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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Szijjártó: soha nem volt olyan jó a magyar-szlovák együttműködés, mint 
jelenleg 
2020. június 2. – MTI, hirado.hu, Mandiner, Hír Tv, Origo, Magyar Hírlap, Ma7.sk, Felvidék 

Ma, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A közös történelem során még soha nem volt olyan jó a magyar-szlovák együttműködés, mint 

jelenleg – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. 

Szijjártó Péter Ivan Korcok szlovák kül- és Európa-ügyi miniszterrel folytatott megbeszélést 

követő sajtótájékoztatón kiemelte: a magyar kormány stratégiai jelentőséget tulajdonít az 

együttműködésnek Szlovákiával. Arra utalva, hogy Ivan Korcok második hivatalos látogatása 

Budapestre vezetett, úgy fogalmazott: „ez nem lehet nagyon másként a Duna északi oldalán 

sem”. Hozzátette: a koronavírus-járvány elleni védekezés még inkább megerősítette a 

kapcsolatokat. Szlovákia 93 magyar állampolgár hazahozatalában segített, Magyarország 

pedig 53 szlovák állampolgárnak segített haza jutni, a magyar fél tizenegy dél-szlovákiai 

kórház számára küldött a védekezéshez szükséges eszközöket – sorolta a miniszter. 

 
Potápi: A cél, hogy a XXI. század a magyar nemzet számára nyertes évszázad 
legyen 
2020. június 2.  – Pannon RTV 

A trianoni határok nemcsak gazdaságilag tették tönkre az akkori országot, hanem családokat, 

nemzetrészeket választott el egymástól - mondta Potápi Árpád János a Pannon TV Közügyek 

című műsorában. 

Trianon után a magyar lakosság olyan sokkot élt át, amely még ma is érezteti a hatását – 

emelte ki Potápi Árpád János a Pannon TV Közügyek című hírháttérműsorában. 

Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára hozzátette, hogy a trianoni határok nem 

csak gazdaságilag tették tönkre az akkori országot, hanem családokat, nemzetrészeket 

választott el egymástól. Magyarország összterülete a 282 ezer négyzetkilométerről 93 ezer 

négyzetkilométerre csökkent, és elveszítette lakosságának 70 százalékát. A magyar 

nemzetnek az egyharmada a szomszédos országokhoz került. Magyarországnak ebből a vert 

helyzetből kellett a romokon újjáépítenie magát – emelte ki Potápi Árpád János: „Nyugodtan 

mondhatjuk azt, hogy így száz év távlatából, hogy a XX. század a magyar nemzet számára egy 

vesztes évszázad volt. Rendkívül sok nehézséget okozott a nemzetünknek, és reméljük azt, 

hogy az elmúlt évtizedben, amit a magyar nemzetépítés területén, a nemzetegyesítés területén 

tettünk meg közösen a határon túli Kárpát-medencei és diaszpóra magyarsággal együtt, az 

hozzájárul ahhoz, hogy a XXI. századot már ne vesztesként fejezzük be, hanem a magyarság 

számára, a magyar nemzet számára egy nyertes évszázad legyen.” 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/06/02/szijjarto-soha-nem-volt-olyan-jo-a-magyar-szlovak-egyuttmukodes-mint-jelenleg
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/06/02/szijjarto-soha-nem-volt-olyan-jo-a-magyar-szlovak-egyuttmukodes-mint-jelenleg
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/potapi-cel-hogy-xxi-szazad-magyar-nemzet-szamara-nyertes-evszazad-legyen
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/potapi-cel-hogy-xxi-szazad-magyar-nemzet-szamara-nyertes-evszazad-legyen
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Németh Zsolt: biztatóak a szlovák kormány szlovákiai magyarsággal kapcsolatos 
intézkedései 
2020. június 2. – MTI, hirado.hu, Szóljon, Magyar Hírlap, Hír Tv, Lokál, Felvidék Ma 

Biztatóak a szlovák kormány szlovákiai magyarsággal kapcsolatos intézkedései – 

hangsúlyozta az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke kedd délután. Németh 

Zsolt erről azután nyilatkozott, hogy fogadta Ivan Korcok szlovák kül- és Európa-ügyi 

minisztert. A találkozón jelezte, értékelik, hogy második útja Magyarországra vezetett. 

Jelentőséget tulajdonít annak is, hogy Ivan Korcok még a június 4-ei centenáriumi évforduló 

előtt látogatott Magyarországra. A fideszes politikus tájékoztatása szerint két témát 

érintettek, az egyik a trianoni békediktátum századik évfordulója és az ezzel összefüggő 

kérdések. Egyetértettek abban, hogy az elmúlt években lényegesen jobb légkör jellemzi a 

szlovák-magyar kapcsolatokat, mint korábban. Ennek kapcsán szólt arról is, hogy kedd este a 

szlovák miniszterelnök fogadást ad a felvidéki magyarság számos képviselője számára. 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: több mint 2500 külhoni gyerek vett részt a 
Miénk a város! online játékban 
2020. június 2. – MTI, hirado.hu, Orientpress, Székelyhon, Webrádió, Ma7.sk, Felvidék Ma, 

Kárpátalja 

Rekordszámú versenyző, több mint 2500 külhoni gyerek vett részt a nemzetpolitikai 

államtitkárság által meghirdetett Miénk a város! online játékban, amely péntek éjfélkor zárult 

– közölte az államtitkárság kedden. A játékot nyolcadik éve hirdeti meg a nemzetpolitikai 

államtitkárság, idén a szokásos őszi kezdés helyett már áprilisban elindult a vetélkedő. A 

közlemény szerint a játék indításának őszről tavaszra való átütemezésével az volt a cél, hogy 

segítséget nyújtsanak a külhoni területeken a járványhelyzet miatt otthonaikban tartózkodó 

kisgyerekes családoknak, akik a játékon keresztül tartalmas időt tölthettek együtt – 

ismertették. A résztvevők száma minden eddigi rekordot megdöntött: több mint 2500 gyerek 

kapcsolódott be, akik 60 ezer feladatot oldottak meg az elmúlt hetek során. 

 
Szili Katalin: a békediktátum évfordulója lehetőség az erőmerítésre 
2020. június 2. – MTI, hirado.hu 

A trianoni békediktátum századik évfordulója nemcsak gyásznap, hanem lehetőség is az 

erőmerítésre – mondta Szili Katalin autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott 

kedden az M1-en. Jelenleg az a kérdés, hogy a magyarság hogyan tud merítkezni az elmúlt 

száz év rendkívüli igazságtalanságából, és hogyan tudja megteremteni azokat a 21. századi, 

Európában már bevett lehetőségeket, amelyekből egy új együvé tartozást teremthet – 

hangsúlyozta a volt házelnök. Tíz évvel ezelőtt, miután a magyarság átélte az elhallgatás és a 

megosztott nemzet időszakát, nagy változás következett be a nemzetpolitikában – mondta a 

politikus az alaptörvénnyel, valamint az elszakadt területeken élő magyarokat érintő 

állampolgári és választási törvénnyel kapcsolatban. Az alaptörvény átírása kifejezi, hogy 

Magyarország nemzetpolitikai szinten is átlépett a 21. századba – hangsúlyozta Szili Katalin. 
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/06/02/nemeth-biztatoak-a-szlovak-kormany-szlovakiai-magyarsaggal-kapcsolatos-intezkedesei
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/06/02/nemeth-biztatoak-a-szlovak-kormany-szlovakiai-magyarsaggal-kapcsolatos-intezkedesei
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/06/02/tobb-mint-2500-kulhoni-gyerek-vett-reszt-a-mienk-a-varos-online-jatekban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/06/02/tobb-mint-2500-kulhoni-gyerek-vett-reszt-a-mienk-a-varos-online-jatekban
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/06/02/szili-a-bekediktatum-evforduloja-lehetoseg-az-eromeritesre
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Memorandummal készült az MKP a Matovič-féle trianoni találkozóra 
2020. június 2. – MTI, Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

A magyar nemzeti közösség memorandum: ezt a címet adta a Magyar Közösség Pártja annak 

a dokumentumnak, amelyet a párt meghívott politikusai magukkal visznek az Igor Matovič 

által a pozsonyi várban rendezett fogadásra. A párt sajtóosztálya által kiadott közleményben 

az áll, "a Magyar Közösség Pártja küldöttsége nem megy üres kézzel a szlovák miniszterelnök 

által, a trianoni békediktátum 100. évfordulója kapcsán szervezett találkozóra. Igor Matovič 

kormányfőnek átadják Nemzetközösségünk Memorandumát, amelyben konkrét javaslatokat 

fogalmaztak meg tíz pontban, amelyek biztosíthatják a felvidéki magyarság megmaradását és 

gyarapodását saját szülőföldjén." A szöveg négy pontban határozza meg a felvidéki magyarság 

számára legfontosabb kivívandókat. 

 

Közös virtuális emlékműsorral emlékeznek a felvidéki magyarok 
2020. június 2. – MTI, hirado.hu, Webrádió, 888.hu 

Tekintettel a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedésekre, rendhagyó módon, közös 

virtuális emlékműsorral idézik fel a Felvidéken a trianoni békediktátum századik évfordulóját 

és annak következményeit – közölte Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja (MKP) ügyvezető 

testületének elnöke. A virtuális emlékműsor az MKP kezdeményezésére, a Pro Media 

Alapítvány által működtetett ma7 médiacsalád kivitelezésében készült, a Rákóczi szövetség, a 

Szövetség a Közös Célokért (SZAKC), a Pázmáneum és a Via Nova társszervezésében. „Olyan 

műsorfolyamot próbáltunk közösen összerakni, amely méltó a nemzeti összetartozás 

megéléséhez ezen a napon, a műsor a felvidéki magyar társadalomnak egy hihetetlenül széles 

metszete lett” – mondta Őry Péter. 

 

Idén még nem lesz hivatalos ünnep a Trianon-évforduló napja Romániában  
2020. június 2. – maszol.ro 

Eddig nem hirdette ki Klaus Iohannis államfő a június 4-ét hivatalos román ünnepnappá 

nyilvánító „Trianon-törvényt”, így már nincs esély arra, hogy csütörtökig, a békeszerződés 

megkötésének századik évfordulójáig hatályba lépjen a jogszabály. A törvényt május 13-án 

fogadta el döntő házként képviselőház, és május 19-én jutott el az elnöki hivatalba. Az 

alkotmány szerint az államfőnek húsz nap áll rendelkezésére, hogy visszaküldje 

megfontolásra, megtámadja az alkotmánybíróságon, vagy kihirdesse a jogszabályt – 

magyarázta a maszol.ro kérdésére Márton Árpád RMDSZ-es parlamenti képviselő, a 

szabályzatfelügyelő bizottság alelnöke. A politikus megerősítette, hogy a törvény legkorábban 

a Hivatalos Közlönyben való megjelenéstől számított három napon belül léphet hatályba, 

ezért ha kedden éjfélig meg is jelenne, akkor is legkorábban péntektől alkalmazható. 
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https://ma7.sk/aktualis/memorandummal-keszul-az-mkp-a-matovic-fele-trianoni-talalkozora
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/06/02/kozos-virtualis-emlekmusorral-emlekeznek-a-felvideki-magyarok
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127699-iden-meg-nem-lesz-hivatalos-unnep-a-trianon-evfordulo-napja-romaniaban
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Több mint száz erdélyi településen emlékeznek a magyar szervezetek Trianon 

centenáriumán 

2020. június 2. – Krónika, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Erdély-szerte több mint száz településen emlékeznek meg a trianoni békediktátum századik 

évfordulójáról az Erdélyi Magyar Szövetség, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely 

Nemzeti Tanács vezetői, tagjai és szimpatizánsai. Június 4-én 17.30 órakor (romániai idő 

szerint) egy időben kerül sor a koszorúk, virágok elhelyezésére. közleményük szerint a három 

szervezet képviselői az elmúlt időszak óvintézkedéseire való tekintettel kis létszámú 

csoportokban helyezik el koszorúikat az Erdély-szerte megtalálható, jelentős nemzeti 

emlékhelyeknél. Az EMSZ, az EMNT és az SZNT vezetői arra kérik az emlékezni vágyókat és 

mindazokat, akik szintén szeretnék elhelyezni az emlékezés virágait, hogy azt a vonatkozó 

szabályok betartása mellett, önálló csoportokban tegyék meg. 

 
Csoma Botond az „elhallgatott” SRI-jelentésekről: az USR is kijátssza a magyar 
kártyát 
2020. június 2. – maszol.ro 

A Klaus Iohannis államfő által gerjesztett magyarellenes hullámok meglovagolásaként 

értékeli Csoma Botond RMDSZ-es képviselő Lucian Viziteu parlamenti kollégájának azt a 

kijelentését, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) szándékosan akadályozná a Román 

Hírszerző Szolgálat (SRI) jelentéseinek parlamenti elfogadását, nehogy kiderüljenek „a 

szélsőséges erdélyi magyar mozgalmakról szóló aggasztó információk”. Csoma Botond, az 

RMDSZ Kolozs megyei parlamenti képviselője, a SRI-t felügyelő bizottság tagja a Maszolnak 

kifejtette: „Ugyanabban a kontextusban értékelem ezt a megnyilvánulást, ami azóta 

keletkezett, hogy Klaus Iohannis kijelentette: itt valaki el akarta idegeníteni Erdély 

Magyarországnak, nevezetesen Orbán Viktornak.” A jogász-politikus szerint az USR 

retorikája illeszkedik az államfő által gerjesztett, és az elmúlt hetekben felerősödött 

magyarellenes hangulathoz. „Úgy gondolták, kár lenne, ha az USR kimaradna ebből, és 

megpróbálják ők is a választók nacionalista szegmensét megszólítani” – mondta Csoma 

Botond. 

 

Kelemen: Magyarnak lenni kihívás és feladat, de öröm is 
2020. június 2. – MTI, hirado.hu, transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor szerint magyarnak lenni Magyarország határain kívül kihívás és feladat, de 

ugyanakkor öröm is. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke az egyik 

közösségi portálon románul is feliratozott üzenetben mondta el gondolatait a nemzeti 

összetartozás napja alkalmából. Felidézte: a határ vándorolt át nagyszülei és dédszülei feje 

fölött, akik anélkül vesztették el hazájukat, és „kapták meg az egész Romániát”, hogy 

megkérdezték volna őket. „Mindig a magyar nemzet részének éreztük magunkat, és ezen sem 

a fizikai határok, sem diktatúrák, sem megfélemlítés, sem asszimilációs politikák nem tudtak 

változtatni” – jelentette ki a politikus, aki elismételte: a magyar nemzet határai nem esnek 

egybe Magyarország határaival. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-mint-szaz-erdelyi-telepulesen-emlekeznek-a-magyar-szervezetek-trianon-centenariuman
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-mint-szaz-erdelyi-telepulesen-emlekeznek-a-magyar-szervezetek-trianon-centenariuman
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127686-csoma-botond-az-elhallgatott-sri-jelentesekr-l-az-usr-is-kijatssza-a-magyar-kartyat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127686-csoma-botond-az-elhallgatott-sri-jelentesekr-l-az-usr-is-kijatssza-a-magyar-kartyat
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/06/02/kelemen-magyarnak-lenni-kihivas-es-feladat-de-orom-is
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Százötven háromszéki templom harangja kondul meg egyszerre a trianoni 
békediktátum centenáriumán 
2020. június 2. – transindex.ro 

A nemzeti összetartozás jegyében, Háromszéken több mint 120 magyar település 150 

templomának harangja kondul meg június 4-én, 17 óra 30 perckor. A trianoni békediktátum 

aláírásának századik évfordulója alakalmából csütörtökön 5 percen át szólnak a harangok. A 

politikai pártok és a történelmi magyar egyházak közös felhívásaként imára és emlékezésre 

szólítanak a csütörtökön felcsendülő harangok hangjai Háromszéken, jelezve, hogy a 

sűrűszövésű, kemény és időnként keserű múltúnk ellenére van élhető jövő itt a Kárpátok 

gyűrűjében – fogalmazott Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének 

elnöke.  

 

Sárándi Tamás: minden rendben zajlott le – Szatmárnémeti a magyar-román 
hatalomváltás éveiben  
2020. június 2. – maszol.ro 

Székelyföldtől messzebb, az újonnan létrejött (de a békeszerződés által még nem szentesített) 

Románia északnyugati peremén, Szatmárnémetiben máshogy történt a hatalomváltás, mint a 

történelmi Erdély területén. Egyrészt öt hónappal később zajlott le, másrészt a városnak – 

szemben az elsöprő többségében magyarok lakta Székelyudvarhellyel vagy Marosvásárhellyel 

ellentétben – volt egy magyar közegben szocializálódott görögkatolikus román 

értelmiségiekből álló rétege, amely átvehette a városházát a magyar elittől. A folyamatot 

Sárándi Tamás történész tárta fel, őt kérdezték arról, hogy melyek voltak a partiumi, 

szatmárnémeti hatalomváltás jellemzői.  

 

Kovászna megyében a legalacsonyabb az átlagbér a Központi Fejlesztési Régió 
megyéi közül  
2020. június 2. – maszol.ro 

A Központi Fejlesztési Régió megyéi közül Szeben áll az első helyen a bruttó átlagfizetést 

tekintve, ami márciusban 5335 lej (3253 lej nettó) volt, a sor végén pedig Kovászna megye 

található havi 4007 lejes bruttó (2432 lej nettó) átlagbérrel, derül ki a Fehér Megyei 

Regionális Statisztikai Igazgatóság (DRS) jelentéséből. A fejlesztési régióhoz tartozó 

megyékben 4803 lej volt a bruttó átlagbér márciusban, 0,7 százalékkal nagyobb, mint az 

előző hónapban, illetve 4,8 százalékkal nagyobb, mint tavaly márciusban. A nettó átlagbér 

2932 lej volt a régióban, ami 0,9 százalékos növekedést jelent februárhoz képest, illetve 5,1 

százalékosat 2019 márciusához viszonyítva.  

 

Sepsiszentgyörgyön ünnepelné Trianon Napját a román nacionalista szervezet 
vezetője 
2020. június 2. – transindex.ro 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60157&szazotven_haromszeki_templom_harangja_kondul_meg_egyszerre_a_trianoni_bekediktatum_centenariuman
https://itthon.transindex.ro/?hir=60157&szazotven_haromszeki_templom_harangja_kondul_meg_egyszerre_a_trianoni_bekediktatum_centenariuman
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/127709-sarandi-tamas-minden-rendben-zajlott-le-szatmarnemeti-a-magyar-roman-hatalomvaltas-eveiben
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/127709-sarandi-tamas-minden-rendben-zajlott-le-szatmarnemeti-a-magyar-roman-hatalomvaltas-eveiben
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/127717-kovaszna-megyeben-a-legalacsonyabb-az-atlagber-a-kozponti-fejlesztesi-regio-megyei-kozul
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/127717-kovaszna-megyeben-a-legalacsonyabb-az-atlagber-a-kozponti-fejlesztesi-regio-megyei-kozul
https://itthon.transindex.ro/?hir=60161&sepsiszentgyorgyon_unnepelne_trianon_napjat_a_roman_nacionalista_szervezet_vezetoje
https://itthon.transindex.ro/?hir=60161&sepsiszentgyorgyon_unnepelne_trianon_napjat_a_roman_nacionalista_szervezet_vezetoje
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Nagyon úgy tűnik, hogy Sepsiszentgyörgyön tervezi megünnepelni a Trianoni Békeszerződés 

századik évfordulóját Mihai Tîrnoveanu, a Calea Neamului (A Nemzet Útja) szervezet 

vezetője, és akkor gondoljuk a szervezet is. Tîrnoveanu a Facebook-oldalán tett közzé egy 

néhány soros bejegyzést miszerint „határozott lépésekkel haladunk Trianon évfordulója felé”, 

továbbá megemlítette a bejegyzésben a csütörtök 14 órát, és a sepsiszentgyörgyi Mihai 

Viteazu szobrot is.  

 

"Kezet nyújtok Önöknek, hogy együtt alakítsuk a jövőt" - Matovič a közös 
nevező fontosságát hangsúlyozta a pozsonyi Trianon-találkozón 
2020. június 2. – Ma7.sk, bumm.sk 

Kedden este Igor Matovič kormányfő meghívására a pozsonyi várba látogatott a felvidéki 

magyarság száz jeles képviselője. A találkozón a kormányfő, és a rendezvény tulajdonképpeni 

ötletgazdája, Berényi József is beszédet mondott. Mind a kormányfő, mind az MKP politikusa 

az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. „Sziasztok, kedves barátaim!" - köszöntötte 

magyarul a várban összegyűlt vendégsereget a kormányfő, aki, ahogy az várható volt, 

történelmi visszatekintéssel indított. A találkozón többször is elhangzott, hogy a magyar 

nemzeti összetartozás ünneplése és a trianoni évforduló adja a találkozó apropóját, 

hangsúlyozta, a történelmi sérelmekből mindkét oldalon akad jónéhány, de a két népnek a 

jelenben és a jövőben kell megtalálnia a közös nevezőt. A kormányfő kiemelte, emberi 

szempontból érti és érzi a magyarok fájdalmát Trianon miatt, de a feleknek be kell látniuk, az 

első világháború folyománya volt a döntés. 

 

Bárdos Gyula: a trianoni trauma és a veszteségek után a jövőt építsük 
2020. június 2. – Felvidék Ma 

„Kisebb és nagy közösségként is fontos, hogy mi összetartozunk” – mondta Bárdos Gyula, a 

Csemadok országos elnöke, amikor Stószról, Fábry Zoltán sírhantja mellől hozott földet 

beleszórta Gombaszögön a Felvidék földje időkapszulába. A stószi remete – ahogyan hívták 

Fábry Zoltánt – ötven évvel ezelőtt hunyt el. A csehszlovákiai magyar irodalom kiemelkedő 

írója volt, a felvidéki magyarság egyik oszlopos tagja, a Csemadok örökös elnöke. Ez 

alkalomból május 31-én, Stószon a temetőben rendeztek kegyeleti megemlékezést. Köteles 

László, a Csemadok általános alelnöke megemlékező beszédében felidézte, hogy ötven évvel 

ezelőtt szintén ilyen esős vasárnapon dőlt ki a legszebb stószi fenyő. Kifejtette, hogy Fábry 

volt a felvidéki magyarság és a közösségi élet mértékadója. Ugyanakkor sürgette szellemi 

örökségének, munkásságának, erényeinek méltó kezelését. 

 

Nem várt szlovák gesztus 
2020. június 3. – Magyar nemzet – Buzna Viktor 

Történelmi sármoffenzívába kezdett Szlovákia azzal, hogy Igor Matovič kormányfő magyar 

közéleti személyiségekkel emlékezett meg Trianonról a pozsonyi várban. Egy nappal az 

esemény után Budapestre látogatottIvan Korčok kül- és Európa-ügyi miniszter, aki 
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https://ma7.sk/aktualis/kezet-nyujtok-onoknek-hogy-egyutt-alakitsuk-a-jovot-matovic-a-kozos-nevezo-fontossagat
https://ma7.sk/aktualis/kezet-nyujtok-onoknek-hogy-egyutt-alakitsuk-a-jovot-matovic-a-kozos-nevezo-fontossagat
https://felvidek.ma/2020/06/bardos-gyula-a-trianoni-trauma-es-a-vesztesegek-utan-a-jovot-epitsuk/
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sajtótájékoztatóján elmondta: szeretnék, ha ez a hét inkább az empátiáról szólna. A pozsonyi 

eseményre időzítve érkezett Magyarországra Ivan Korčok szlovák külügyminiszter, aki 

Szijjártó Péter  külgazdasági és külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján 

részletezte a fontos gesztus mögötti politikai elképzelést. „Azt szeretnénk, hogy ez a hét az 

empátiáról szóljon” – fogalmazott Korčok, hozzátéve, örülnének, ha  amegemlékezés 

Magyarországon is ennek jegyében telne. 

A teljes cikk megtalálható a Magyar Nemzet 2020. június 3-i számában. 

 

Bizakodással teli akadályfutás 
2020. június 2. – Magyar Szó  

Szerbiában és az egész világon is aktuálisnak számító témával foglalkoztak ma egy online 

konferencia keretében a Vajdasági Gazdasági Kamarában a Color Press Group kiadóház 

szervezésében, a tartományi képviselőház védnöksége alatt. A vajdasági gazdaság 

felépülésének lehetőségeit vették számba, s a résztvevők egyetértettek abban, hogy elegendő 

okunk van mindannyiunknak az optimizmusra az ismert adatok fényében. Pásztor István, a 

parlament elnöke úgy ítélte meg, hogy az ország, s benne különösen Vajdaság sikeres volt a 

koronavírus-járvány és a rendkívüli állapot ideje alatt mindkét fontos cél teljesítésében: az 

emberek egészségének a megőrzésében és a gazdaság ébrentartásában is. 

 

A települések között is fontos az összefogás 
2020. június 3. – Pannon RTV 

A testvérvárosi kapcsolat megannyi lehetőséget jelent egy településnek - nyilatkozta Czegledi 

Rudolf, Zenta polgármestere. Zentának összesen 10 testvérvárosa van, amelyek a Kárpát-

medence több pontjáról, Felvidékről, Magyarországról, Erdélyből származnak, de akadnak 

szerbiai és ausztriai kapcsolatok is. A polgármester elmondta, az egyik legrégebbi 

testvértelepülési kötődés Hódmezővásárhellyel alakult ki, az ottani és a zentai 

képzőművészek jóvoltából. A történelmi múlt is szoros kapcsolatot jelenthet két település 

között. Ez leginkább a magyarországi városokra jellemző, de például az ausztriai kötelék is a 

zentai csata emlékének jegyében született meg. 

 

„Teljes szívünkből magyarok vagyunk” 
2020. június 2. – Pannon RTV 

A trianoni békediktátum 100. és a Nemzeti Összetartozás megünneplésének 10. évfordulójára 

emlékeztek kedd délután a szabadkai Vasutas Helyi Közösségben. Az eseményen Mészáros 

Zoltán történész tartott áttekintő előadást. A megemlékezésen részt vett Boros Elvira is. A 

VMSZ Vasutas HK helyi szervezetének elnöke elmondta, a visszatekintés feleleveníti a 

történelmet, valamint emlékezteti az embereket arra, hogy milyen következményekkel járt az 

akkori Magyarország szétesése: „A történelem és a politika úgy alakította a sorsunkat, hogy 

mi külhoni magyarokká váltunk. Igaz, hogy szívünkben mi nem külhoni magyarok, hanem 

továbbra is teljes szívünkből magyarok vagyunk. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4315/vajdasag/220789/Bizakod%C3%A1ssal-teli-akad%C3%A1lyfut%C3%A1s.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/telepulesek-kozott-fontos-az-osszefogas
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/teljes-szivunkbol-magyarok-vagyunk
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Összetartozásunk Tüze 
2020. június 2. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Szent István király ezeresztendős keresztény államiságát a Kárpát-medencében Trianonnál 

éppen egy évszázada zúzták szét, feldarabolva az országot. Tíz évvel ezelőtt a Magyar 

Országgyűlés a visszahonosításról szóló törvényben az elcsatolt területeken élő és a világban 

szétszóródott magyarokat közjogi értelemben is újra a nemzet részévé, június 4-ét pedig a 

nemzeti összetartozás emléknapjává tette. Az ehhez kapcsolódó kezdeményezés apropóján 

adott interjút hetilapunknak Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke. 

 

A KMKSZ nyilatkozata a kistérségek létrehozásával kapcsolatban 
2020. június 2. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A kistérségek létrehozásának a Miniszteri Kabinet által elfogadott távlati terve nem minden 

esetben vette figyelembe a helyi közösségek kinyilvánított akaratát. Így például Izsnyéte 

község (Munkácsi járás) esetében figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a község lakossága 

több különböző fórumon, több ízben is kinyilvánította azon szándékát, hogy Munkácsi 

kistérséghez szeretne csatlakozni. Ezen szándékukat több mint ezer aláírással is 

alátámasztották. Más részről Munkács városa is támogatta a csatlakozást. Ezért kérjük, hogy 

a Miniszteri Kabinet a törvénnyel összhangban vegye figyelembe a település lakosságának 

szándékát az önkéntes egyesülésre, hiszen az emberek akarata ellenére létrehozott 

kistérségek feszültség forrásai lehetnek, s ez nem szolgálja a közösségek fejlődésének 

elősegítését, ami az adminisztratív reform eredeti célja. Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy az 

új járási szintű adminisztratív egység létrehozásakor vegyék figyelembe a lakosság akaratát, a 

térségek gazdasági, kulturális, történelmi sajátosságait és nemzetiségi összetételét.
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https://karpataljalap.net/2020/06/02/osszetartozasunk-tuze
https://karpataljalap.net/2020/06/02/kmksz-nyilatkozata-kistersegek-letrehozasaval-kapcsolatban
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Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. június 2. – Kossuth Rádió 

 

A Klaus Iohannis román államfő által gerjesztett magyarellenes hullámok meglovagolásaként 

értékeli Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képviselő az egyik román országgyűlési 

kollégájának azt a kijelentését, hogy a Szociáldemokrata Párt szándékosan akadályozná a 

Román Hírszerző Szolgálat jelentéseinek parlamenti elfogadását, nehogy kiderüljenek „a 

szélsőséges erdélyi magyar mozgalmakról szóló aggasztó információk”.  

  

A bukaresti Legfelső Ítélőtáblán éppen június 4-én tárgyalják Tőkés László fellebbviteli perét, 

amelyet a Románia Csillaga érdemrend visszavonása ellen indított. Klaus Iohannis román 

államelnök az érdemrend Becsületbíróságának javaslatára vonta vissza a kitüntetést 2016 

tavaszán. A döntés elleni peres eljárás ugyanabban az évben indult, a Bukaresti Táblabíróság 

akkor – alapfokú ítéletében – elutasította Tőkés László keresetét. Jogi képviselője: Kincses 

Előd, marosvásárhelyi ügyvéd foglalja össze a peres ügy történetét. Mint fogalmaz: jogi 

küzdelmük célja megvédeni a temesvári forradalom szellemiségét és a történelmi igazságot. 

  

A népszámlálás közös ügy, amelynek sikere minden magyar szervezet érdeke – fogalmazták 

meg közös nyilatkozatukban a felvidéki magyar pártok és civil szervezetek a hétvégi 

egyeztetésen, amelyet az MKP kezdeményezett. Őry Péter ügyvivő elnök elmondta: az volt a 

cél, hogy még a 2021-es népszámlálási kampány indulása előtt állapodjanak meg a közös 

munka kereteiről.  

 

A horvát kormány mandátuma eredetileg ősszel járt volna le, de az elmúlt héten feloszlatta 

magát a 151 fős nemzetgyűlés. Milyen hatással lesznek vajon az előrehozott választások a 

horvátországi magyarokra? – kérdeztük Jankovics Róberttől, a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének elnökétől, aki az ottani magyarság parlamenti képviselője is. 

  

Május 25-én megkezdődtek a beiratkozások a romániai óvodákba. Az első szakaszban azok 

iratkozhatnak újra óvodájukba, akik már eddig is oda jártak, majd június 8-ától a megmaradó 

helyekre várják az új jelentkezőket. Temes megye minden olyan településén, ahol magyar 

iskolai tagozat van, óvodai csoport is működik. A beiratkozásokról és a temesvári Bartók Béla 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-20_18-02-00&enddate=2020-03-20_18-40-00&ch=mr1
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líceumhoz tartozó óvoda bővítéséről, felújításáról is kérdeztük az iskola igazgatóját, Erdei 

Ildikót. 

  

Mivel a járványhelyzet enyhültével megtarthatók az ottalvós táborok, így a Rákóczi Szövetség 

is megrendezheti nyári táborait- közölte a szövetség elnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, 

Magyarország! című műsorában a múlt héten. Csáky Csongort az M3-as autópályán értük el 

telefonon. 

  

A Háló mozgalom több mint 30 éve épít határokon átívelő, magyar-magyar közösségi 

kapcsolatokat a Kárpát-medencében, ökumenikus szellemben. Trianon 100 éves évfordulóján 

egy felhívással fordultak a magyar közösségekhez. A részletekről Schön György, a Háló 

mozgalom vezetőségének tagja tájékoztatta műsorunkat. 

   

Egészségügyi dolgozókat támogat az Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátalján. A karitatív 

szervezet az orvosok és ápolók mellett odafigyel minden kiszolgáltatott helyzetben lévő 

társadalmi rétegre.  

 


