

partiumi gazdaságfejlesztési program csak akkor indulhat el, ha román–magyar kormányközi 

megállapodás születik a magyar állam által finanszírozott erdélyi gazdaságfejlesztési 

programról. Kozma Mónika, a marosvásárhelyi alapítvány vezetője szerint a román állam 

kettős mércét alkalmaz pályázataikkal kapcsolatban. Hozzátette már Szijjártó Péter keddi, 

bukaresti látogatásán megszületett annak a kétoldalú, román–magyar vegyes bizottságnak az 

összetétele, amely a következő hetekben készíti elő az erdélyi gazdaságfejlesztési programról 

szóló kormányközi egyezményt. A magyar és a román fél két-három szakértőt javasolt a 

bizottságba, amely már el is kezdte munkáját. 

 

Trianon 100 - Dokumentumfilm a Kárpát-medencei reformátusság 
szétszakításáról 
2020. május 28. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Webrádió, PestiSrácok, Krónika, 

karpat.in.ua, Kárpátalja 

Reformátusok és Trianon címmel készített harmincperces dokumentumfilmet a Károli 

Gáspár Református Egyetemen működő Reformáció Öröksége Műhely arról, hogyan 

szakította szét a trianoni békeszerződés a Kárpát-medencei reformátusságot. Ablonczy Bálint, 

a film forgatókönyvíró-rendezője, a Reformáció Öröksége Műhely vezetője az MTI-nek 
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https://felvidek.ma/2020/05/kmkf-felhivas-a-nemzeti-onazonossaghoz-valo-jog-vedelmerol/
https://www.origo.hu/kultura/20200528-trianon-100-a-beszed-tortenelmi-drama-apponyi-albert.html
https://www.origo.hu/kultura/20200528-trianon-100-a-beszed-tortenelmi-drama-apponyi-albert.html
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felidézte: a magyar református egyház 1881-ben kialakult szerkezete 1920-ban, a trianoni 

döntéssel teljesen felbomlott. Romániába 712 ezer, Csehszlovákiába 217 ezer, a mai Szerbia 

területére 50 ezer, Ausztriába 4 ezer magyar református került, elszakítva a magyarországi 

egyházkerületektől. 

 

A marosvásárhelyi Bolyai vezeti a magyar középiskolák rangsorát 
2020. május 28. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

A magyarul tanulók eredményeit figyelembe véve a legjobban teljesítő négy erdélyi iskola a 

marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a zilahi Silvania Főgimnázium, a kolozsvári 

János Zsigmond Unitárius Kollégium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Főgimnázium, 

ezekben a líceumokban minden beiratkozó diáknak sikerült az érettségi vizsgája, illetve az 

összesített médiájuk 8-as feletti volt – derült ki abból a rangsorból, amelyet az Erdélystat tett 

közzé a 2019-es érettségi vizsgák alapján. 

 

Törölné a magyar diákok idei román nyelvű érettségi vizsgáját az EMSZ  
2020. május 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Ludovic Orban román miniszterelnöknek és Monica Anisie oktatásügyi miniszternek címzett 

beadványban kérte Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) társelnöke, hogy 

vegyék ki a magyar tagozaton tanuló diákok idei érettségi programjából a román nyelv és 

irodalom vizsgát. Mezei János, az EMSZ-t létrehozó Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke egy 

online sajtótájékoztatón beszélt erről csütörtökön. Kijelentette: diszkriminatívnak tartja, 

hogy a magyar tannyelvű iskolák végzőseinek eggyel több tantárgyból kell érettségizniük, 

mint a román iskolát végző társaiknak. Különösen indokoltnak tartotta a kérést a 

küszöbönálló érettségi vizsga esetében, amikor a román nyelv és irodalom vizsga nemcsak 

nagyobb erőfeszítést igényel a magyar diákok részéről, hanem nagyobb egészségügyi 

kockázatnak is kiteszi őket. 

 

Közzétették a csíksomlyói búcsú programját   
2020. május 28. – maszol.ro, Erdély Ma 

Bár a tömeges zarándoklat ebben az évben a kialakult közegészségügyi helyzet miatt elmarad, 

a pünkösdi fogadalmi búcsút megtartják, a hívek élő közvetítések által - amit a Maszol 

Facebook-oldalán is követhetnek majd - kapcsolódhatnak be az eseményekbe. A szervezők 

közzétették az ünnepi hétvége programját. A szentmisét Nm. és Ft. Kovács Gergely, a 

Gyulafehérvári Főegyházmegye Főpásztora mutatja be és mond szentbeszédet. A szentmise 

élőben követhető lesz a kegyhely honlapján és Facebook-oldalán, továbbá közvetíti a Duna TV 

és az Erdélyi Mária Rádió. 

 

Így segíti a teraszhelyiségek újranyitását a csíkszeredai önkormányzat 
2020. május 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Kedvezményt kapnak a vendéglátóhelyek üzemeltetői Csíkszeredában annak érdekében, hogy 

az eddiginél nagyobb felületen alakíthassanak ki teraszokat a szabadtéri kiszolgálás 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-marosvasarhelyi-bolyai-vezeti-a-magyar-kozepiskolak-rangsorat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-marosvasarhelyi-bolyai-vezeti-a-magyar-kozepiskolak-rangsorat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/torolne-a-magyar-diakok-idei-roman-nyelvu-erettsegi-vizsgajat-az-emsz
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127494-kozzetettek-a-csiksomlyoi-bucsu-programjat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127486-igy-segiti-a-teraszhelyisegek-ujranyitasat-a-csikszeredai-onkormanyzat
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érdekében – jelentette be a csíkszeredai városi katasztrófavédelmi bizottság csütörtöki ülését 

követően Ráduly Róbert polgármester. Közölte azt is, öt naposra bővül a városi piac, valamit 

ismételten hangsúlyozta, hogy senki ne induljon el a csíksomlyói pünkösdi búcsúra.  

 

Úttörő lépést tett Sepsiszentgyörgy a gazdaság fejlesztése érdekében 
2020. május 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A térségben úttörőként gazdasági konzultatív tanácsot hoz létre a sepsiszentgyörgyi 

önkormányzat, amely által szorosabbra fűzi kapcsolatát a helyi vállalkozói szférával, és 

közösen terveznek a térség gazdaságának fejlesztése érdekében – jelentette csütörtökön Antal 

Árpád. A polgármester közlése szerint a város önkormányzata együttműködési szerződést köt 

három gazdasági szervezettel, a Kovászna megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, az 

Asimcov kis és középvállalkozók szövetségével és az informatikusokat tömörítő IT Plusz 

Klaszterrel. 

 

A járványügyi intézkedésekre fittyet hányva ismét az úzvölgyi katonatemetőben 

ünnepeltek a románok  
2020. május 28. – MTI, szekelyhon.ro, transindex.ro, hirado.hu, maszol.ro 

A települések közötti kijárási korlátozás ellenére vonultak közel százan csütörtökön az 

úzvölgyi katonatemetőbe Mihai Tîrnoveanu vezetésével. A sírkertbe már korábban is több 

román nacionalista megmozdulást szervező Calea Neamului Egyesület elnöke a Hősök Napja 

alkalmából utazott többedmagával a temetőhöz, hogy megemlékezzenek „ott nyugvó 

őseikről.” 

 

Gyergyószentmiklóson fog működni Székelyföld legmodernebb és legnagyobb 

jégcsarnoka 
2020. május 28. – szekelyhon.ro 

37,5 millió lejes beruházás révén alapjaitól újul meg a gyergyószentmiklósi műjégpálya. A 

kivitelezésre két és fél évet szánnak. A GYHK még itthon játszaná a következő szezon 

mérkőzéseit. A csütörtöki, több politikus részvételével zajlott sajtótájékoztatón kiderült: egy 

nappal korábban, május 27-én Bukarestben, a fejlesztési minisztériumban aláírták a 

sportlétesítmény teljes felújításáról szóló finanszírozási szerződést. Ennek összértéke több, 

mint 37,5 millió lej. 

 

Provokációkon innen, mellébeszélésen túl 
2020. május 29. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Bukarest legnagyobb baja a programmal az, hogy az keresztbe 

tesz az erdélyi magyarság eltüntetésére vonatkozó terveinek, hiszen segíti a közösség 

gazdasági erősödését. És nem csupán a magyarokét, hanem a pályázó románokét is, ami – 

legalábbis Bukarest szerint – azt a veszélyt hordozza magában, hogy a gonosz magyarok 

rémképével bódított román emberekben fölmerül: talán mégsem olyan gonoszak ezek a 
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/127508-uttor-lepest-tett-sepsiszentgyorgy-a-gazdasag-fejlesztese-erdekeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-jarvanyugyi-intezkedesekre-fittyet-hanyva-ismet-az-uzvolgyi-katonatemetoben-unnepeltek-a-romanok
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-jarvanyugyi-intezkedesekre-fittyet-hanyva-ismet-az-uzvolgyi-katonatemetoben-unnepeltek-a-romanok
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszentmikloson-fog-mukodni-szekelyfold-legmodernebb-es-legnagyobb-jegcsarnoka
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magyarok, ha ők képesek fejlesztési pénzeket csorgatni Erdélybe, miközben Bukarest alig. Így 

most kíváncsian várjuk, milyen feltételeket kíván Bukarest támasztani a program 

folytatásához. A legnagyobb kérdés az, valóban az önpusztításig belerágta-e magát a 

magyarellenesség a román politikum – illetve a mögöttük álló titkosszolgálati 

háttérintézmények – illetékeseibe. És tényleg hajlandóak-e lemondani a program révén a 

román államkasszába befolyó többmilliárdos bevételről csak azért, hogy megpróbáljanak 

keresztbe tenni annak, hogy az erdélyi és partiumi magyar közösség – és velük együtt az ott 

élő románok – ismét megerősödhessen. A jelenlegi, szinte őrjöngésig fokozott magyarellenes 

hangulatban még ez sem kizárható. Bár persze lehet, hogy csak azt szeretnék: a támogatás 

elosztásában a román állam bizonyos, legendásan tisztességes intézményei is részt 

vehessenek, hogy lefölözhessék a megfelelő mértékű sápot”. 

 

Járvány után, tisztújítás előtt: merre tart a felvidéki magyar politika? 

2020. május 28. – Ma7.sk 

A Nagyító legújabb adásában visszatértek a felvidéki magyar politikához. A választások 

kudarca következtetések levonására kényszerítette a magyar pártokat. A tisztújítás 

elkerülhetetlen voltát az összes formáció belátta, kérdés, ki milyen alternatívvával rukkol elő, 

egyrészt az egységet követelő választók, másrészt a konkurens pártok vezetői felé. Ezen kívül 

beszéltek még a magyarországi ellenzék válságkezeléséről, Orbán Viktor koronavírus-

törvényéről, arról, vajon jól vagy rosszul járt-e az ellenzék azzal, hogy minden platformon 

támadta a kormányt a törvény miatt, és kiderül az is, ki a magyar aktuálpolitika Dávid 

Ibolyája 

 

A Felvidék Himnuszával emlékeznek a Komáromi járás csemadokosai a trianoni 

döntés centenáriumán 
2020. május 28. – Ma7.sk 

A Csemadok Komáromi Területi Választmánya rendhagyó módon kíván a trianoni döntés 

századik évfordulójára emlékezni. Kérik a felvidéki magyarokat, hogy csatlakozzanak 

kezdeményezésükhöz, ismerjék meg és osszák meg másokkal is Felvidék Himnuszát.  A dal 

szövegét a Naszvadon élő Lábszky Olivér, énekes-dalszövegíró írta húsz évvel ezelőtt. 

  

Matovič nyit az MKP felé? Megkezdődött a harc a járási hivatalok elnöki 

posztjaiért 
2020. május 28. – Új Szó 

Az OĽaNO szeretné kijelölni a 72 járási hivatal új elöljáróját. A tisztségeket politikai 

jelöltekkel töltenék be, ami azonban nem tetszik a koalíciós Za ľudínak és az SaS-nek. A 

magyar pártok közül főleg az MKP környezetéből érkeznek javaslatok a járási hivatalvezetők 

személyére. Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője kérdésünkre elmondta, az 
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https://ma7.sk/oktatas/a-politika-elfujja-a-szakembereket-tavozik-az-elso-magyar-hatarozatot-fordito-miniszteriumi
https://ma7.sk/videok/a-felvidek-himnuszaval-emlekeznek-a-komaromi-jaras-csemadokosai-a-trianoni-dontes
https://ujszo.com/matovic-nyit-az-mkp-fele-megkezdodott-a-harc-a-jarasi-hivatalok-elnoki-posztjaiert
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MKP is lehetőséget kapott arra, hogy a magyarlakta járásokban javaslatokat tegyen a járási 

hivatalok vezetőjének személyére. „Teljesen valószínűnek tartom, hogy MKP-s jelölt is végül 

járási hivatalvezető lesz” – véli a képviselő. Hozzátette azonban, hogy a Magyar Közösségi 

Összefogás (MKÖ) is javasolt jelölteket. Gyimesi arról is beszélt, hogy a tisztségekre jelölt 

személyekről szóló kommunikáció már elindult.  

 

Bugár-interjú a szlovák sajtóban: De mi tényleg megállapodtunk az MKP-val, 

amit ők felrúgtak… 
2020. május 28. – Körkép 

Bugár Béla „hétköznapi” párttagként részt vesz a Most-Híd szombati közgyűlésén. Saját 

bevallása szerint, ha a párt igényt tart a tanácsaira, áll rendelkezésre, de aktívan politizálni 

már nem akar – a Most-Híd volt elnökével készített interjút a Denník N. Elöljáróban 

megjegyezzük, Bugár nem változott: ma is úgy véli, minden az MKP hibája és felelőssége, no 

meg a Fidesz manipulációjáé. Sulíkot és a Za ľudít szívesen szembe fordítaná Matovičcsal. 

Közben olyan eredményeket kér számon néhány hónapja hivatalban lévő államtitkároktól, 

amelyeket a Most-Híd négy évnyi kormányzás alatt sem tudott/akart keresztülvinni. 

 

Pallér Péter a Körképnek: Önrendelkezés nélkül kiszolgáltatottak maradunk 
2020. május 28. – Körkép 

Pallér Péter a Jobbik felvidéki szervezője: “Sajnos én nem szavazhattam, ugyanis szlovák 

állampolgárságomtól továbbra is meg vagyok fosztva, de minden ismerősömet a részvételre 

biztattam. Felvidéki magyarként sajnálom, hogy nem lett etnikai képviseletünk a szlovák 

parlamentben, viszont pozitív változásként tekintek a kormányváltásra. Racionálisabb és 

együttműködőbb hozzáállással ebből sokkal többet ki lehetett volna hozni a magyar 

érdekképviseletnek. Ugyanakkor már látjuk, hogy a jelenlegi kormánykoalíció sem támogatja 

a széles körű kettős-állampolgárságot. Ami pedig ennél még fontosabb lenne, az 

önrendelkezési lehetőségeink – amiről még csak szó sem esik komolyabb fórumokon. Pedig 

enélkül kiszolgáltatottak maradunk, mint az önmagukat megsegíteni képtelen, segélyért 

sorban álló emberek.” 

 

Okostábla minden vajdasági iskolába! 
2020. május 28. – Vajdasag.ma 

Az oktatás korszerűsítését és digitalizációját szolgáló interaktív táblák beszerzésére 70,4 

millió dinárt különített el a tartományi kormány. Az Okostábla minden iskolába! akciónak az 

a célja, hogy minden vajdasági iskolának, kihelyezett tagozatnak és diákotthonnak legyen 

egy-egy, vetítővel ellátott táblája – hangzott el a projektumot bemutató eseményen, 

Újvidéken. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/05/28/bugar-interju-a-szlovak-sajtoban-de-mi-tenyleg-megallapodtunk-az-mkp-val-amit-ok-felrugtak/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/05/28/paller-peter-a-korkepnek-onrendelkezes-nelkul-kiszolgaltatottak-maradunk/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25139/Okostabla-minden-vajdasagi-iskolaba.html
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A kispiaci gyerekek sem maradnak játszóház nélkül 
2020. május 28. – Vajdasag.ma 

Egy teljesen felújított, a gyerekek számára létrehozott játszóházzal bővült Kispiac. Az épületet 

Magyarkanizsa önkormányzata és Kispiac helyi közössége biztosította a helyi Ékeszer 

Nőegyletnek, így a teljes felújítás után pedig ma végre birtokba vehették a gyerekek a 

számukra kialakított játszóházat, így nagy volt a nyüzsgés-zsongás a kispiaci gyerekek 

körében. Új videojátékokat, társasjátékokat, játszó- és ugrálóvárat, csocsó és billiárdasztalt, 

valamint számos apró, kedvükre való játékot biztosítottak számukra. 

 

Pásztor Bálint: Bíró Károly idejében vált szecessziós fellegvárrá Szabadka 
2020. május 28. – Pannon RTV 

Hosszú ideje vágytak Szabadka lakosai arra, hogy Bíró Károly szobrot kaphasson - jelentette 

ki dr. Pásztor Bálint a döntés kapcsán, amelyet a Városi Képviselő-testület hozott meg ma. A 

Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke elmondta: Bíró Károlynak köszönhető, hogy a huszadik 

század elején egyedi kinézetet kapott Szabadka. Hosszú időn keresztül, közel száz évvel 

ezelőtt töltötte be a polgármesteri funkciót. Az egyedi külsejű Városháza megépítésével az ő 

idejében vált szecessziós fellegvárrá Szabadka - nyilatkozta a Pannon RTV-nek dr. Pásztor 

Bálint. 

 

Döntött a VKT, három köztéri szoborral gazdagodik Szabadka 
2020. május 28. – Pannon RTV 

Bíró Károly, Szabadka egykori polgármestere szobrot kap a város központjában. A 

Köztársaság téren, a városháza melletti tapintható köztéri városmakett közelében állítják fel 

életnagyságú bronzszobrát. Emellett I. Petar Karađorđević szerb király és Ivan Antunović 

bunyevác püspök is szobrot kap a városban 

 

Változott a Rákóczi-főiskola 2020. évi felvételi szabályzata 
2020. május 28. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2020. évi felvételi szabályzata módosult. A 

változásokat a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa 2020. május 22-én véglegesítette. 

A legfrissebb tudnivalókról Sztojka Miroszláv, a főiskola felvételi bizottságának felelős titkára 

tájékoztatta az érdeklődőket. 

 

A „Nagy Építkezés” kormányprogram Kárpátalján 
2020. május 28. – karpat.in.ua 

A „Nagy Építkezés” ukrajnai kormányprogram célja a minőségi infrastruktúra fejlesztése az 

országban. A projekt fő feladata utak, iskolák, óvodák, orvosi rendelők, sportkomplexumok 

építése, illetve rekonstrukciója. A program segítségével Kárpátalján még ebben az évben öt 

óvoda, öt iskola és 7 sportkomplexum újjáépítését és átadását tervezik. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25140/A-kispiaci-gyerekek-sem-maradnak-jatszohaz-nelkul.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/pasztor-balint-biro-karoly-idejeben-valt-szecesszios-fellegvarra-szabadka
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/dontott-vkt-harom-kozteri-szoborral-gazdagodik-szabadka
http://life.karpat.in.ua/?p=16557&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=4398&lang=hu
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Döntött a HMDK elnöksége: a Jankovics Róbert-Matijević Olivér „párost” 
indítják a parlamenti választásokon 
2020. május 28. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) múlt szerdán, május 20-án 

tartotta soros elnökségi ülését. A tanácskozáson többek között a HMDK képviselőjelöltjeiről 

is döntöttek: a július 5-ei parlamenti választásokon Jankovics Róbert elnök indul a 

mandátumért, helyettese Matijević Olivér ügyvezető elnök lesz. 

 

Tisztújító közgyűlések egyesületeinknél 
2020. május 28. – Képes Újság 

Hétvégén tartotta tisztújító közgyűlését két szórványban működő egyesületünk. A Dežanovaci 

Magyarok Egyesületében és a Vinkovcei Magyar Kultúregyesületben is a régi-új elnök 

vezetésével folytatódik a munka. 

 

Mi is „körbetáncoltuk” a Kárpát-medencét 
2020. május 28. – Képes Újság 

Az Összetartozás 100 folk elnevezésű program kezdeményezői felszólítottak minden, Kárpát-

medencében működő magyar néptáncegyüttest, mutassák meg viseletüket és táncukat egy 

rövid videó keretében, amit megosztanak a Facebook-csoportban. A megmozdulásban részt 

vettek kiskőszegi és szentlászlói táncosaink is, ily módon csatlakozva a nemzeti összetartozás 

napjának virtuális programjaihoz. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

  

Határok nélkül 

2020. május 28. – Kossuth Rádió 

 

Hét éve a magyar diaszpóra szolgálatában. A Kőrösi Csoma Sándor program a 

nemzetpolitikai államtitkárság egyik legismertebb és legsikeresebb programja. Értékmentő és 

fiatalokat megszólító ügyekről, pályázatokról és jövőbeni tervekről kaptunk aktuális híreket - 

véli Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az éppen hét esztendős 

programról.  
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https://kepesujsag.com/dontott-a-hmdk-elnoksege-a-jankovics-robert-matijevic-oliver-parost-inditjak-a-parlamenti-valasztasokon/
https://kepesujsag.com/dontott-a-hmdk-elnoksege-a-jankovics-robert-matijevic-oliver-parost-inditjak-a-parlamenti-valasztasokon/
https://kepesujsag.com/tisztujito-kozgyulesek-egyesuleteinknel/
https://kepesujsag.com/mi-is-korbetancoltuk-a-karpat-medencet/
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Az agrártárcával tárgyalt a Magyar Közösség Pártjának küldöttsége. A megbeszélés célja az 

volt, hogy a magyar szakemberek tájékoztassanak a déli járások helyzetéről, a mezőgazdaság 

legfőbb problémáiról. A szigorúan szakmai és nem politikai eszmecserét a magyar párt 

kezdeményezte, mert a Matovic-kormány programjában tetten érhető a szemléletváltás: a 

nagyüzemtől a kisebb családi vállalkozások és az élelmiszeripari önellátás felé történő 

elmozdulás.  

  

Koncertek, kulturális programdömping és turisták áradata jellemzi ezt az időszakot Hargita 

megyében, hiszen a pünkösdi búcsúra látogató turisták rendszerint több napot is eltöltenek a 

környező településeken. Idén csendes Székelyudvarhely, egy-két üzleti úton levő vendéget 

leszámítva a szállodák, vendégházak is üresen állnak. Nagy György szállodatulajdonossal, az 

Erdélyi Gasztronómiai Szövetség elnökével és a székelyudvarhelyi turisztikai iroda vezetőjével 

beszélgettünk.  

  

Szokatlanul csendes lesz az idei pünkösd Csíksomlyón, ahol rendhagyó módon zajlik 

szombaton a pünkösdszombati zarándoklat. A szervezők továbbra is arra kérik a híveket, 

hogy a helyi közösségek se induljanak tömegesen, hanem otthonukban kövessék az élő 

közvetítést a kegyhelyről. Az imaszándékokat zarándokkövetek viszik a helyszínre.   

 

Menetrend szerint ezen a héten tartották volna a ballagási ünnepséget a temesvári Bartók 

Béla líceum végzősei számára. Mivel ez a járványügyi intézkedések miatt most nem 

lehetséges, és ezt a diákok és szüleik szerint az online térben nem lehet megtartani, így 

későbbre halasztották, de nem mondanak le a közös ünneplésről. Hogy ilyen körülmények 

között az iskola hogyan búcsúztatja tizenkettedikes diákjait, arról munkatársunk a líceum 

igazgatóját kérdezte. Az online beszélgetésen részt vevő három végzős diákot pedig arról 

faggatta, hogy számukra mit nyújtott az alma mater, és miért volt fontos az anyanyelven való 

tanulás. 

  

2020. június 4-én 20:20-kor mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, gyúljanak máglyák! 

– ez a célja a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség által kezdeményezett Összetartozásunk 

tüze nevű akciónak. A gyujtsukmeg.ma honlapon bárki csatlakozhat a mozgalomhoz, 

amelynek az a szándéka, hogy minél több országban, településen, közösségben, családban 

csatlakozzanak az eseményhez azok, akik a magyar nemzethez tartozónak érzik magukat, 

ezzel is szimbolizálva az összetartozást.  

  

 


