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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Magyarország és Ukrajna meg akarja oldani a vitákat 
2020. május 29. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, 

Demokrata, HVG, Hír TV, karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó, Pannon RTV, Ma7 

Szijjártó Péter Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel tárgyalt, majd a megbeszélésüket 

követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: vannak olyan jelentős kérdések a kétoldalú 

kapcsolatokban, amelyeket továbbra is másként ítélnek meg, ilyen a magyar nemzeti 

közösség oktatásával és nyelvhasználati jogaival kapcsolatos kérdéskör. Amikor a kárpátaljai 

magyar közösség azt mondja, hogy rendben vannak ezek a kérdések, Magyarország feloldja a 

NATO-Ukrajna tanácsülések blokkolását - közölte. Kifejtette: megállapodtak egy 

menetrendben, javaslattervezetet kaptak Ukrajnától, hogy közös deklarációt fogadjanak el, 

amely kijelöli a jövőre vonatkozó utat, és ennek van oktatási, nyelvhasználati és gazdasági 

fejezete is. 

 

Fidesz: az MSZP hiteltelen nemzeti ügyekben 
2020. június 1. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner, PestiSrácok, 

Gondola 

Az MSZP hiteltelen a nemzeti ügyekben, a Fidesz a nemzeti összetartozás ügyében senkit nem 

tekint hitelesnek, aki Gyurcsány Ferenccel összeáll - írta a nagyobbik kormánypárt 

frakcióigazgatója hétfői közleményében a szocialista Molnár Zsolt nyilatkozatára reagálva. 

Balla György úgy fogalmazott: Gyurcsány Ferenc minden idők legdurvább kampányát 

folytatta 2004-ben a határon túli magyarok ellen. Ennek plakátarca, Bangóné Borbély Ildikó 

pedig a mai napig a szocialisták soraiban van - emelte ki. Hangsúlyozta: az MSZP nem 

támogatta az új alaptörvényt sem, amely kimondja, hogy "Magyarország az egységes magyar 

nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok 

sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk 

megőrzésére irányuló törekvéseiket".Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottságának MSZP-s alelnöke hétfői online sajtótájékoztatóján azt mondta: a Fidesz meg 

akarja osztani a nemzetet, és saját céljait akarja szolgálni akkor, amikor nemzeti konszenzus 

helyett egypárti diktátumként nyújtja be a parlamentnek azt a határozatot, amelyet a Kárpát-

medencei képviselők 100 százaléka elfogadott. 

 

Az ellenzék tevékenysége beleillik a 20. századi nemzetárulások sorába – Potápi 
Árpád János lapunknak 
2020. május 29. – Constantinovits Milán – Mandiner  

Közeledik a versailles-i béke századik évfordulója, és nemrég lett tízéves a kettős 

állampolgárságról szóló törvény. De közelebb került-e magyar a magyarhoz, és hogy lehet 

meghaladni Trianont? Mikor lesz nemzeti egység a határon túli közösségek támogatásában? 

Hogy értékelhető egy évtized magyarságpolitikája? Mi ösztönöz arra egy távolba szakadt 
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magyart, hogy hazaköltözzön? Ezekről is beszélt lapunknak Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár. „Számos példát láttunk már arra, hogy a történelemben 

egykoron szemben álló országok ki tudtak békülni egymással, elég a francia-német vagy a 

francia-angol megbékélésre gondolni, de említhető a dán-svéd történelmi konfliktus 

elsimulása is. Közép-Európában a sérelmek sokkal elevenebbek, ráadásul a román nép 

identitásának alapköve a magyarokkal való szembenállás hangsúlyozása. Ne feledjük, 1920-

ban az ölükbe hullott a történelmi Erdély, a Bánság egy része és a Partium is. Ingyen kapták 

ezeket a területeket, ráadásul úgy, hogy a világháborúba a frontviszonyok miatt a központi 

hatalmakat elárulva léptek be az antant oldalán. Trianon ünnepnappá tétele ugyanakkor 

színtiszta politikai játszma, ahogy Iohannis magyarellenes kirohanásai” – hangsúlyozta. 

 

A járványra nem a meghátrálás, hanem új beruházás a válasz 
2020. június 1. – Tolnai Népújság, teol.hu 

Járvány, politika, gazdaság, életünk, lehetőségeink és kilátásaink, határon innen és túl. 

Összefüggenek, sőt, adott esetben egymásból következnek a felsorolt témakörök, melyekről 

Potápi Árpád János nyilatkozott lapunknak. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára,  a térség országgyűlési képviselője Trianon közelgő századik évfordulója 

kapcsán is nyilatkozott. „Trianon máig meghatározza életünket. Manapság Magyarországon 

mintegy kétmillió olyan ember van, aki ősei, rokonai, jó barátai, ismerősei révén valamely 

határon túli területhez kötődik” – emelte ki. Hozzátette: arra törekszünk, hogy az ifjú 

korosztály is megértse, mit jelent határon túli magyarnak lenni. 

 

Igor Matovič: A múltat nem mi írtuk, a jövő viszont a kezünkben van 
2020. május 30. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

A napokban Igor Matovič, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke nevében számos felvidéki 

magyar politikai és közéleti személyiség kapott meghívást egy baráti találkozóra, amelyre 

2020. június 2-án, kedden kerül sor a pozsonyi várban. Az eseménnyel kapcsolatban 

portálunk Berényi Józsefet kérdezte, aki május 26-án Pozsonyban munkaebéden találkozott a 

szlovák miniszterelnökkel. „Korábban tájékoztattam a Felvidék.ma olvasóit, hogy a 

munkaebéden Igor Matovič élénken érdeklődött arról, hogy a trianoni évforduló hogyan 

érinti, milyen érzéseket vált ki a felvidéki magyarokból. Azt tapasztaltam, hogy 

mindenképpen valamilyen gesztust szeretne tenni a kormányfő az évforduló kapcsán a 

Szlovákiában élő magyarok felé. Felvetődött benne annak a lehetősége, hogy a járványügyi 

óvintézkedések betartása mellett mintegy 100 vendéget tudnak fogadni a pozsonyi várban. 

 

A népszámlálás közös ügy – az MKP meghívására egyeztettek szlovákiai magyar 
szervezetek 
2020. május 29. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Körkép 

A szlovákiai magyar pártok és szervezetek pénteki találkozójukat követően közös 

nyilatkozatot adtak ki a jövőre esedékes népszámlálási kampány előkészítéséről. Őry Péter, az 

MKP ügyvivő elnöke a párt pozsonyi székházában tartott tanácskozást követően elmondta, 

biztosítani kell, hogy a 2021-ben esedékes népszámlálás alkalmával valós eredmények 
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szülessenek, vagyis a lehető legtöbb magyar vállalja is az identitását. Azért kezdeményezték a 

mai találkozót, hogy haladéktalanul lássanak neki a népszámlálási kampány előkészítésének - 

hangsúlyozta a politikus. Őry: Az elfogadott nyilatkozattal új együttműködés kezdődhet. A 

találkozót, amelyen minden meghívott szervezet képviseltette magát, Őry sikeresnek nevezte, 

megegyezés született arról, hogy a népszámlálási kampány előkészítése folytatódik, újabb 

egyeztetésekre kerül sor. A résztvevők ennek megerősítésére közös nyilatkozatot fogadtak el, 

amiben hangsúlyozták, hogy „a kisebbségben élő nemzeti közösségek számára a tízévente 

ismétlődő népszámlálás kiemelt jelentőséggel bír”. 

 

Sólymos László lett a Most-Híd új elnöke 
2020. május 30. – MTI, bumm.sk, Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A Most–Híd ma tartotta tisztújító közgyűlését Füleken. Az előzetes hírek szerint a párt új 

elnökévé Sólymos László, volt környezetvédelmi minisztert választották. A Most–Híd a 

közösségi oldalán úgy tájékoztatott, hogy legmagasabb szervük a párt fiatal generációjából 

választotta meg alelnökeit. Sólymos közösségi oldalán úgy nyilatkozott, hogy teljes tudatában 

van annak, milyen nehéz helyzetben van jelenleg a párt. Mindenesetre ezt egy kihívásként 

fogadja. Megpróbálja a pártot újra felépíteni, mert meggyőződése, hogy szükség van egy erős 

pártra, amely képviseli a kisebbségek és a régiók érdekeit a parlamentben. Az új elnök úgy 

nyilatkozott, hogy szeretné, ha a Most–Híd továbbra is képviselné az egymás iránti tisztelet, a 

tolerancia és a békés egymás mellett élés értékeit. Örül, hogy egy olyan erős és új csapattal 

kezdheti el a munkát, amely már az új generációt képviseli. 

 

Grezsa István: Trianon centenáriumának a jövőről kell szólnia 
2020.május 31. – Promenád 

Történelmi kiegyezésre van szükség a magyarság és Kárpát-medencei szomszédai között. Ez a 

záloga a magyarság megerősödésének és annak, hogy térségünk lehessen az Európai Unió 

megújulásának fő hajtóereje – véli a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Grezsa Istvánnal Magyarország százéves 

megcsonkításáról és a velünk élő Trianonról beszélgettünk. 

 

Kovács Gergely érsek: a járvány visszavezet bennünket a lényeghez, az ünnep 
magvához 
2020. május 30. – MTI, maszol.ro, hirado.hu, szekelyhon.ro 

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szerint ugyan más, de nem biztos, hogy rossz az, hogy a 

járvány miatt zarándokok nélkül kellett megrendezni az idei csíksomlyói búcsút. A búcsús 

szentmise szónoka abbeli hitének adott hangot, hogy "a járvány visszavezet bennünket a 

lényeghez, az ünnep magvához". A februárban felszentelt Kovács Gergely érsek egy idős bölcs 

ember példázatával kezdte prédikációját, akinek egy vihar idején elkóboroltak a lovai, majd 

napok múltán visszatértek, és vadlovakat is hoztak magukkal. A vadlovak betörésekor a bölcs 

ember fia leesett a lóról, és karját törte, de később épp emiatt nem vitték el a háborúba. A 

szomszédok előbb bajnak, majd szerencsének tekintették a történetet, de ő mindig feltette a 
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kérdést: honnan tudjátok, hogy ez rossz? Honnan tudjátok, hogy ez jó? A rossz rendre jónak 

bizonyult, a jó pedig rendre rossznak. Megemlítette: a koronavírus-járvány miatti állami 

rendelkezések következtében a zarándoklat és az együttlét hiányzik az idei ünnepből. Egy 

neki írt üzenetet idézett, mely szerint úgy érzi a csíksomlyói Mária vonzását a hívő ember, 

mint a vándormadár érzi, hogy útra kell kelnie. A csíksomlyói zarándoklat benne van a 

lelkekben, és a zarándokok mégsem vehettek részt rajta. 

 

Orban a Krónikának: kedvező döntés a 24 órás átutazás 
2020. május 29. – Krónika, maszol.ro 

Kedvező döntés, hogy a román állampolgárok immár napi huszonnégy órában átutazhatnak 

Magyarország területén – mondta a Krónika kérdésére Ludovic Orban. A pénteken 

Marosvásárhelyre látogató miniszterelnököt arról kérdezték, hogyan ítéli meg a román-

magyar államközi viszonyt a két külügyminiszter minap találkozója után. A kormányfő csak 

az átutazásra vonatkozó változást emelte ki a Bogdan Aurescu és Szijjártó Péter közötti 

megbeszélés eredményeként. Ludovic Orban tartózkodott a kétoldalú viszony részletesebb 

véleményezésétől. Mint fogalmazott, Bogdan Aurescu külügyminiszter a magyar kollégájával 

folytatott tárgyalása után ismertette álláspontját Románia és Magyarország kapcsolatait 

illetően. A román diplomácia vezetőjének álláspontja megegyezik a kormányéval – tette 

hozzá a miniszterelnök. 

 

Magyarország és Románia esetében még várni kell az oda-vissza szabad 
bejárásra 
2020. május 30. – MTI, Krónika 

Megkönnyíti a magyar állampolgárok hazatérését Bulgáriából egy most hatályba lépett 

kormányrendelet – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős budapesti 

operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a szombati online sajtótájékoztatón. A 

Romániából Magyarországra beutazó magyar állampolgároknak főszabályként továbbra is 14 

napos hatósági házi karanténba kell vonulniuk. Arra a kérdésre, hogy mikor várható 

korlátozás nélküli átlépés Ukrajnából és Romániából, Lakatos Tibor ezredes azt 

hangsúlyozta: könnyelműség lenne olyan országokkal a határok szabadon átjárásáról 

egyeztetni, amelyek esetében a járványügyi helyzet ezt nem teszi lehetővé. 

 

Csak az ortodoxoknak jár az enyhítés: az RMDSZ szerint kettős mércét alkalmaz 
a kormány az egyházi ünnepek kapcsán 
2020. május 29. – Krónika, maszol.ro 

Kettős mércét alkalmaz a kormány az ország állampolgáraival szemben – véli az RMDSZ. A 

szövetség parlamenti csoportja hétfőn egy javaslatcsomagot dolgozott ki és juttatott el a 

kormánynak, amelyben konkrét járványügyi intézkedéseket szorgalmazott a közelgő 

pünkösdi ünnepekre való tekintettel, ám a kabinet nem válaszolt erre – állítja közleményében 

az alakulat. „A húsvéti ünnepek kapcsán megtapasztaltuk, hogy kettős mércét alkalmazott az 
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állam, amikor fenntartotta a megszorításokat a mi ünnepünkön, és enyhítéseket vezetett be 

az ortodox húsvét alkalmával. Arra kértük a kormányt, hogy gondoskodjon arról, hogy ez a 

diszkriminatív helyzet ne fordulhasson elő a pünkösd esetében is. Sajnos a mai napig még 

válaszolni sem voltak hajlandóak” – idézi a közlemény az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetőjét, Benedek Zakariást. A törvényhozó hozzáteszi, a kormány ezúttal sem volt 

tekintettel a magyar ünnepre, hiszen semmi sem gátolta volna meg abban, hogy az 

enyhítéseket ne hétfői, azaz június elsejei határidővel vezesse be, hanem már szombaton vagy 

vasárnap életbe léptesse. 

 

Felmérés: a nagy pártok rovására erősödnek a kisebb alakulatok Romániában 
2020. május 29. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Májusban folytatódott Romániában a kisebb bal- és jobbközép pártok erősödése, miközben a 

két nagy párt, a liberálisok és szociáldemokraták támogatottsága tovább csökkent – derült ki 

egy pénteken közzétett felmérésből. Az Europa FM rádió megrendelésére az IMAS 

közvélemény-kutató által készített felmérés szerint első helyen továbbra is a kormányzó 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) áll, amely a választók 32,6 százalékának a támogatottságát 

élvezi. Áprilishoz képest csak 0,4 százalékkal csökkent támogatottságuk, de januárhoz képest 

már 15 százalékot vesztettek, hiszen akkor a megkérdezetteknek még 47,4 százaléka mondta, 

hogy a PNL-re szavazna. Második helyen az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) áll 23 

százalékkal, az ő támogatottságuk az előző hónaphoz képest csaknem 2 százalékkal csökkent. 

 

Banciu nem értette, hogy a székelyek ellen miért nem tankokkal léptek fel, mint 
a spanyolok a katalánokkal szemeben  
2020. május 29. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) 2020. május 28-i ülésén 15.000 lej bírságot szabott 

ki a B1 televíziónak, Radu Banciu műsorvezető magyarellenessége miatt. A Tanács 

megállapította, amit a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is jelzett a hatóságnak, hogy a B1 

televízió Lumea lui Banciu című május 4-i műsora megsértette a korrekt tájékoztatáshoz való 

jogot, nem tartotta tiszteletben a hatályos előírásokat. Banciu szerint a magyarlakta 

területeken kötelező beszélni a magyar nyelvet és a románoknak megtiltották, hogy 

anyanyelvükön beszéljenek a saját országukban. A műsorvezető megkérdőjelezte a 

székelyföldi autonómia szükségességét, mivel meglátása szerint ezeken a területeken már 

minden a magyaroké, nincs már román iskola, nem beszélnek románul, nem állítanak ki 

román nyelvű hivatalos papírokat. Románia helyzetét Spanyolországhoz hasonlította és 

hangsúlyozta, hogy a katalánok ellen tankokkal léptek fel, ezzel arra célozva, hogy 

Romániában is így kellene eljárni a magyarokkal szemben. 

 

Orban Marosvásárhelyen: 2020 az észak-erdélyi autópálya éve lesz 
2020. május 29. – szekelyhon.ro, Krónika 

2020 az észak-erdélyi autópálya éve lesz – tett optimista kijelentést pénteken 

Marosvásárhelyen Ludovic Orban miniszterelnök, aki egy hónap alatt immár másodszor 

látogatott a városba. Ezúttal azért érkezett, hogy „szemtanúként” részt vegyen a Nyárádtő–
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https://kronikaonline.ro/belfold/felmeres-a-nagy-partok-rovasara-erosodnek-a-kisebb-alakulatok-romaniaban
https://itthon.transindex.ro/?hir=60119&banciu_nem_ertette_hogy_a_szekelyek_ellen_miert_nem_tankokkal_leptek_fel_mint_a_spanyolok_a_katalanokkal_szemeben
https://itthon.transindex.ro/?hir=60119&banciu_nem_ertette_hogy_a_szekelyek_ellen_miert_nem_tankokkal_leptek_fel_mint_a_spanyolok_a_katalanokkal_szemeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/orban-marosvasarhelyen-2020-az-eszak-erdelyi-autopalya-eve-lesz
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Marosvásárhely közötti autópálya-szakasz és a bekötőút kivitelezési szerződésének 

megkötésén. 

 

Pásztor Sándor: Rendszeres a megyei úthálózat felújítása 
2020. május 30. – Bihari Napló 

Folyamatosan újította fel a megyei utakat 2016-tól kezdődően a Bihar Megyei Tanács – idézte 

fel a Bihari Naplónak adott interjújában Pásztor Sándor, a megyei önkormányzat RMDSZ-es 

elnöke. 

 

Zatykó Gyula: Folyamatosan segítjük a magyar állampolgárság megszerzését 
2020. május 30. – Bihari Napló 

Elégtételekről és sikerekről számolt be e heti interjújában Zatykó Gyula. Nagyvárad 

polgármesteri tanácsadójának kezdeményezésére magyarul is feliratozzák Nagyvárad 

történelmi központjának információs tábláit. 

 

Pünkösdi búcsú Csíksomlyón: idén üresen ásított a „nyereg”  
2020. május 30. – maszol.ro 

Az egyház felszólításának eleget téve kevesen zarándokoltak el Csíksomlyóra, hogy 

személyesen vegyenek részt a pünkösdi búcsú szombati nagymiséjén. A kegytemplom előtt 

néhány száz hívő hallgatta a Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Főpásztora 

által bemutatott szertartást. Az esemény rendben zajlott, kihágásokról, hatósági 

intézkedésekről nem érkeztek hírek.  

 

Nem maradt el a csíksomlyói búcsú egyik fontos mozzanata 
2020. május 30. – szekelyhon.ro 

Noha idén elmarad a tömeges zarándoklat, a csíksomlyói pünkösdi búcsú egyik fontos 

mozzanatát a járványhelyzet ellenére is megtartották: a Segítő Mária Római Katolikus 

Gimnázium tanárai, a szervezők és az erre kiválasztott, népviseletbe öltözött végzősök kivitték 

a labarumot a Hármashalom-oltárhoz, ahol közösen imádkoztak és énekeltek, majd 

visszaindultak a kegytemplomba az ereklyével. 

 

Gazdaságfejlesztési program: a németeknek és norvégoknak lehet, a 
magyaroknak nem 
2020. május 31. – 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. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-rendszeres-a-megyei-uthalozat-felujitasa-2873415/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-folyamatosan-segitjuk-a-magyar-allampolgarsag-megszerzeset-2873424/
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127595-punkosdi-bucsu-csiksomlyon-iden-uresen-asitott-a-nyereg
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-maradt-el-a-csiksomlyoi-bucsu-egyik-fontos-mozzanata
https://kronikaonline.ro/gazdasag/gazdasagfejlesztesi-program-a-nemeteknek-es-norvegoknak-lehet-a-magyaroknak-nem
https://kronikaonline.ro/gazdasag/gazdasagfejlesztesi-program-a-nemeteknek-es-norvegoknak-lehet-a-magyaroknak-nem
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Ismét torlódás alakult ki a nagylaki határátkelőnél  
2020. május 31. – maszol.ro 

Ismét torlódás alakult ki vasárnap reggel a magyar–román határon, Nagylaknál, az országúti 

átkelőnél háromórás, az autópálya-átkelőnél 40 perces volt a várakozási idő a belépőoldalon. 

A határrendészet online applikációjának adatai szerint a Nagylak I-es átkelőnél hét sávon 

fogadják az országba érkezőket, és további 12 mobil ellenőrzőpontot is létrehoztak. A Nagylak 

II-es autópálya-átkelőnél hat sávon folyik a beléptetés.  

 

Pünkösdi szentmise az összetartozás jegyében 
2020. május 31. – szekelyhon.ro 

Rendhagyó időkben különleges pünkösdvasárnapi szentmisét mutattak be Gyimesbükkben. A 

kontumáci templom melletti szabadtéri oltárnál tartott istentiszteletbe – a trianoni 

békediktátum századik évfordulójára emlékezve – bekapcsolódott a község testvértelepülése, 

Telki is. 

 

USR-s képviselő: a PSD a SRI jelentéseit „rejtegeti”, hogy ne derüljön fény az 
erdélyi magyar szélsőségességre  
2020. május 31. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Lucian Viziteu USR-s képviselő, a román titkosszolgálatot (SRI) ellenőrző parlamenti 

bizottság tagja arról nyilatkozott a román sajtónak, hogy a szociáldemokraták nem akarták a 

SRI-s jelentéseket a parlamentben elfogadni, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra az erdélyi 

magyar szélsőségesekre vonatkozó információk. Véleménye szerint azok „olyan aggasztó 

információkat” tartalmaznak, amelyek tovább rontanák a viszonyt a PSD és az RMDSZ között 

– írja a G4media portál. Viziteu kitért arra is, hogy az elmúlt években a PSD és az ALDE 

számos engedményt tett az RMDSZ-nek, hogy parlamenti támogatottságukat biztosítsák. 

Mint mondja, néha magát az alkotmányt sértő kezdeményezéseket is támogattak ennek 

érdekében. A képviselő azt is kihangsúlyozza, hogy a parlament a mai napig nem hagyta jóvá 

a 2015-2018 között készült SRI-jelentéseket, annak ellenére, hogy a törvény ezt írja elő. Ha a 

jelentést megszavazzák, az publikussá válik és éppen ezt akarta a PSD elkerülni – állítja 

Viziteu. 

 

Hegedüs az USR-ről: amikor kampány van, magyarul beszélnek, amikor nincs, 
gyaláznak 
2020. június 1. – maszol.ro 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) tudatosan megakadályozza a Román Hírszerző Szolgálat 

(SRI) éves jelentéseinek parlamenti elfogadását, mert nem akarja, hogy nyilvánosságra 

kerüljenek „a szélsőséges erdélyi magyar mozgalmakról szóló aggasztó információk” – állítja 

a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) egyik parlamenti képviselője. Lucian Viziteu 

állításait az RMDSZ szóvivője, Hegedüs Csilla tömören így kommentálta: „Hazugság, 

becstelen mondatok, uszítás. Amikor kampány van, akkor magyarul beszélnek, amikor nincs, 

akkor gyaláznak. Szégyen.” A SRI-t felügyelő parlamenti bizottság RMDSZ-es tagja, Csoma 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127609-ismet-torlodas-alakult-ki-a-nagylaki-hataratkel-nel
https://szekelyhon.ro/aktualis/punkosdi-szentmise-az-osszetartozas-jegyeben
https://itthon.transindex.ro/?hir=60137&usrs_kepviselo_a_psd_a_sri_jelenteseit_8222rejtegeti8221_hogy_ne_deruljon_feny_az_erdelyi_magyar_szelsosegessegre
https://itthon.transindex.ro/?hir=60137&usrs_kepviselo_a_psd_a_sri_jelenteseit_8222rejtegeti8221_hogy_ne_deruljon_feny_az_erdelyi_magyar_szelsosegessegre
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127632-hegedus-az-usr-r-l-amikor-kampany-van-magyarul-beszelnek-amikor-nincs-gyalaznak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127632-hegedus-az-usr-r-l-amikor-kampany-van-magyarul-beszelnek-amikor-nincs-gyalaznak
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Botond pedig így reagált a Facebook-oldalán: az USR "papagájként ismételgeti az 

aranykorszak szekus közhelyeit".  

 

Háromszéken harangok hangjával, gyászszalaggal, székely-magyar zászlókkal 
emlékeznek Trianonra  
2020. június 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Háromszéken összefogtak a magyar politikai szervezetek – RMDSZ, MPP, EMNP és az SZNT 

– és közös felhívásban fordulnak a lelkészekhez és polgárokhoz, amiben azt kérik: június 4-

én, a trianoni döntés 100. éves évfordulóján, szólaltassák meg a templomok harangjait, míg a 

„székely népet” arra kérik, ezen a napok viseljenek fekete gyászszalagot és tűzzék ki 

gyászszalaggal a magyar vagy székely zászlót házaikra, tömbházak erkélyére.  

 

Kormányzati akarat kell az emlékezetpolitikai közeledéshez – Ablonczy Balázs 
történész Trianonról, a halk normalitásról 
2020. június 1. – Krónika 

Bár vannak olyan román kollégák, akik nyitottak a Trianonnal kapcsolatos magyar érzelmek 

megértése iránt, a hivatalos közeledésre jelenleg nem lát sok esélyt Ablonczy Balázs történész, 

a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programja keretében működő Trianon 100 

kutatócsoport vezetője. A szakértő a Krónikának adott interjúban elmondta, az ilyen 

közeledések elsősorban a politikumon múlnak, és ha a politika is úgy akarja, elkezdődhet. A 

Trianon ügyében a magyar köztudatban élő mítoszok kapcsán a történész úgy véli: azok 

népszerűsége annak tudható be, hogy az egytényezős magyarázatok mindig nagyon jól 

használhatók identitáspolitikai küzdelmekben. 

 

A csíksomlyói búcsú jelzi, élő a nemzet és az egyház – Urbán Eriket kérdezték a 
rendhagyó ünnepekről  
2020. június 1. – maszol.ro 

Rendhagyó volt a tavalyi és az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú: a tavalyit a pápalátogatás 

előzte meg – kereken egy éve, 2019. június elsején –, idén pedig a járványhelyzet miatt a 

zarándokok nem vehettek részt a ma már világszerte ismert eseményen. Különlegessé tette az 

idei szertartást az is, hogy pünkösd előtt néhány nappal hungarikummá nyilvánították a 

csíksomlyói búcsút. Urbán Erik atyát, az erdélyi ferencesek tartományfőnökét kérdezték a 

rendhagyó ünneplésről.  

 

A kulturális miniszterrel tárgyalt az Összefogás vezetősége 
2020. május 29. – Ma7.sk, Körkép 

Megerősített magyar adás, kulturális önkormányzatiság, több kisebbségi kulturális 

támogatás, módosított államnyelvtörvény, Krasznahorka felújítása. Ezek a témák kerültek 

terítékre a Magyar Közösségi Összefogás vezetősége és Natália Milanová kulturális miniszter 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127635-haromszeken-harangok-hangjaval-gyaszszalaggal-szekely-magyar-zaszlokkal-emlekeznek-trianonra
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127635-haromszeken-harangok-hangjaval-gyaszszalaggal-szekely-magyar-zaszlokkal-emlekeznek-trianonra
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kormanyzati-akarat-kell-az-emlekezetpolitikai-kozeledeshez-n-ablonczy-balazs-tortenesz-trianonrol-a-halk-normalitasrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kormanyzati-akarat-kell-az-emlekezetpolitikai-kozeledeshez-n-ablonczy-balazs-tortenesz-trianonrol-a-halk-normalitasrol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127626-a-csiksomlyoi-bucsu-jelzi-el-a-nemzet-es-az-egyhaz-urban-eriket-kerdeztuk-a-rendhagyo-unnepekr-l
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127626-a-csiksomlyoi-bucsu-jelzi-el-a-nemzet-es-az-egyhaz-urban-eriket-kerdeztuk-a-rendhagyo-unnepekr-l
https://ma7.sk/aktualis/a-kulturalis-miniszterrel-targyalt-az-osszefogas-vezetosege
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pénteki találkozóján. “A kultúra egy kisebbségi közösség megtartó ereje, ezért rendkívül 

fontos, hogy a minket érintő kulturális kérdésekben párbeszéd legyen a kormányzat és a 

magyarság között. A miniszter asszony rendkívül nyitott volt a párbeszédre, aminek ígérete 

szerint folytatása is lesz” – mondta Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke. A találkozón Mózes 

Szabolcs, Orosz Örs és Bauer Ildikó alelnökök, a tárca részéről pedig a miniszter mellett 

Radoslav Ragač, a kulturális örökség és kisebbségi kultúra főosztályának vezetője is részt vett. 

 

Agócs Gergely a Körképnek: Szomorú, hogy idáig lecsúsztunk 
2020. május 30. – Körkép 

Mgr. Agócs Gergely Nagyszombat megyei képviselő, Királyrév község polgármestere, a 

Magyar Közösségi Összefogás alelnöke, a Via Nova alelnöke: “Elsősorban a csalódottság volt 

az az érzés, amely március első óráiban végigsöpört közösségünk lelkületén. A rendszerváltás 

óta soha ennyi magyar szavazat még nem landolt a „kukában”, mint most. Harminc év után 

képviselet nélkül maradt közösségünk az országos törvényhozásban.   Szomorúnak tartom, 

hogy a 90-es évek végétől, amikor a magyar képviselet még a mérleg nyelve tudott lenni a 

kormányváltásnál, sikerült idáig lecsúszni közösségünknek, hogy nincs egyetlen politikai párt 

sem a törvényhozásban, amely elsősorban az itt élő magyarság érdekeit kívánja 

érvényesíteni.” 

 

Bugár: óriási lehetőségeink vannak 
2020. május 31. – Új Szó 

Bugár Béla még a Híd füleki kongresszusának kezdete előtt kijelentette, hogy távozik az aktív 

politikából. Elmondta azt is, hogy szerinte a a magyar-magyar együttműködésnek a Híd és sz 

MKP közös munkáján kell alapulnia, és ezt követően tárgyalhatnak a többi szubjektummal. 

Röviden értékelte a gyenge választási eredményt is, melyet szerinte két hibára lehet 

visszavezetni. Egyrészt a Smerrel és SNS-szel kötött koalícióba történő belépéskor ugyan 

számítottak rá, hogy előkerül egy-egy csontváz a szekrényekből, de úgy gondolták, hogy az 

emberek megértik, hogy minden politikai párt a saját jelöltjéért felel. A második hibaként azt 

nevezte meg, hogy a Kuciak-gyilkosság idején még nem rendelkeztek azokkal az 

információkkal, amikkel most, nem tudták hogy egyes smeres jelöltek mennyire 

összefonódtak Marián Kočnerrel. Bugár szerint ha akkor ezt tudják, akkor megkockáztatták 

volna akár az előrehozott választást is. 

 

Összefogással erősebbek lehetünk 
2020. május 31. – Új Szó 

1990. május 12-én Komáromban került sor a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

(SZMPSZ) első közgyűlésére, amellyel lezárult a szervezet megalakulásának féléves 

folyamata. Múltról és jelenről Fekete Irénnel, a szervezet jelenlegi elnökével beszélgettek.  
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/05/30/agocs-geergely-a-korkepnek-szomoru-hogy-idaig-lecsusztunk/
https://ujszo.com/kozelet/bugar-oriasi-lehetosegeink-vannak
https://ujszo.com/regio/osszefogassal-erosebbek-lehetunk
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Borbély József a Körképnek: Rettenetes helyzetünkből önerőből kikecmeregni 
már nem tudunk 
2020. május 31. –  Körkép 

Borbély József nyugalmazott tanár, a felvidéki magyar politika még élő krónikása: ,,Nem 

tartozom azok közé, akik minden egyes kormány ill. köztársasági elnökválasztás után újra és 

újra valami – számomra felfoghatatlan, csodában reménykednek. Nem, csodák nincsenek, 

helyettünk senki nem fogja azt a bizonyos gesztenyét kikaparni a tűzből, senki. Sem a 

,,demokrácia”  sem az EU, horribile dictu az elfajzott liberalizmus detto nem!   Sőt, azt 

mondom a mečiari, slotai idők sokkal jobb nemzeti, mentális kondícióban tartottak 

bennünket, mint a jelenlegi elfajzott liberális kurzus, ,,Megtanítottak” bennünket arra, hogy 

hol a helyünk, el ne felejtsük, hogy magyarok vagyunk.” 

 

Kettős állampolgárság: semmi változás? 
2020. június 1. – Új Szó 

„Standard európai alapelvek” alapján adná vissza a szlovák állampolgárságukat Martin Klus 

(SaS) külügyi államtitkár azoknak, akiktől 2010 után vették el. Azzal kapcsolatban, hogy mi 

lesz azokkal, akik Szlovákiában élnek, de igénylik más ország állampolgárságát, továbbra is 

ködösítenek, holott az SaS programja mást sugallt. Martin Klus külügyi államtitkár a TASR 

hírügynökségnek úgy fogalmazott, ha tegnap változtattak volna az állampolgársági törvényen, 

már akkor is késő lenne. „Én azt támogatom, hogy mielőbb megvalósuljanak a 

kormányprogramba foglaltak. Tehát azoknak a szlovák állampolgároknak, akiknek élő 

kapcsolatuk van más állammal, lehetővé kell tenni, hogy felvegyék az adott ország 

állampolgárságát anélkül, hogy a szlovákot elveszítenék. Megoldást kell találni arra, hogy 

akitől 2010 után, a megváltozott törvényre hivatkozva vették el a szlovák állampolgárságát, a 

standard európai alapelvek alapján visszakaphassa” – magyarázta az Új Szónak korábbi 

kijelentését az államtitkár. 

 

Jelképeket hordoz a gombaszögi zászlótartó 
2020. június 1. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Sokaknak a meghatottságtól könnyek gyűltek a szemébe, hogy újra egységet alkotnak egy rég 

szétrombolt emlékmű darabjai. Többféle elképzelés is volt, hogy mit lehetne kezdeni a 

selmecbányai honvédszobor talapzatával, amit 1933-ban láthattak utoljára egyben. A lehető 

legjobb újrahasznosulására lelt Gombaszögön a leendő ereklyezászló-tartó talapzataként, 

amelyet a Bebek-kemping közepén helyeztek el Szabó Krisztián alsópokorágyi építész 

látványterve alapján. A fiatal építésszel május 31-én, a talapzat összeállításakor beszélgettek. 

 

Vavrek István a Körképnek: Nem a kifogásokat kellene keresni, hanem az 
egységes képviselet lehetőségét 
2020. június 1. – Körkép 

Vavrek István volt parlamenti képviselő (Most-Híd), tanár: “A választások eredményei is csak 

megerősítettek abban, hogy egyedül nem megy. Ezt végre komolyan kell venni, nem lehet 
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https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/05/31/borbely-jozsef-a-korkepnek-rettenetes-helyzetunkbol-onerobol-kikecmeregni-mar-nem-tudunk/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/05/31/borbely-jozsef-a-korkepnek-rettenetes-helyzetunkbol-onerobol-kikecmeregni-mar-nem-tudunk/
https://ujszo.com/kozelet/kettos-allampolgarsag-semmi-valtozas
https://felvidek.ma/2020/06/jelkepeket-hordoz-a-gombaszogi-zaszlotarto/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/06/01/vavrek-istvan-a-korkepnek-nem-a-kifogasokat-kellene-keresni-hanem-az-egyseges-kepviselet-lehetoseget/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/06/01/vavrek-istvan-a-korkepnek-nem-a-kifogasokat-kellene-keresni-hanem-az-egyseges-kepviselet-lehetoseget/
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játszadozni a szlovákiai magyarsággal és a kisebbségekkel ebben az országban. Úgy gondolom 

– és a szlovákiai magyar roma közösség nagy része is úgy gondolja –, hogy végre félre kellene 

tenni az ellentéteket. Nem a kifogásokat kellene a politikusoknak keresni arra, hogy hogyan 

nem lehet egységes képviselete a szlovákiai magyarságnak (és ezzel együtt a szlovákiai 

magyar cigányságnak sem), hanem a nép akaratát is figyelembe kell venni, mert a választások 

bizonyították, hogy a szlovákiai magyarság egységes, méltó képviseletet akar.” 

 

Tenni az ifjúságért, a magyar közösségért 
2020. június 2. – Magyar Szó  

A kishegyesi Kovács Károly jelenleg a község polgármesterének ifjúsági és sportügyekkel 

megbízott segédje, és számos megvalósult eredménnyel büszkélkedhet községi szinten. Az 

előttünk álló választásokon a Vajdasági Magyar Szövetség jelöltjeként száll harcba a 

tartományi képviselői tisztségért. Elsőként arról kérdeztük, hogy miért vállalta a jelölést? – A 

VMSZ tartományi és köztársasági jelöltlistái már több mint tíz éve úgy állnak össze, hogy 

körzetenként erős képviselete legyen a tartományi és a köztársasági képviselőházban, lefedve 

úgy a tömb-, mint a szórványmagyarok lakta területeket. 

 

„A közösség jövője csakis rajtunk múlik!” 
2020. június 2. – Magyar Szó  

Csóka község számára nagy jelentőségű infrastrukturális befektetések történtek az elmúlt 

időszakban, sőt több még most is folyamatban van, a község jövőjét illetően pedig talán soha 

nem volt égetőbb szükség az összefogásra, mint napjainkban – vallja a VMSZ önkormányzati 

listájának vezetője, Kormányos László, akivel az eredményekről és a tervekről beszélgettünk. 

Hogyan készül a VMSZ csókai helyi szervezete a választásokra? – Csókán egy nap alatt 

sikerült összegyűjteni a megfelelő számú támogató aláírást a teljes 25 fős önkormányzati 

jelölőlista állításához, a lista átadása után a rendkívüli állapot kihirdetésével leálltak a 

választási előkészületek. 

 

Juhász Attila: A vajdasági gazdák eredményesen védekeznek a jégverés ellen 
2020. június 1. – Pannon RTV 

Egyre többen vásárolnak jégvédő hálókat, vagy biztosítják ültetvényeiket - mondta a 

mezőgazdasági államtitkár a Közügyekben. Juhász Attila hozzátette, hogy a Vajdasági Magyar 

Szövetség szerepvállalása a szerb kormányban számos olyan döntést eredményezett, ami 

megkönnyítette a gazdák mindennapjait. 

 

Beiktatták az új temerini plébánost 
2020. június 1. –  Vajdaság MA, Pannon RTV 

Beiktatták az új temerini plébánost, miután a Püspöki Hatóság május 22-én kinevezte ft. dr. 

Szöllősi Tibort a temerini Szent Rozália és a hozzátartozó filiák plébánosává. Az új plébános 

beiktatása pünkösdvasárnap, a 10 órai nagymisén meg is történt. A beiktatási szertartást dr. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4315/kozelet_politika/220740/Tenni-az-ifj%C3%BAs%C3%A1g%C3%A9rt-a-magyar-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%C3%A9rt.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4315/vajdasag_csoka/220745/%E2%80%9EA-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-j%C3%B6v%C5%91je-csakis-rajtunk-m%C3%BAlik!%E2%80%9D.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/juhasz-attila-vajdasagi-gazdak-eredmenyesen-vedekeznek-jegveres-ellen
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25149/Beiktattak-az-uj-temerini-plebanost.html
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Pénzes János szabadkai megyéspüspök nevében ft. Erhard Róbert esperes, az újvidéki 

belvárosi nagytemplom címzetes apátplébánosa celebrálta. 

 

Újabb segítség a Rákóczi-főiskolától 
2020. június 1. –karpat.in.ua, Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola (II. RF KMF) kollektívája immár második 

alkalommal adományozott védőfelszereléseket és egyéb nélkülözhetetlen eszközöket a város 

rászoruló intézményei számára. A Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórház, 

valamint a Beregszászi Megyei Elmegyógyintézet ezúttal 402 ezer hrivnya összértékben 

kapott segítséget a főiskolától. Az átadást megelőzően a főiskola munkatársai részletesen 

felmérték azokat az igényeket, amelyekkel a két egészségügyi intézmény rendelkezett, és úgy 

állították össze a csomagokat, hogy enyhítsék az eddigi nélkülözéseiket. Így nem csupán 

védőfelszerelések, hanem hűtőgépek, mosógépek, villanybojlerek és egyéb hasznos eszközök 

is átadásra kerültek. 

 

Június 4.: Tematikus műsorok a TV21 Ungvár csatornáján 
2020. május 31. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Egész napos Trianon tematikáját bemutató műsorokkal készül az TV21 Ungvár csapata a 

nemzeti összetartozás napján. Több önálló műsorral is készülnek június 4-e alkalmából, 

valamint anyaországi és erdélyi filmrendezők Trianonnal kapcsolatos filmjeit is vetítik majd 

– mondta el Kulin Zoltán, a csatorna igazgatója. „A nemzeti összetartozás napjára a TV21 

Ungvár tematikus napot fog rendezni, amelynek keretében olyan műsorokat rendeltünk 

partnerünktől, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaptól (MTVA), amelyek 

valamilyen mértékben Trianonnal foglalkoznak, illetve saját gyártásban olyan 

magazinműsorokat fogunk bemutatni, amelyek a Kárpátalján élő ismert személyiségekről 

szólnak, akik itthon maradtak a magyarságért.” – nyilatkozta Kulin Zoltán. 

 

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. 

 
 

 

 

  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://karpataljalap.net/2020/06/01/ujabb-segitseg-rakoczi-foiskolatol
http://life.karpat.in.ua/?p=16828&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=4398&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. május 31. – M1 

 

Önellátó nagycsalád program Kárpátalján 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 300 családnak nyújtott segítséget. Nagy 

mennyiségű táppal segíti az ötgyerekes Ábrány családot, a háromgyermekes Baksa családnak 

haszonállatokat adományozott, táppal és vitaminokkal kiegészítve. A családok szárnyasokat 

(csirke, kacsa), nyúl- illetve méhállományokat választhattak. Ez nagy segítség a családoknak, 

mert a jószágok nagyon drágák. 

 

Enyhítések Felvidéken 

Lassan visszatér az élet az utcákba és az üzletekbe Felvidéken is. A kormány négy fázisra 

tervezett enyhítési folyamata lassan a végéhez ér. A higiéniai szabályokat betartva már az 

üzletközpontok boltjai is megnyitottak. Látogathatók a múzeumok, a mozik 100 főt 

engedhetnek be egyszerre. Beltéren maszk viselése kötelező, valamint kézfertőtlenítőt 

helyeznek ki több pontra is.  

 

Összefogás Gyergyóremetén 

Példátlan összefogás jellemezte a vírusos időszakot, a gyergyóremetei egészségház raktára 

dugig telt a felajánlásokkal, amelyeknek köszönhetően a vírus idején is volt orvosi ellátás. 

Volt, aki nyaralási pénzét áldozta a támogatásra: Ferencz-Csibi Péter és családja 1000 lejjel 

támogatta a közösséget. Példáját követve egyre több gyergyóremetei ajánlotta fel segítségét az 

egészségháznak: a listán ma már több mint 150 adakozó neve szerepel.  

 

Újranyíló óvodák Délvidéken 

Rengeteg délvidéki család életét könnyíti meg az óvodák és bölcsődék újranyílása. A 

kétgyermekes Hózsa család nagyobbik lánya alig várta az óvoda újranyitását. Több hét 

karantén után, május közepén nyitottak meg az ovik, addig az óvónők online adtak 

feladatokat, játékokat, meséket a szülőknek és a kicsiknek. A újranyitást komoly felkészülések 

előzték meg: a gyerekek irányított foglalkozásokon vettek részt, az egész óvodát 

fertőtlenítették, a kicsik naponta többször kezet mosnak. 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-05-31-i-adas-2/
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Határok nélkül 

2020. május 29. – Kossuth Rádió 

 

A román hősök napján, (az ortodox naptár szerint - az Úr mennybemenetelének ünnepén), a 

tavalyi úz-völgyi temetőfoglalók  egy része visszatért az Úz völgyébe. Úgy tűnik, a járványügyi 

szabályok rájuk nem vonatkoznak Romániában, ahol egyik településről a másikra is csak jól 

megalapozott indokkal, és nyilatkozat kitöltése után lehet közlekedni,  és ahol szigorúak a 

távolságtartási szabályok is.   

 

Május 19-én beszámoltunk arról, hogy történelmi jelentőségű döntés született Strasbourgban. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Szlovákiát egy, a Beneš-dekrétumokkal 

kapcsolatos ügyben s kimondta: a szlovák állam nem veheti el a dekrétumokra hivatkozva a 

panaszos erdőterületeit. Az ügy kapcsán kereste fel Csáky Pál, korábbi európai parlamenti 

képviselőt tudósítónk. 

 

A Kárpát-medencei falugazdász program működtetésére évi több százmillió forint 

kormányzati támogatás áll rendelkezésre. A programba 105 falugazdász kapcsolódott be. 

Felvidéken 15-en segítik és mentorálják a gazdák munkáját, akik a Szlovák Agrárkamara 

felügyelete mellett végzik tevékenységüket.  

 

Idén csak államilag támogatott/ingyenes helyeket hirdet meg a marosvásárhelyi orvosi és 

gyógyszerészeti egyetem mind a román, mind a magyar tagozaton.  A helyek számáról tegnap 

döntött az egyetem szenátusa. Az általános orvosi kar magyar tagozatán idén 120 

tandíjmentes helyre lehet felvételizni, a vizsgát július 26-án tartják. 

Szilágyi Tibor professzor, az egyetemi szenátus alelnöke, a Felvételi Bizottság tagja 

nyilatkozik. 

 

A távoktatás ezen a héten lezárul Szerbiában, az osztályzatok javítására adódhat még alkalom, 

a végzősök előtt pedig még ott van az érettségi vizsga is. Mindenki kissé belefáradt az online 

munkába, és a gyerekektől a tanítókon, tanárokon keresztül a szülőkig mindenki várja a 

valódi vakációt – nemcsak a Délvidéken. Minderről a muzslyai iskola igazgatójával 

beszélgettünk. 

 

Románia első nagyvárosaként országos jelentőségi idegenforgalmi helyszínné nyilvánította a 

román kormány Nagyvárad belvárosát. Így a megyeszékhely több uniós forrásra pályázhat 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-29_18-02-00&enddate=2020-05-29_18-40-00&ch=mr1
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akár önállóan is.  Nagyvárad önkormányzata már eddig is több millió eurót fektetett az épített 

örökség helyreállítására, ezek folytatására most újabb lehetőségek nyílnak. 

 

Akár Hencidától Bonchidáig folyhatna a bor, hiszen nagy nap a mai a bonchidai Bánffy 

kastélynál. Ugyanis újra nyitnak, bár egyelőre csak a külső terekre várják a látogatókat. A 

részletekről és az elmaradt, ám újratervezett programokról Hegedüs Csillát, a Transzilvánia 

Traszt elnökét kérdeztük.   

 

 

Határok nélkül 

2020. május 31. – Kossuth Rádió 

 

A járvány megtanít ünnepelni - emelte ki a csíksomlyói pünkösdi búcsú szentmiséjén Kovács 

Gergely gyulafehérvári érsek. A zárt ajtók mögött tartott ünnepi szentmiséről idén távol 

maradtak  a hívek, a médián keresztül viszont több százezren kapcsolódtak be a máskor óriási 

tömegeket vonzó rendezvénybe.  

  

Rendhagyó volt idén a búcsú is: nem zarándokok, hanem zarándokok követei érkeztek 

Csíksomlyóra magukkal hozva sok száz imaszalagot, az otthoniak imaszándékával.  

  

Pünkösdhétfőn lesz a máriaradnai kegytemplom felszentelésének 253. évfordulója. Az Alföld 

és a Zaránd-hegység nyugati dombságai találkozásánál fekvő Máriaradna az Osztrák–Magyar 

Monarchiában Mariazell után a második legfontosabb búcsújáróhely volt, elsősorban a 

bánsági és a dél-alföldi hívek számára. A kéttornyú bazilikát és a hozzá tartozó ferences 

rendházat 2014-ben felújították, így már nemcsak a lelki támaszt kereső hívek látogatnak el a 

csodatévő erejűnek tartott Mária-képhez, hanem turisták ezrei is előszeretettel keresik fel 

Máriaradnát. A koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések miatt a tavaszi búcsúk 

elmaradtak, és a pünkösdi ünnepi istentiszteleteket sem tarthatják meg a kegytemplomban 

hagyományos szertartás szerint. SZÁSZ –  

  

A trianoni békediktátum 100. évfordulójához közeledve folytatjuk Trianonról a nemzeti 

összetartozás jegyében című sorozatunkat. Az előadó, Szász István Tas, a település egykori 

háziorvosa, a kolozsvári szülőházban szülei által megalapított és ott működő Hitel folyóirat 

szellemi örököse. Előadássorozatát a Hitel alkotógárdájának és későbbi nemzetféltő 

követőinek gondolataiból állította össze 12 részben. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-31_04-30-00&enddate=2020-05-31_05-10-00&ch=mr1
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425 éves a Szeben megyei Vízakna református gyülekezete, de templomuk jóval korábban 

épült. Ékessége, legrégebbi építészeti eleme, a bejárati kaput díszítő 13. századi életfa –

dombormű. A vízaknai műemlék templom érdekessége, hogy századokon át közösen 

használta a helyi szász evangélikus és a magyar református gyülekezet. Ma már nem élnek 

szászok a városban, a magyar közösség száma is folyamatosan apad, lélekszámuk alig haladja 

meg a 250-et. A következő percekben Csíki-Mákszem Lóránt református lelkész mutatja be a 

templomot. 

 

 

Határok nélkül 

2020. június 1. – Kossuth Rádió 

 

Muzslyán, az úgynevezett Parton, hagyományosan megtartották pünkösd napján a májusfa 

bontását. A generációról generációra átruházott szokások tovább élnek, nótázgatás, 

barátkozás mellett akár késő estig is tart az utcai népünnepély, napnyugta előtt pedig 

lebontották a mintegy hét méter magas májusfát, amely egykoron lányos házak előtt volt, míg 

manapság egy közösségé, ebben az esetben a partiaké.  

  

A felvidéki Szepsiben található, a Szentlélek tiszteletére felszentelt római katolikus 

templomot először 1290. december 21-én III. Endre király kiváltságlevelében említik. A 

Bódva-völgyi település első temploma valószínűleg a 11. században épült. Az lehetett az elődje 

annak a háromhajós, csúcsíves építménynek, amely Mátyás király idejében épült és mára 

csak a szentélye maradt meg.  A reformáció idejében a protestánsok használták, majd 1711-

ben a Rákóczi szabadságharc bukásával a Habsburg hatalom visszaszolgáltatta a római 

katolikusoknak. A templom többször leégett, majd sokáig elhagyottan állt. A 19. század elején 

országos gyűjtésből újították fel. Magyar és szlovák nyelvű római, újabban a görög-katolikus 

gyülekezetnek is otthont ad. Szepsiben a pünkösdi ünnepkör része a templom búcsúja. 

  

A csíksomlyói kegyhely gazdag könyvtárát és műkincseit, időszakosan, kiállításokon teszik 

közkinccsé. Számos műtárgy, régi könyv a Csíki Székely Múzeum tulajdonába került. A 

múzeum 1930 óta végzi a szakmai feladatát és erről a kerek évfordulóról, az elmúlt 90 évről  

kiállítást is terveztek, ami egyelőre elmarad. A munka azonban folytatódik.  

  

Három nagy személyiségre – Páskándi Gézára, Jakabffy Elemérre és Dzsida Jenőre - akartak 

emlékezni Szatmárnémetiben, de a világméretű vírus meghiúsította Muzsnay Árpád 

irodalmár elképzelését. Így csak egy emléktábla elhelyezése történt Szatmárhegyen Páskándi 

Géza egykori iskolájának falán.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-01_18-02-00&enddate=2020-06-01_18-40-00&ch=mr1
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Február 10-én volt száz éve, hogy a Nagyháborút és Trianont követően az első gyerekvonatok 

elindultak Hollandiába, hogy néhány hónapos pihenést, erősödést, szebb életet biztosítsanak 

nehéz sorsú gyermekeknek. 

 

A kerek évforduló emlékére konferenciát szerveztek a hollandiai Kampenben, hogy a 

néderlandisztika és a történelem szakérői összevessék kutatásaik eredményét – amint arról 

műsorunkban is hírt adtunk. Kampenben találkoztam és beszélgettem Gábor Dzsingisszel, a 

holland kormány egykori államtitkárával Trianonról és a nemzeti összetartozásról. 

 

 

 


