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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: meg kell haladnunk Trianont! 
2020. június 3. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Hír Tv, Magyar Hírlap, Demokrata 

Mivel a magyarság és Magyarország határai nem esnek egybe, küldetésünk az, hogy ország- 

és nemzetépítéssel meghaladjuk Trianont – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

Csurgón szerdán. A politikus a somogyi város önkormányzatának és a Csokonai Közösségi 

Háznak a nemzeti összetartozás napja, egyben a trianoni békeszerződés aláírásának századik 

évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen úgy vélte: 1990-ben Magyarország volt a 

leggyengébb állam a Kárpát-medencében, most viszont „a szemünk előtt változnak az 

erőviszonyok”. „Erős Magyarországot építünk erős nemzettudattal, annak tudatában, hogy a 

magyar állam nem pusztán egy adott terület lakosainak közigazgatási szolgáltatója, hanem a 

magyar nemzet politikai önkifejeződése, végső értelme és célja a magyar nemzet 

fennmaradása és fejlődése” – fogalmazott a politikus. A miniszterelnök-helyettes felidézte, 

hogy ennek alapján alkották meg az alaptörvényt, amely kimondja: Magyarország felelősséget 

visel a külhoni magyarságért, ennek mentén zajlik a Kárpát-medencében korábban 

elképzelhetetlen nagyságrendű gazdaságfejlesztés, identitáserősítés, és azzal, hogy minden 

magyar teljes jogú állampolgár lehet, megtörtént a nemzet közjogi egységesítése. 

 

Varga Mihály: a magyar nemzet ma erősebb, mint az elmúlt száz évben 
bármikor 
2020. június 3. – MTI, Origo, hirado.hu, Hír Tv, Magyar Nemzet, 888.hu, Ma7.sk 

A sok millió értékőrző magyarnak köszönhetően most erősebb nemzet vagyunk, mint az 

elmúlt száz évben bármikor - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán 

szerdán közzétett videóban. Varga Mihály egy személyes történetet felelevenítve elmondta, 

egy erdélyi kirándulása során találkozott egy szintén kiránduló, felvidéki magyar családdal, 

amely elhatározta, hogy körbejárja a történelmi Magyarország határait. Ez a történet is - mint 

folytatta - rávilágít arra, hogy “Trianon megsemmisíthette volna a nemzetet, de a 

magyarokban itthon és a külhonban is kivételesen erős az összetartozás érzése. E nélkül 

elvesztünk volna az elmúlt száz év viszontagságai alatt.” Kijelentette, nincs a világon még egy 

nemzet, amely egy ekkora tragédiát ennyi idő távlatában is túlélt volna. Varga Mihály komoly 

eredménynek nevezte, hogy az egységes Kárpát-medencei magyarság ma már nem emlék, 

hanem a mindennapokban megélt valóság. 

 

Trianon 100 - Emlékülést tart az Országgyűlés 
2020. június 4.  –MTI, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója alkalmából tart ma egyórás 

emlékülést az Országgyűlés. A parlament aktuális ülésének zárónapja délelőtt 10 óra 30 

perckor kezdődik a történelmi zászlók bevonulásával és fanfárral. Az emlékülésen megkezdik 

a nemzeti önazonosság védelméről szóló, kormánypárti képviselők által benyújtott politikai 
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nyilatkozat vitáját, majd Áder János köztársasági elnök is felszólal. Az ülésnap további 

részében hét előterjesztésről, köztük a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével 

összefüggő törvénymódosításokról tárgyalnak. 

 
Vesztesekből győztesek 
2020. június 4. – Moszkovits János - Figyelő 

A huszadik században egyik nemzet se szenvedett el akkora csonkítást, mint a miénk, ennek 

ellenére soha nem voltunk olyan erősek, mint most – nyilatkozta a Figyelőnek a 

miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Mivel a koronavírus-járvány elleni 

védekezés más-más fázisban van a határon túli területeken, nem mindenhol nyílik lehetőség 

a trianoni tragédia, valamint a nemzeti összetartozás napjáról szóló nagyszabású 

megemlékezések megtartására, de az év hátralevő részében lesz lehetőség pótolni ezeket. „A 

Trianon okozta szétszakítottság egy nemzeti identitást képző erő lett. Belénk van kódolva az, 

hogy mi nem a jelenlegi ország területén élünk, a mi hazánk a Kárpát-medence. Az elmúlt 

száz évben megtanultunk alkalmazkodni a szétszabdalt határokhoz. […] Együvé tartozunk, 

ám mindegyik nemzetrész ismeri a saját környezetét, és például a szülőföldjén való 

boldoguláshoz több helyről tud anyagi forrásokhoz jutni.” 

A teljes cikk megtalálható a Figyelő 2020. június 4-i számában. 

 

Potápi: Emlékezzünk a múltra, de tekintsünk a jövőbe is! 
2020. június 3. – Pannon RTV 

Emlékezzünk a múltra, de tekintsünk a jövőbe is, június 4-e indítsa meg számunkra a nyertes 

21. századot - üzeni a magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Nemzeti Összetartozás 

Napja alkalmából. A magyar kormány nemzetpolitikájának köszönhetően zajlik a nemzet 

egyesítése, a határok megváltoztatása nélkül - fogalmazott videóüzenetében Potápi Árpád 

János. A magyar nemzetpolitikai államtitkár hozzátette, ma már talán elmondhatjuk azt, 

hogy egységes Kárpát-medencéről beszélünk, és a határon túli magyarság egyre inkább előnyt 

jelent. Potápi Árpád János a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából videóüzenetében 

elmondta, az elmúlt 10 év legnagyobb eredménye, hogy megerősödtek közösségeink a Kárpát-

medencében, és megerősödtek a diaszpórában egyaránt. 

 

Potápi Árpád János államtitkár a nemzeti összetartozás napjáról, a magyarság 
előtt álló új korszakról 
2020. június 4. – Krónika 

Jól tervezett lépésekkel épült fel a nemzetpolitika, többek között ennek köszönhető, hogy 

mára az egymillió-százezret is elérte az új magyar állampolgárok száma – fejtette ki a 

Krónikának adott interjúban Potápi Árpád János. A budapesti Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárát a nemzeti összetartozás napja kapcsán keresték meg, 

az alkalmat megragadva kérdeztek a magyarság helyzetéről, államközi kapcsolatokról, 

korlátozások közé szorított munkáról, online megoldásokról, a trianoni békediktátum 

százéves évfordulójáról, előretekintésről. 
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A magyar „lehetőségi feltétel” 
2020. június 4. – Mandiner – Orbán Balázs 

„Magyar az, akinek fáj Trianon” – tartja a konvencionális bölcsesség. Vannak olyanok, akik 

sérelmezik ezt az állítást, mondván: kirekesztő. Formális logika alapján könnyű belátni, miért 

gondolják így. Ha bármelyik honfitársunk úgy dönt, ő nem foglalkozik a trianoni traumával, 

érezheti úgy, hogy a fájdalom hiánya a magyarságból is kizárja őt. Másfelől viszont, miért 

fájna Trianon bármely más nemzet polgárának? Úgy tűnik tehát, hogy ez a sajátos, már-már 

sarkos definíció akkor igaz, ha megfelelően értjük. Azaz a Trianon miatt érzett fájdalom szinte 

elképzelhetetlen anélkül, hogy valaki magyar identitással rendelkezzék. A magyar identitás 

megismerésének egyik sarokpontja tehát Trianon megértése. Ebben az összefüggésben 

nevezhetjük a száz évvel ezelőtt történteket – Immanuel Kant után szabadon – a magyar 

identitás egyik „lehetőségi feltételének.” 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. június 4-i számában.) 

 
Trianon 100 - Miniszterelnökség: világszerte megemlékeznek az évfordulóról 
2020. június 3. – MTI, PestiSrácok, Origo, Híradó, Promenád 

Nemcsak az anyaországban, de  világszerte megemlékeznek a trianoni békediktátum századik 

évfordulójáról - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa az 

M1 aktuális csatorna szerdai műsorában. Szilágyi Péter példaként említette az a Kárpátaljai 

Magyar Cserkészszövetség "Összetartozásunk tüze" elnevezésű kezdeményezését. Ennek 

keretében 62 országban, mintegy 4 ezer tűzrakó helyen egyszerre lobbannak fel a lángok 

június 4-én 20 óra 20 perckor. Így hívják fel a figyelmet a száz évvel ezelőtt történtekre. 

Hangsúlyozta, hogy a magyar állampolgárság könnyített megszerzéséről szóló törvény 

elfogadása óta megalkotott jogszabályi keretek tág lehetőséget biztosítanak a nemzetpolitikai 

programok számára. 

 

Trianon 100 - Latorcai: az összmagyarság a közép-európai térség 
együttműködésének és fejlődésének legfőbb motorja 
2020. június 3. – MTI,  Webrádió, Gondola,  

Az összmagyarság a közép-európai térség együttműködésének és fejlődésének legfőbb 

motorjává vált a kormány elmúlt tíz évben meghozott nagyszabású gazdasági, társadalmi és 

nemzetpolitikai intézkedéseinek köszönhetően - hangoztatta az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának közigazgatási államtitkára szerdán a Baranya megyei Egerágon. Latorcai 

Csaba a trianoni békeszerződés századik évfordulója alkalmából készített, a település 

parkjában elhelyezett emléktábla avatóján elmondta, a 2020-as esztendő nemcsak az 

emlékezés, de egyben a magyar nemzet összetartozásának, az egymás iránti felelősség és a 

szolidaritás éve."Arra biztat és bátorít bennünket, hogy higgyünk önmagunkban, és abban, 

hogy a legnehezebb történelmi időnkben is képesek voltunk és vagyunk a jövőnkre 

vonatkozóan sikeres válaszokat adni" - fogalmazott. 
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Kihirdették a "Milyen jó, hogy itt vagyunk" videópályázat eredményeit 
2020. június 3. – MTI, hirado.hu,  Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, OrientPress, Erdély Ma, 

Felvidék Ma, Ma7.sk, Pannon RTV 

Két erdélyi és egy felvidéki alkotás nyerte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága által a Nemzeti Összetartozás Napja és Trianon 100. évfordulója alkalmából 

fiatalok számára meghirdetett Milyen jó, hogy itt vagyunk című videopályázatot. Az 

eredményhirdetést szerdan délután online tartották. Az államtitkárság szerdai 

közleményében felidézte: a pályázati felhívást május 12-én tették közzé anyaországi és 

külhoni 10-25 évesek számára, akik olyan, telefonnal vagy akár kamerával készült kisfilmmel 

jelentkezhettek, amelyben bemutatják, mit jelent számukra a nemzeti összetartozás. A 

pályázók interjút készíthettek szüleikkel, nagyszüleikkel, barátaikkal, de akár csoportosan, 

táncos vagy zenés produkció keretében is kifejezhették, mit jelent számukra a magyarság és 

az összetartozás. 

 

Trianon 100 - Babacsomagokat osztott a Katolikus Karitász a határon túl 
2020. június 3. – MTI, Origo, Híradó, Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Tizenkét családnak osztott babacsomagot a Katolikus Karitász szerdán a közép-bánsági 

Muzslyán. A csomagokkal az anyaország az összetartozás érzését kívánja erősíteni a határon 

túli régiókban. Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos, aki szintén jelen volt az átadáson, kiemelte, hogy 

"Trianon száz éve a 21. században semmiképpen sem csak a múltról szól, hanem elsősorban a 

jövőről". Véleménye szerint ez azt jelenti, hogy tisztelegni kell a sok-sok veszteségen átesett 

határon túli magyarok előtt, de békejobbot kell nyújtani az itt élő népeknek is annak 

érdekében, "hogy írjuk végre felül a nemzeti türelmetlenséget, és egy közös Kárpát-medencei, 

közös kelet-európai érdeken alapuló valódi együttműködésben lépjük túl Trianon árnyékát". 

 

Trianon 100: Erdélyben megkondulnak a történelmi magyar egyházak harangjai 
2020. június 3. – Krónika, Nyugati Jelen 

Erdélyben megkondulnak a történelmi magyar egyházak harangjai csütörtök délután, 

romániai idő szerint fél hatkor a trianoni döntés centenáriumán, és ezzel egy időben 

megannyi helyszínen tartanak szűk körű koszorúzást. Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) közös 

közleményben tudatták, hogy több mint száz településen helyezik el az emlékezés koszorúit 

csütörtök délután olyan emlékhelyeken, amelyek egyfelől az első világháborút, másfelől a 

magyarság 1100 éves Kárpát-medencei jelenlétét idézik. Hangsúlyozták, hogy június 4. „a 

nemzetben gondolkodó erdélyi magyarok számára változatlanul gyásznap – bármilyen 

törvényt is hozzon erről a magyarellenességet már számtalanszor politikai haszonszerzésre 

felhasználó bukaresti vezetés”.  
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A nemzet egységesen, összetartva képzeli el a jövőt 
2020. június 4. –Szőlősi Hunor – Figyelő  

Egyre több jel utal arra, hogy rövidesen létrejöhet a régóta várt személyes találkozó Orbán 

Viktor és Volodimir Zelenszkij között. Az ukrán elnök jelezte: a Magyarországon kialakult 

feszült helyzet feloldása érdekében memorandumot írna alá a magyar kormányfővel. 

“...Magyarország is megszenvedte a második világháborút, a bolsevizmust, az 56-os 

forradalom utáni megtorlásokat, a kommunista rendszer pusztítását, az elnemzetleniesítés 

politikáját. Ennek ellenére sikerült fenntartani a magyar nemzeteszmét és az összetartozás 

érzését.” – nyilatkozta Brenzovics László. 

(A teljes cikk megtalálható a Figyelő 2020. június 4-i számában.) 

 

Csak erős közösség harcolhatja ki az autonómiát 
2020. június 4. – Mandiner – Ádám Rebeka Nóra 

„Amíg nem rendeződik megfelelően a határon túli magyarok helyzete, addig nem jutunk túl 

Trianonon” – mondja lapunknak Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója. 

Az intézmény vezetőjét kivándorlásról és asszimilációról, a nemzetek Európájáról és a 

külhoni magyarok együttműködéséről kérdeztük. Ádám Rebeka Nóra interjúja a Mandiner 

hetilapban. „…a trianoni határ száz éve létezik, és velünk fog maradni. Tegyük hozzá, hogy az 

államhatárok nem spiritualizálódtak olyan mértékben, mint amennyire tűnik vagy 

szeretnénk. 1920-tól új szociológiai helyzetben vagyunk, felbomlottak a nemzeti kötelékek, a 

gazdasági egységek. Hiába beszélünk demokratikus államokról, ahol megvan a szabadságunk, 

a korábban együtt fejlődő és intézményesülő nemzet különböző országokban folytatta a 

nemzetépítést.” – nyilatkozta kántor Zoltán. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. június 4-i számában.) 

 

Itt van velünk mindenütt – Ablonczy Balázs a Mandiner hetilapnak 
2020. június 4. – Mandiner – Szilvay Gergely 

Lett volna esély jobb békét kiharcolni? Miért volt mindig késésben a magyar külügy? 

Megoldja-e a Trianon-szindrómát a határok spiritualizálódása? Ezekről, valamint a külföldiek 

legyintéséről is beszélgettünk Ablonczy Balázs történésszel a frissen megjelent, Ismeretlen 

Trianon című könyve kapcsán. Szilvay Gergely interjúja a Mandiner hetilap ma megjelent új 

számában. „Azt igyekszem elmondani a könyvben, ami eddig kevésbé került szóba. Azaz 

kevesebb benne a politika- és diplomáciatörténet, és több teret szántam a helyi 

eseményeknek, annak, hogy alulnézetből hogyan nézett ki Trianon. Társadalom- és 

művelődéstörténeti irányból közelítek: erőszak, menekültek, impériumváltás. Számos jó 

könyv van, amely az eseménysort mutatja be, de ezek a történetek nincsenek még elmondva, 

vagy csak töredékesen. A kötet végén arról is írok, vajon miben van még mindig velünk 

Trianon.” – nyilatkozta Ablonczy Balázs. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. június 4-i számában.) 
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Trianon 100 - Országszerte megemlékezéseket tartanak 
2020. június 4. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, PestiSrácok, Mandiner 

Országszerte megemlékezéseket tartanak az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés 

aláírásának 100. évfordulója, a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Potápi Árpád János, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Alsónánán mond ünnepi 

köszöntőt az Evangélikus templom kertjében. Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős 

államtitkár és Jakab István, az Országgyűlés alelnöke Sárrétudvarin az évforduló alkalmából 

készült emlékmű átadásán mond köszöntő beszédet, amely után istentiszteletet tartanak és 

megkoszorúzzák az emlékművet. A Magyar Szentek templomában trianoni emléktáblát 

avatnak, a megemlékezésen beszédet mond Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Kásler Miklós, az emberi erőforrások 

minisztere megnyitja Sárkány Győző Ferenczy Noémi-díjas grafikus művész "Trianon anzix" 

című kiállítását az A38 hajón. A Magyar Nemzeti Múzeum össznemzeti fotókiállítást rendez 

az 1920-ban elszakított országrészek kulturális, művészeti kincseinek fotóiból. 

 

Trianon 100 - Magyar Tájak: virtuális kiállítás a Nemzeti Összetartozás Napjára 
2020. június 4. – MTI, Origo, Híradó 

Negyven ikonikus és kevésbé ismert magyar tájképet mutat be Magyar Tájak címmel a 

Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria a Nemzeti Összetartozás Napjára készült 

virtuális kiállításán. A tárlaton a Kárpát-medence legszebb vidékei, városai, várai láthatóak a 

legnagyobb magyar mesterek szemével, Fiumétől Vaskapuig, Dévény várától Munkácsig, 

Selmecbányától Vajdahunyadig, Balatontól Budapestig. Az intézmények honlapjáról elérhető 

tárlaton többek között Aba-Novák Vilmos, Csontváry Kosztka Tivadar, Derkovits Gyula, 

Márffy Ödön, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál és Rippl-Rónai József alkotásai segítenek 

felfedezni a történelmi magyar tájakat - közölte a Szépművészeti Múzeum csütörtökön az 

MTI-vel.

 

Sepsiszentgyörgyön ünneplik Trianon centenáriumát a román nacionalisták  
2020. június 3. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, hirado.hu, Nyugati Jelen 

Június 4-én, csütörtökön Sepsiszentgyörgyre toborozza híveit a Calea Neamului (A Nemzet 

Útja) Egyesület. Antal Árpád, a háromszéki megyeszékhely polgármestere nyugalomra inti a 

lakosságot. „Kezeljük ugyanazzal a nyugalommal és önbizalommal ezt a megnyilvánulást, 

mint amikor december elsején provokátorok érkeznek a városba. Mindig legyen szem előtt, 

hogy ezek jönnek és hazamennek, de mi itt kell maradjunk” – fogalmazta meg felhívását a 

sepsiszentgyörgyiek irányába Antal Árpád polgármester. 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200604-orszagszerte-tartanak-megemlekezeseket-trianon-100-evfordulojarol
https://www.origo.hu/kultura/20200604-virutalis-kiallitas-a-karpatmedence-legszebb-tajairol.html
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127749-sepsiszentgyorgyon-unneplik-trianon-centenariumat-a-roman-nacionalistak
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Többnyelvűségi premier Nagyváradon RMDSZ nélkül 
2020. június 3. – Krónika 

A román és angol mellett magyar felirat is kerül azokra a tájékoztató táblákra, melyeket 

Nagyvárad nemrég országos jelentőségű turisztikai célponttá avanzsált belvárosában 

készülnek kihelyezni. Ezeken a közelben található látnivalókról közölnének információkat a 

turistákkal, és a város magyar múltjára is utalnának – mondta el a Krónikának Zatykó Gyula, 

Ilie Bolojan polgármester magyar ügyekért felelős tanácsadója. A nagyváradi sikert csupán az 

árnyékolja be, hogy az RMDSZ nem szavazta meg a többnyelvű táblák kihelyezését, hanem 

tartózkodott. Számomra megdöbbentő és érthetetlen, hogy miért nem álltak az ügy mellé” – 

kommentálta a szövetség váradi tanácsosainak a hozzáállását Zatykó Gyula. 

 

Nagy-Románia hőseire emlékeznek az ortodox templomokban a Trianon-
évfordulón 
2020. június 3. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Nem lesz hivatalos ünnep a trianoni szerződés centenáriuma Romániában, de az ortodox 

egyház valamennyi templomában megemlékeznek csütörtökön Nagy-Románia hőseiről. A 

román patriarkátus szerdán kiadott sajtóközleménye szerint a június 4-i liturgiákon 

mindenütt felidézik azoknak a hősöknek, katonáknak, harcosoknak, román diplomatáknak és 

mindazoknak az emlékét, akik 1916 és 1918 között hozzájárultak Nagy-Románia nemzeti 

szintű megvalósításához, és ennek nemzetközi elfogadtatásához, „különösképpen az 1920. 

június 4-i trianoni békeszerződés által”, számolt be az MTI. Mint ismeretes, június 4. 

hivatalos ünnepnappá nyilvánításáról a bukaresti parlament is törvénytervezetet fogadott el 

május 13-án, a jogszabályt azonban az államfő még nem hirdette ki, így a centenárium idején 

nem lesz hatályos. 

 

Iohannis kitart a „kreténség” mellett – megjelent az államfőt elmarasztaló 
CNCD-határozat  
2020. június 3. – maszol.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) kiközölte az államfőt elmarasztaló 

határozatát. Az indoklásból – amely tartalmazza a bepanaszolt fél védekezését is – kiderül, 

hogy Klaus Iohannis fenntartja az Erdély kiárusítására vonatkozó forgatókönyvet, amelyet 

korábban ő maga nevezett kreténségnek, illetve gyakorlatilag a törvény fölött állóként 

kérdőjelezte meg a CNCD joghatóságát. 

 

Megemlékezések Bihar megyében a trianoni évfordulón 
2020. június 3. – Bihari Napló 

A Bihar megyében szervezendő RMDSZ-es megemlékezések rendjét közlik Trianon századik 

évfordulója kapcsán. „Június 4-ét, Trianon századik évfordulóját a magyar nemzet tagjaként, 

erdélyi magyarként éljük meg. Szolidárisak vagyunk a Kárpát-medence magyar közösségeivel. 

Ezúttal is cselekedjünk felelősségteljesen! Egyénileg vagy kiscsoportokban helyezzük el 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobbnyelvusegi-premier-nagyvaradon
https://kronikaonline.ro/belfold/nagy-romania-hoseire-emlekeznek-az-ortodox-templomokban-a-trianon-evfordulon
https://kronikaonline.ro/belfold/nagy-romania-hoseire-emlekeznek-az-ortodox-templomokban-a-trianon-evfordulon
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127729-iohannis-kitart-a-kretenseg-mellett-megjelent-az-allamf-t-elmarasztalo-cncd-hatarozat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127729-iohannis-kitart-a-kretenseg-mellett-megjelent-az-allamf-t-elmarasztalo-cncd-hatarozat
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/megemlekezesek-bihar-megyeben-a-trianoni-evfordulon-2882718/
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koszorúinkat, ha megemlékezőhelyre látogatnánk. A szükségállapot lejárt, de a vírus nem 

tűnt el. Az RMDSZ számára továbbra is fontos, hogy közösségünk tagjai biztonságban 

legyenek, egészségüket ne veszélyeztesse semmi” – olvasható a meghívóban. 

 

Trianoni diktátum: száz éve folyik a válasz- és bűnbakkeresés 
2020. június 3. – Krónika 

A száz évvel ezelőtti összeomlás nem csupán az első világháború közvetlen következménye 

volt, de a történtekért korántsem a magyar arisztokrácia a kizárólagos felelős – állapította 

meg a trianoni döntéssel kapcsolatban Fodor János marosvásárhelyi történész. A Babeş–

Bolyai Tudományegyetem oktatója a Krónikának adott interjúban egyebek mellett arról is 

beszélt, hogy a kiemelt történelmi dátumok a politikában szavazatszerző mechanizmusként 

működhetnek, bizonyos esetekben pedig egyesek torzító vagy éppen a logika határait súroló 

összeesküvés-elméletekig is elmehetnek. 

 

Tíz kérdés és tíz lehetséges válasz Trianonról Novák Csaba Zoltán szenátortól 
2020. június 3. – transindex.ro 

A Trianoni Békediktátum óta eltelt évszázad kapcsán általában feltevődő 10 egyszerű 

kérdésre igyekszik 10 lehetséges választ adni Novák Csaba Zoltán, a Romániai Magyar 

Szövetség Maros megyei szenátora egy videóban. A szenátor a Facebook-oldalára feltöltött 

videóban igyekszik egyszerűen, röviden, de mégis lényegre törően megválaszolni olyan 

kérdéseket mint: Mi történt? Mekkora a veszteséglista? Képes-e túlélni egy nemzet egy 

ekkora csapást? Hogyan beszéltünk eddig Trianonról? Hogyan beszéljünk róla? Mit 

mondjunk a gyerekeinknek? Miért hozott a román parlament külön Trianon-törvényt? Mit 

jelent számára Trianon? 

 

Holnaptól folytatódnak a Szülőföldön magyarul program kifizetései  
2020. június 3. – transindex.ro 

Június 4-től folytatódnak a Szülőföldön magyarul program kifizetései. Most az újonnan 

résztvevő mintegy 8 ezer gyerek tavalyi ösztöndíjának folyósítása van napirenden -számolt be 

Demeter Attila, az OTP Bank Románia nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója.  

 

Trianon 100 – megszólalnak a harangok és kitűzik a gyászszalagot június 4-én 
Székelyföldön  
2020. június 3. – maszol.ro 

Székelyföld több településén tartanak megemlékezéseket június 4-én, a Nemzeti 

Összetartozás Napján. A trianoni békediktátum századik évfordulóján online és szabadtéri 

eseményeket is szerveznek Hargita megyében, Háromszéken harangok hangjával, 

gyászszalaggal, székely-magyar zászlókkal emlékeznek.  

 

Csíkszéki programkavalkád Trianon centenáriumán 
2020. június 3. – szekelyhon.ro 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/trianoni-dontes-szaz-eve-folyik-a-valasz-es-bunbakkereses
https://itthon.transindex.ro/?hir=60169&tiz_kerdes_es_tiz_lehetseges_valasz_trianonrol_novak_csaba_zoltan_szenatortol
https://itthon.transindex.ro/?hir=60173&holnaptol_folytatodnak_a_szulofoldon_magyarul_program_kifizetesei
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127753-trianon-100-megszolalnak-a-harangok-es-kit-zik-a-gyaszszalagot-junius-4-en-szekelyfoldon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127753-trianon-100-megszolalnak-a-harangok-es-kit-zik-a-gyaszszalagot-junius-4-en-szekelyfoldon
https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszeki-programkavalkad-trianon-centenariuman
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Csíkszék tizenhárom településén várják különböző programokkal az ünneplőket Trianon 

centenáriumán. A központi eseményt Csíkszeredában tartják az RMDSZ Csíki Területi 

Szervezetének rendezésében. 

 

Az összetartozás erősítéséért fohászkodtak erdélyi egyházi vezetők 
2020. június 3. – MTI, hirado.hu 

Közös nyilatkozatban fohászkodtak a történelmi magyar egyházak erdélyi vezetői a trianoni 

döntés centenáriuma alkalmából a nemzeti összetartozás erősítéséért és az áldásos jövőért. 

Az MTI-hez szerdán eljuttatott nyilatkozatban Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus 

érsek, Schönberger Jenő, Böcskei László és Pál József Csaba szatmári, nagyváradi és 

temesvári római katolikus püspökök, Kató Béla és Csűry István erdélyi és királyhágómelléki 

református püspökök, Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus és Bálint Benczédi Ferenc unitárius 

püspök azt hangsúlyozta, hogy a trianoni diktátum századik évfordulóján nem a gyászt és a 

veszteségérzetet kívánják mélyíteni, hanem elsősorban a nemzeti összetartozás erősítéséért és 

az áldásos jövőért fohászkodnak. 

 

Murádin János Kristóf történész a magyar és a román Trianon-felfogásról, egy 
másfajta nézőpont szükségességéről 
2020. június 4. – Krónika 

Frissíteni kellene a hozzáállásunkat Trianonhoz – vallja Murádin János Kristóf történész, aki 

szerint Trianon tragédiáját nem szabad „bagatellizálni”, viszont nem szabad belerekedni sem, 

„át kell lépni valahogy fölötte”. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója úgy 

véli, Trianont nem szabad elfelejteni, de találni kell egy másfajta, másokkal közös nézőpontot, 

valamint előtérbe kell hozni a pozitív elemeit is. A téma szakértője kifejtette, ez a mi szűken 

vett erdélyi magyar közösségünk, a transzilván magyar társadalom születése a maga 

tragikumával együtt, és az erdélyi magyarság soha nem volt olyan egységes, mint Trianon 

után. 

 

A velünk élő Trianon 
2020. június 4. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Akik ma azt állítják, hogy száz év után teljesen más helyzet van, 

azok az európai uniós tagságra hivatkoznak, holott tudják, hogy az Európai Unió sem oldotta 

meg a magyarkérdést. Elég Brüsszelre tekintenünk, hogy megbizonyosodjunk: semmivel sem 

szeretik jobban Magyarországot, mint száz évvel ezelőtt. A három évtizede tartó kínkeserves 

Kárpát-medencei magyar közösségi útkeresés európai uniós keretek között is áthatolhatatlan 

falakba ütközik. Megtűrnek, de nem szeretnek bennünket. A mi igazunkat száz év után sem 

akarják az utódállamok elfogadni. 

Ebben a helyzetben lehetetlen múlt időben beszélni Trianonról. Trianon ugyanis velünk él, 

ami változatlanul megoldást igényel. A jövő nagy kihívása, hogy ennek útját-módját 

megtaláljuk”. 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/06/03/a-nemzeti-osszetartozas-erositeseert-fohaszkodtak-a-magyar-egyhazak-erdelyi-vezetoi
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Beszélgetés Hunyadi Attila Gábor történésszel a párizsi békediktátum 
létrejöttének körülményeiről 
2020. június 4. – Krónika 

A száz évvel ezelőtt aláírt trianoni békediktátumnak máig tartó hatásai nemzedékek életét 

határozták meg. A közösségi jogfosztással küzdő romániai magyarság megaláztatása már 

Trianon előtt elkezdődött, amikor a román csapatok 1918 decemberében önkényesen 

megszállták Erdélyt. A diktátumhoz vezető útról és az azt követő önszerveződés nehéz éveiről 

Hunyadi Attila Gábor történésszel, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

adjunktusával beszélgettek. 

 

Berényi József a ma7-nek: Értékelnünk kell a gesztusokat! 
2020. június 3. – Ma7.sk 

Igor Matovič kormányfő kedd estére a pozsonyi várba mintegy 100 felvidéki magyart hívott 

meg. A találkozó kapcsán Berényi Józsefet, Nagyszombat megye alelnökét kérdeztük. Ahogy 

arról korábban hírt adtunk, Igor Matovič június 2-ra a pozsonyi várba több mint száz 

felvidéki magyart invitált, köztük politikusokat, művészeket, tanárokat, az egyházak 

képviselőit, polgármestereket, vállalkozókat és a szlovákiai magyar sajtó képviselőit. A 

találkozó kapcsán, amelyről a ma7 is beszámolt, Berényi Józsefet kérdezték, aki a kormányfő 

mellett ugyancsak felszólalt a kedd esti rendezvényen. Berényi elmondta, Igor Matovič 

kormányfőtől „egy kiegyensúlyozott, korrekt beszédet hallhatott“ a több mint száz felvidéki 

magyar meghívott. Berényi szerint már önmagában a meghívás ténye, de a beszéd számos 

eleme is a szlovák politika részéről „korábban nem tapasztalt baráti gesztusként 

értelmezhető“, ami a meghívottakon keresztül egyaránt szólt a felvidéki magyar hívőknek, 

tanároknak, művészeknek, a civil szervezeteknek. 

 

Akkor emlékezünk jól Trianonra, ha felfedezzük eszmei gyökereinket - Ablonczy 
Balázs–Hatos Pál-páros interjú 
2020. június 3. – Ma7.sk 

A Trianont megelőző években a magyar politikai elit tagjai aszinkronban vannak: mindenki 

mást csinál, mint ami a politikai előéletéből következne – véli Ablonczy Balázs történész, a 

„Lendület” Trianon 100 kutatócsoport vezetője, akinek Ismeretlen Trianon címmel a 

napokban jelent meg legújabb kötete. A bűnbakképzés nem feltétlenül tesz jót, ráadásul a 

történésznek nem is ez a feladata – teszi hozzá Hatos Pál történész, a nagy sikerű Az 

elátkozott köztársaság című könyv szerzője. Tabukat is érintő páros interjú Trianont övező 

konszenzusról, „mi lett volna, ha…” kérdésekről és megoldási-feldolgozási utakról. 
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https://ma7.sk/aktualis/berenyi-jozsef-a-ma7-nek-ertekelnunk-kell-a-gesztusokat
https://ma7.sk/aktualis/akkor-emlekezunk-jol-trianonra-ha-felfedezzuk-eszmei-gyokereinket-ablonczy-balazs-hatos
https://ma7.sk/aktualis/akkor-emlekezunk-jol-trianonra-ha-felfedezzuk-eszmei-gyokereinket-ablonczy-balazs-hatos
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Őry Péter: "Szép dolog a gesztusok kinyilvánítása, de számos megoldatlan 
kérdést kellene orvosolni!" 
2020. június 3. – Ma7.sk 

Igor Matovič kormányfő kedd estére a pozsonyi várba mintegy 100 felvidéki magyart hívott 

meg. A találkozó és az MKP által megfogalmazott memorandum kapcsán a párt ügyvivő 

elnökét, Őry Pétert kérdezték: „Mindenképpen gesztusértékűnek kell tekintenünk ezt a 

találkozót, de azt is figyelembe kell venni, hogy az egymás közötti viszony kérdésében több 

évtizedes lemaradást kell behoznia a szlovák, illetve a felvidéki magyar politika képviselőinek. 

A feleletnek viszont több síkja van, hiszen szép dolog az egymás iránti gesztusok 

kinyilvánítása, de emellett számos felgyülemlett megoldatlan kérdést kellene orvosolni. 

Tudom, az volna a legjobb fejlemény a felvidéki magyarság számára, ha a valóban kedves 

szavak után az elvárásaink, jogállásunk, nyelvi jogaink, oktatási kulturális önrendelkezésünk, 

gazdasági elmaradottságunk egyszerre megoldódnának. 

 

Füleki siker a „Milyen jó, hogy itt vagyunk” videópályázaton 
2020. június 3. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Két erdélyi és egy felvidéki alkotás nyerte a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága által a Nemzeti Összetartozás Napja és Trianon 100. évfordulója alkalmából 

fiatalok számára meghirdetett „Milyen jó, hogy itt vagyunk” című videópályázatot. A pályázati 

felhívást május 12-én tették közzé anyaországi és külhoni 10-25 évesek számára, akik olyan, 

telefonnal vagy akár kamerával készült kisfilmmel jelentkezhettek, amelyben bemutatják, mit 

jelent számukra a nemzeti összetartozás. A pályázók interjút készíthettek szüleikkel, 

nagyszüleikkel, barátaikkal, de akár csoportosan, táncos vagy zenés produkció keretében is 

kifejezhették, mit jelent számukra a magyarság és az összetartozás. 

 

Matovič szerint a közös jövő alapjai a közös múltban gyökereznek 
2020. június 3. – Felvidék Ma 

Nagy várakozás előzte meg Igor Matovič szlovák miniszterelnök kedd esti baráti találkozóját, 

amelyre 100 felvidéki magyar közéleti személyiséget hívott meg a pozsonyi várba. A 

találkozón Igor Matovič beszédet mondott, melynek fő gondolata a kéznyújtás volt. A 

kormányfő beszédében hangsúlyt kapott a nemzeti összetartozás napja és a trianoni 

szerződés hatása is, melynek vonatkozásait leginkább a jövőre nézve fogalmazta meg Matovič. 

Nemcsak a magyarokról beszélt, hanem a Szlovákiában élő más nemzetiségekkel 

kapcsolatban, illetve a többségi szlovák nemzettel kapcsolatban is megjegyezte, hogy együtt, 

egy közös jövőképet kell megfogalmazni. 

 

A Híd és a Magyar Fórum az alkotmány preambulumának módosítását 
szorgalmazza 
2020. június 3. – bumm.sk, Új Szó 

A parlamenten kívüli Híd párt a Szlovák Alkotmány preambulumának módosítását, a kettős 

állampolgárságról szóló törvény rendezését, egy átfogó kisebbségi törvény elfogadását, 
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https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-szep-dolog-a-gesztusok-kinyilvanitasa-de-szamos-megoldatlan-kerdest-kellene
https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-szep-dolog-a-gesztusok-kinyilvanitasa-de-szamos-megoldatlan-kerdest-kellene
https://ma7.sk/hethatar/fuleki-siker-a-milyen-jo-hogy-itt-vagyunk-videopalyazaton
https://felvidek.ma/2020/06/matovic-szerint-a-kozos-jovo-alapjai-a-kozos-multban-gyokereznek/
https://ujszo.com/kozelet/a-hid-es-az-magyar-forum-az-alkotmany-preambulumanak-modositasat-szorgalmazza
https://ujszo.com/kozelet/a-hid-es-az-magyar-forum-az-alkotmany-preambulumanak-modositasat-szorgalmazza
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valamint az elmaradott, kevert lakosságú régiók fejlesztését kéri Igor Matovič (OĽaNO) 

kormányfőtől. A párt arra reagált, hogy a szlovák miniszterelnök és a kormány más tagjai a 

trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából kedden (június 2.) a 

szlovákiai magyar kisebbség képviselőivel találkoztak. A preambulum módosítását 

szorgalmazza a parlamenten kívüli Magyar Fórum párt is. 

 

Káčer: A szlovák-magyar házasság ezer éve sokkal egyenrangúbb kapcsolat volt, 
mint ahogy a szlovákok bevallják 
2020. június 3. – Körkép 

„Nagyon pozitívnak tartom a szlovák-magyar kapcsolatokat, amelyeket az elmúlt ezer évben 

teljesen máshogy éltünk meg, mint ahogy azt a történészek interpretálják. Az a kapcsolat 

sokkal egyenrangúbb volt” – jelentette ki Rastislav Káčer volt budapesti szlovák nagykövet a 

TASR hírügynökségnek.   Kijelentései azért érdekesek, mert Káčer általában radikális és 

demagóg Magyarország-ellenességével hívja fel magára a figyelmet. Korábban úgy 

nyilatkozott, hogy Orbán Viktor Magyarországa „három lépésre van a revíziótól”, és 

általánosítva kijelentette, hogy a magyarok irredenták.   Most, Trianon századik 

évfordulójának előestéjén azonban önmagához képest meglepően pozitívan nyilatkozott a 

szlovák-magyar kapcsolatokról. Kijelentette, hogy azok jobbak voltak, mint ahogy ma a 

történelemértelmezés bemutatja, és hogy a szlovákok a beismertnél egyenrangúbbak voltak a 

történelmi Magyarországban. 

 

Királyhalmon tartják a vajdasági központi megemlékezést 
2020. június 3. – Pannon RTV 

Vajdaság több településén tartanak megemlékezéseket a trianoni békeszerződés aláírásának 

100. évfordulója és a nemzeti összetartozás napja alkalmából. A délvidéki központi 

megemlékezés 16 órakor kezdődik Királyhalmon. A szentmise után versekkel, dalokkal, 

néptánccal emlékeznek meg a 100 évvel ezelőtt történtekről. Beszédet mond Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Katona Róbert, a királyhalmi helyi közösség elnöke. A 

megemlékezést a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 

 

Kihirdette győztes pályázati eredményeit a Prosperitati Alapítvány 
2020. június 3. – Pannon RTV 

Ezúttal a kezdő turisztikai vállalkozások fejlesztésére, valamint mezőgazdasági földek 

vásárlására lehetett pályázni. A kezdő turisztikai vállalkozások fejlesztésére meghirdetett 

pályázati kiíráson 55-en, míg a földvásárlási pályázati kiíráson 380-an nyertek - adta hírül 

közösségi oldalán Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője. Az eredmények megtalálhatóak a 

Prosperitati Alapítvány honlapján, a www.prosperitati.rs oldalon. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/06/03/kacer-a-szlovak-magyar-hazassag-ezer-eve-sokkal-egyenrangubb-kapcsolat-volt-mint-ahogy-a-szlovakok-bevalljak/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/06/03/kacer-a-szlovak-magyar-hazassag-ezer-eve-sokkal-egyenrangubb-kapcsolat-volt-mint-ahogy-a-szlovakok-bevalljak/
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/holnap-lesz-nemzeti-osszetartozas-napja-kiralyhalmon-tartjak-vajdasagi-kozponti
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/kihirdette-gyoztes-palyazati-eredmenyeit-prosperitati-alapitvany
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Határozatok, pályázatok, tervek - az MNT munkája a rendkívüli állapot idején 
2020. június 3. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács működését is befolyásolta a rendkívüli helyzet, de a technikai 

újításoknak és a pontos munkának köszönhetően az MNT a lehető legjobban alkalmazkodott 

a körülményekhez. Számos intézmény, egyesület és szervezet munkája csökkent a 

minimumra vagy lehetetlenedet el a Szerbiát és a világot sújtó koronavírus járvány miatt. A 

Magyar Nemzeti Tanács működését is befolyásolta a rendkívüli helyzet, de a technikai 

újításoknak és a pontos munkának köszönhetően az MNT a lehető legjobban alkalmazkodott 

a körülményekhez. 

 

„Zúgjanak a harangok, hogy emlékezzünk...!” 
2020. június 3. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Szóljanak a harangok! című programot szervez a trianoni békediktátum aláírásának 100. 

évfordulója alkalmából a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ). A megmozdulás 

lényege, hogy szólaltassuk meg együtt a harangokat június 4-én, a nemzeti összetartozásunk 

napján 100 másodpercen keresztül felekezettől függetlenül az egész Kárpát-medencében. A 

jubileumi megemlékezéshez az idén ötödik évfordulóját ünneplő beregszászi Keresztény 

Értelmiségiek Szövetsége is csatlakozott. A KÉSZ 1989-es megalapítása óta a tavalyi évben 

Magyarország második legnagyobb taglétszámú civil szervezetévé nőtte ki magát. 

Napjainkban megközelítőleg háromezer tagot számlál, és számos alapítványt hozott már 

létre, mint például két évvel ezelőtt a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért 

(KÁMME) elnevezésű alapítványt. 

 

Online összetartozás napja: „Minden nemzet a maga nyelvén!” 
2020. június 3. – Kárpátalja 

Bár 100 esztendeje fizikai határok választanak el bennünket egymástól, mi most egy nagy 

feladatra készülünk... A lelki összetartozás kifejezésére, megélésére. Ezért virtuálisan, a 

„helyzethez” alkalmazkodva várunk és hívunk mindenkit szeretettel az online térbe egész nap 

június 4-én, csütörtökön 8.00–21.00 óra között. Versmondók, népdalénekesek, néptáncosok, 

mesemondók, katolikus papok és református lelkészek érkeznek egy-egy videoüzenet, 

produkció alkalmára Felvidéktől Drávaszögig, Kárpátaljától Délvidékig és Muravidékig, 

Kanadától Erdélyig. Fellépnek a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének versmondói: 

Molnár Krekity Olga, Barta Júlia és Hajvert Ákos. Török Noémi népdalénekes 

Bácsfeketehegyről. A Fokos zenekar két tagja, Szerda Balázs és Szerda Ákos Óbecséről. 

Csizmadia Anna népdalénekes Bácskertesről, valamint a Pro Urbe-díjas Mécsvirág együttes: 

Baráth Hajnal Anna, Krnács Erika és Zsoldos Ervin Zentáról. Savellin László és Savellin 

Zsuzsanna, a topolyai Cirkalom Táncegyüttes néptáncosai. 

 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a
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Védőfelszereléseket adott át a KMKSZ a Nagyszőlősi Járási Kórháznak 
2020. június 3. – karpatalja.ma 

Védőfelszereléseket adott át Barta József, a KMKSZ alelnöke a Nagyszőlősi Járási Kórháznak. 

Az adományt a KMKSZ jótékonysági alapítvány jótékonysági gyűjtéséből vásárolták, ami 

kesztyűket, védőöltözeteket, fertőtlenítő és tisztítószereket, valamint védőszemüvegeket 

tartalmaz. A Nagyszőlősi járás kárpátaljai viszonylatban a harmadik legfertőzöttebb terület. A 

kórház vezetése levélben fordult a KMKSZ-hez a gyors segítségért.  

 

Külügyminiszteri találkozó, megnyitották a magyar–szlovén határt 
2020. június 3. – Népújság  

Anže Logar szlovén külügyminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 

Hosszúfalu–Rédics határátkelőn tartott múlt csütörtöki megbeszélésük után közös 

sajtótájékoztatón jelentették be, hogy aznap, május 28-a délutántól mindkét ország polgárai 

karantén és más korlátozások nélkül átkelhetnek a két állam határán. Anže Logar 

külügyminiszter a Rábavidéken folytatta az útját, ahol találkozott a magyarországi szlovén 

kisebbség képviselőivel, míg Szijjártó Péter tárcavezető a szlovéniai magyar kisebbség 

vezetőivel tárgyalt Lendván.      

 

Muravidéki Magyar Értéktár: a Dobronoki György-ház 
2020. június 3. – Népújság  

A Dobronoki György-ház mint helytörténeti és néprajzi gyűjtemény 2006-ban nyílt meg. Az 

épületet a település híres szülöttjéről, Dobronoki György jezsuita tanárról, a nagyszombati 

egyetem első rektoráról nevezték el. A kiállításokat és az enteriőröket befogadó épület a 20. 

század folyamán jegyzői lak, orvosi lakás volt, majd egy ideig kocsmaként üzemelt. A házat az 

1940-es években a Gönc család vásárolta meg. Az épületet a táj népi építészetének 

hagyományait figyelembe véve kódisállással ellátva állították helyre. 
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/8937-k%C3%BCl%C3%BCgyminiszteri-tal%C3%A1lkoz%C3%B3,-megnyitott%C3%A1k-a-magyar%E2%80%93szlov%C3%A9n-hat%C3%A1rt.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. június 3. – Kossuth Rádió 

 

Az Ukrán Legfelső Tanács nyilvánosságra hozta az ukrajnai megyék új közigazgatási 

felosztását rögzítő határozattervezetet. Ami Kárpátalját illeti, a korábbi 13 helyett 5 járást 

hoznak létre a megyében: Beregszászi, Munkácsi, Técsői, Ungvári, Huszti járások. Magyar 

szempontból sikernek számít, hogy Beregszász központtal létrejöhet egy olyan járás, amely 

egyesíti a tömb magyar területek nagy részét.  

  

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács több, mint tíz éve működteti a Demokrácia központok 

hálózatát, amelynek elsődleges feladata a kedvezményes honosítással, illetve a magyar 

állampolgársággal kapcsolatos ügyintézés. A járványhelyzet javulása lehetővé tette a 

központok újranyitását. A temesvári iroda vezetőjét, Kása Zsoltot kérdeztük. 

  

A Katolikus Karitász a Nemzeti összetartozás napja alkalmából babacsomagot ajándékoz 

Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken, amellyel a 2020-ban született és születendő 

gyermekek édesanyjának kíván segítséget nyújtani a születést követő hónapokban. A 

délvidéki Muzslyán a babacsomagokat átadja, valamint a kezdeményezés részleteiről és 

folytatásáról tájékoztatást ad Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász országos igazgatója és Dr. 

Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért 

és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. 

  

Bár a tömeges rendezvények szervezése még mindig várat magára, a nemzeti összetartozás 

jegyében, Trianonra emlékezve számosünnepi eseményre kerül sor Erdély-szerte, 

Székelyföldön és a Kárpátokon-túli magyarság körében.  

  

Hetekkel ezelőtt kezdte szervezni a Magyar Közösség Pártja, a ma7 médiacsalád, a 

Fevidek.ma, a Szövetség a Közös Célokért, a Pázmáneum Polgári Egyesület valamint a Via 

Nova Ifjúsági Szervezet azt a mintegy nyolc órás, a felvidéki magyarság 100 évét bemutató 

műsorfolyamot, amely az említett szervezetek weboldalain csütörtökön látható majd.  

  

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

századik évfordulójáról. Június 4-én helyi idő szerint 17:30-kor egyidőben kerül sor a 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-03_18-02-00&enddate=2020-06-03_18-40-00&ch=mr1
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koszorúk, virágok elhelyezésére – a „Voltunk, vagyunk, leszünk!” jelmondat jegyében. Adta 

hírül Az Erdélyi Magyar Szövetség sajtóirodája. 

 

Az elmúlt időszakban Kanadában, Torontóban és a környékén is meghirdették a „Maradj 

Otthon” programot. Hogy ezt be is lehessen tartani, 15 ezer adag ételt szállítottak ki idős 

magyar embereknek a Torontói Magyar Ház közreműködésével. 

Balla Sándor, a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke volt a jótékonysági akció 

főszervezője. 

  

Petneházy Attila színész, a magyar-magyar kapcsolatokért felelős kormánymegbízott a 

Tolcsvay-Bródy Jöjj, kedvesem című dalának az összetartozás jegyében történő újra 

gondolására és eléneklésére kért fel határon innen- és túl élő színészeket. Zsoldos Barnabás 

beszélgetései következnek először az ötletgezdával. 

 

 

 


