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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Áder: A magyar nemzet nemcsak volt, de lesz is 
2020. június 4. – MTI, Magyar Hírlap, M1, hirado.hu, ATV, Pestisrácok, Maszol, Hír TV  

A magyar nemzet nemcsak volt, de lesz is - mondta Áder János államfő a trianoni 

békeszerződés aláírásának századik évfordulóján, az Országgyűlés emlékülésén, csütörtökön. 

"Száz év elteltével, két világháború után, Trianontól és gazdasági válságoktól gyötörten, egy 

több mint négy évtizedes kommunista-szocialista vargabetű után, egy levert forradalmat 

követően, többször is az államcsőd szélére jutva itt vagyunk, élünk" - hangoztatta az államfő. 

A köztársasági elnök kijelentette: senki nem vitathatja el tőlünk a jogot, hogy azért 

dolgozzunk, hogy a nemzet lelki határai változatlanok maradjanak, ha már a nemzet földrajzi 

határai megváltoztak. Száz évvel ezelőtt Magyarország gyászolt, emlékeztetett Áder János, 

hiszen egyetlen magyar sem tudta feldolgozni a veszteséget, a megaláztatást, a törvénnyé tett 

törvénytelenséget. Azt, hogy az ország elveszítette a területének kétharmadát, népessége 

pedig 18 millióról 7 és fél millióra zsugorodott. Több mint három millió magyar került a 

határon kívülre, Románia egyedül nagyobb területhez jutott, mint amekkora 

Magyarországnak megmaradt. 

 
Kövér: a nemzeti önazonossághoz való jognak az egyetemes emberi jogok 
részévé kell válnia 
2020. június 4. – MTI, Mandiner, hirado.hu 

A nemzeti önazonosság védelméről szóló, kormánypárti képviselők által benyújtott politikai 

nyilatkozat vitája volt terítéken a parlamentben. A nemzeti önazonossághoz való jogot az 

egyetemes emberi jogok részévé kell tenni, mert ez az ügy egyidejűleg szolgálja a magyar 

nemzet, a szomszédos nemzetek és Európa jövőjét – mondta Kövér László házelnök az 

Országgyűlés csütörtöki emlékülésén, a trianoni békeszerződés aláírásának századik 

évfordulóján. A parlament ülése a történelmi zászlók bevonulásával és fanfárral kezdődött. 

Ezt követően megkezdték a nemzeti önazonosság védelméről szóló, kormánypárti képviselők 

által benyújtott politikai nyilatkozat vitáját. Kövér László nyitóbeszédében kiemelte: a 

politikai nyilatkozatot olyan okokból javasolják elfogadásra, amelyek a múltban, a jelenben és 

a jövőben rejlenek. Kifejtette: a trianoni diktátum által a magyarságnak okozott tragédia 

„nemcsak nemzetközi szerződésekkel többször megpecsételt és lezárt történelmi múlt, hanem 

velünk együtt élő folyamatos jelen, ami nem kívánt esetben megismétlődő jövővé is válhat”. 

 

Gulyás Gergely: a nemzet még az országnál is fontosabb 
2020. június 4. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, OrientPress 

Gulyás Gergely a Rákóczi Szövetség megemlékezésén Dsida Jenő Psalmus Hungaricus című 

költeményét is idézve azt mondta: mindenkinek, akinek a magyarság nemcsak forma, hanem 

tartalom is, átfut az agyán, hogy mit vesztett az ország és a nemzet száz évvel ezelőtt. A 
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nemzet, amelyet halálra szántak, amelynek nehéz volt túlélnie és egy évszázad után is 

hasonlóan nehéz Trianon árnyékában élnie – tette hozzá a miniszter a Magyar Nemzeti Bank 

(MNB) budavári épületében tartott rendezvényen. Kiemelte: ma azonban nemcsak 

veszteségeinket vesszük számba, hanem hálát adunk „azért az egyedülálló csodáért”, hogy a 

magyar az egyetlen nemzet, amely egy eredményes és befejezett gyilkossági kísérletet is képes 

volt túlélni. A világ magyarsága ma lélekben – az emlékezésben, a fájdalomban, a 

megmaradás felett érzett büszkeségben – újraegyesül – mondta Gulyás Gergely. 

 

Potápi: megerősödött a nemzet az elmúlt tíz évben 
2020. június 4. – MTI, hirado.hu 

Megerősödött a magyar nemzet a kormány elmúlt tíz évben hozott döntéseinek köszönhetően 

– mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

csütörtökön az M1-en. „Derűsen, bizakodva nézünk a jövőbe, a 21. század a magyar 

közösségek számára nyertes évszázad lesz” – fogalmazott. A magyarság helyzetéből a realitás 

talaján állva kell kihozni a lehető legtöbbet, az elmúlt tíz évben a nemzetpolitika is erre 

törekedett, és intézkedései által a magyar kormány megtette, amit tudott – mondta a 

politikus. Kiemelte: a legfontosabb, hogy az elcsatolt országrészekben élők is érezzék, hogy 

magyarok, és tudják, számíthatnak Magyarország és a magyar kormány támogatására. 

 

Potápi: nemcsak a gyásszal, a jövőbe tekintéssel is törődni kell 
2020. június 4. – MTI, hirado.hu, M1, Hír TV, Magyar Hírlap, Demokrata, Beol, Teol  

A trianoni trauma arra figyelmeztet, hogy nemcsak a gyásszal, hanem a jövőbe tekintéssel is 

törődni kell - hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

csütörtökön a Tolna megyei Alsónánán. Potápi Árpád János a trianoni békeszerződés 

aláírásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen hozzátette: a 20. század 

vesztes évszázad volt a magyarok számára; a vesztes első világháborút a trianoni 

békediktátum követte, majd "a reménysugár után elveszítettük" a második világháborút, sőt a 

trianoni ország területét is csökkentették három faluval. Az elmúlt tíz év nemzetpolitikája azt 

eredményezte, hogy "ma talán erősebbek vagyunk" - mondta. Állampolgárságot, szavazati 

jogot kapott minden magyar, bárhol éljen a világban, elfogadtuk az alaptörvényünket, "ezekre 

építve bizakodhatunk abban, hogy a 21. század nyertes évszázad lesz a magyaroknak" - 

fogalmazott. 

 

Gulyás: a magyar nemzet életben maradt egy sikeres gyilkossági kísérlet 
ellenére 
2020. június 4. – MTI, Origo 

A magyar nemzet az egyetlen, amely képes volt véghezvinni azt a csodát, hogy egy sikeres és 

befejezett gyilkossági kísérlet után és ellenére is életben maradt - jelentette ki Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki online Kormányinfón, a trianoni 

békeszerződés aláírásának századik évfordulóján. Gulyás Gergely emlékeztetett: 100 évvel 

ezelőtt kényszerült Magyarország arra, hogy a trianoni békediktátumot aláírja, és ennek 

következtében az ország elvesztette területeinek kétharmadát, és minden harmadik magyar a 
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határon túlra került anélkül, hogy elköltözött volna. "Fejet hajtunk a mögöttünk hagyott 

évszázad magyar áldozatai előtt, gondolunk azokra, akiket magyarságuk miatt kivégeztek, 

bebörtönöztek vagy megnyomorítottak. Gondolunk azokra, akiknek az elmúlt évszázadban a 

hazájukért való hűségért kellett életüket áldozni, mert a hazához való hűség az elmúlt 

évszázadban a hazát tartotta meg és nem pedig azokat, akik hűek voltak hozzá" - fogalmazott 

a miniszter. 

 

Varga Mihály: erős, érdekeiért kiállni képes nemzetet építünk 
2020. június 4. – MTI, Origo, Hír Tv 

Az érdekeiért kiállni képes magyar nemzet építéséről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter, 

a körzet országgyűlési képviselője csütörtökön a csillaghegyi Trianon-megemlékezésen. Száz 

évvel a trianoni diktátum és tíz évvel a polgári kormányzás kezdete után "ma olyan erős, 

érdekeiért kiállni képes nemzetet építünk", amelyre büszkén tekinthet minden magyar - 

hangoztatta Varga Mihály pénzügyminiszter. Mint mondta, "nem lehajtott fejjel állunk", 

hanem olyan nemzet tagjaként, amely bizonyította, hogy képes a megújulásra. Feladatunk az 

országépítés, amelynek során kitartunk a magyarság értékei mellett. Varga Mihály felidézte, 

hogy a "barbár csonkolás" során Magyarország elveszítette népességének 63 százalékát, és 

minden harmadik magyar a határon túlra került. 

 

A magyarok összetartozását hangsúlyozta a Fidesz-KDNP európai parlamenti 
képviselőcsoportja 
2020. június 4. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Webrádió 

A magyarok összetartozását hangsúlyozta a trianoni békediktátum aláírásának századik 

évfordulóján, csütörtökön a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja az MTI-hez 

eljuttatott közleményében. A magyar nemzet tagjai, bármely pontján éljenek is a világnak, 

összetartoznak – írták a dokumentumban. A nemzeti összetartozás napján a Fidesz és a 

KDNP európai parlamenti képviselői emlékeztettek arra, hogy „a magyarellenes és 

igazságtalan trianoni döntés áldozata lett minden magyar, azok a milliók, akik a határon kívül 

rekedtek, és azok is, akik az anyaországban maradtak”. A Trianon óta eltelt száz év bizonyossá 

tette, hogy a határok változhattak és az államok átalakulhattak, de a nemzeti identitás és az 

anyanyelv maradandó – emelték ki. Mint írták, a békediktátum Európa legnagyobb létszámú 

őshonos nemzeti kisebbségét hozta létre, a Kárpát-medencei határon túli magyar nemzeti 

közösségeket.  

 

Soltész: egyszerre gyászolunk és ünnepeljük a csodát, hogy megmaradtunk 
2020. június 4. – MTI, hirado.hu, Hír Tv, Magyar Hírlap 

Trianon 100. évfordulóján egyszerre gyászolunk és ünnepeljük a csodát, hogy 

megmaradtunk, hogy a Kárpát-medence magyarságát nem sikerült elpusztítani – mondta 

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára csütörtökön Budapesten, a Magyar Szentek templomának falán elhelyezett 

Trianon-emléktábla felavatásakor. Az államtitkár kiemelte: a Kárpát-medence magyarsága 

„egyben van, trükkök százaival sem tudtak minket elpusztítani”, és nem sikerült végleg 
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egymás ellen uszítani az itt élő népeket sem. Úgy fogalmazott: „csoda, hogy megmaradtunk, 

és csoda az is, hogy ugrásszerűen javulnak kapcsolataink a szomszéd népekkel”. Újra 

erősödnek az évszázados szálak a magyarok és a szlovákok, szerbek, szlovénok, horvátok 

között, és föl-föl bukkan a józanabb hang a román és az ukrán politikában is – mondta 

Soltész Miklós. 

 

Nyugat-európai magyar szervezetek: meg kell őrizni a nyelvi és kulturális 
kisebbségi közösségeket 
2020. június 4. – MTI, Origo, Mandiner, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Propeller 

A nyelvi és kulturális kisebbségi közösségek alapjogai mellett állt ki a Nyugat-európai 

Országos Magyar Szervezetek Szövetsége. 

A nyelvi és kulturális kisebbségi közösségek alapjogai, valamint egyenjogúságuk biztosítása 

mellett állt ki a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége csütörtöki, az MTI-

hez is eljuttatott memorandumában. A szövetség elnöke, Deák Ernő és alelnökei, Bihari 

Szabolcs és Klement Kornél közös, 17 országos szervezetüknek és valamennyi európai 

parlamenti képviselőnek megküldött, négy nyelven – németül, franciául, angolul és magyarul 

– írt memorandumukban felhívták az Európai Unió szervei, illetve a nemzeti parlamentek és 

kormányok figyelmét arra, hogy békés fejlődés az élet minden területén csakis összehangolt, 

kiegyensúlyozott érdekegyeztetésen alapulhat. Úgy fogalmaztak: a demokratikus pluralizmus 

jegyében meg kell őrizni „közös hazánk”, Európa szellemi, nyelvi, kulturális sokszínűségét, 

ezáltal életképességét.  

 

Az Amerikai Magyar Koalíció és más külföldi szervezetek is megemlékeztek az 
évfordulóról 
2020. június 4. – MTI, Webrádió 

Az Amerikai Magyar Amerikai Koalíció csütörtökön nyilatkozatban emlékezett meg a trianoni 

békediktátum századik évfordulójáról. A Török-Magyar Baráti Társaság elnöke is üzenetet 

küldött ebből az alkalomból. Az amerikai magyarok legnagyobb ernyőszervezete "brutális és 

igazságtalan" szerződésnek nevezi a trianoni békediktátumot, amely megváltoztatta egy 

ezeréves nemzet határait Európában, Magyarország területének és javainak kétharmadát, 

lakosságának egyharmadát újonnan létrehozott államoknak adva. "Hogyan lehet 3.3 millió 

magyart arra kényszeríteni, hogy akarata ellenére másik ország állampolgára legyen? Hogyan 

létezhetik egy nemzet azt követően, hogy így megcsonkították?" - fogalmazta kérdésekbe a 

véleményét a szervezet, amely írásban és videóüzenetben tette közzé emlékezését. 

 

Babacsomagokat ajándékozott Kárpátalján, Erdélyben és Délvidéken a Katolikus 
Karitász 
2020. június 4. – MTI  

Babacsomagokat ajándékozott Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken a Katolikus Karitász a 

Nemzeti összetartozás napja alkalmából - mondta Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász 
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országos igazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatornán. Hozzátette: a babaápolási szereket, 

pelenkát és csecsemőruhát is tartalmazó csomagokkal a karitász a 2020-ban született és 

születendő gyermekek szüleinek kíván segítséget nyújtani. A csomag üzenettel bír, kifejezi, 

hogy az anyaország törődik az elcsatolt területeken élő magyarsággal - fogalmazott az 

igazgató. A műsorban Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos azt mondta, a segítség gesztus értékű. 

 

Erdélyben megkondultak a harangok a magyar egyházak templomaiban 
2020. június 4. – MTI, hirado.hu 

Erdélyben megkondultak a harangok csütörtök délután, romániai idő szerint 17:30-kor a 

trianoni békeszerződés száz évvel ezelőtti aláírásának időpontjában. A koronavírus-járvány 

elleni hatósági intézkedések miatt valamennyi centenáriumi megemlékezés szabad téren, 

általában a templomok előtt, az emlékműveknél zajlott. Nagyobb – több száz fős – tömeg a 

sepsiszentgyörgyi Szabadság-téren gyűlt össze a református, római katolikus, unitárius és 

evangélikus egyházak közös áhítatán. A városban 1966 óta hagyomány, hogy évről évre 

szabadtéri megemlékezést tartanak a trianoni évfordulón. Kelemen Hunor, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke Csíksomlyón, a Székely Hadosztály 

emlékművénél koszorúzott és mondott beszédet. Úgy vélte: a Trianoni döntés miatti 

mérhetetlen fájdalom és az égig érő igazságtalanság mögül mégis fölfénylik valami biztató. 

Csodának nevezte, hogy a magyar közösség 100 évvel a tragédia után is ott van a szülőföldjén, 

él és tervez, építkezik, újrateremti az otthonát. „Ez csakis azért történhetett meg, mert volt 

ennek a közösségnek hite, kitartott a remény, és meg akart maradn”i – tette hozzá. 

 

Erdélyben intenzívebben fáj Trianon 
2020. június 4. – Krónika 

Intenzívebben van jelen Trianon tragédiája a Magyarországtól elszakított területeken, 

nagyobb érdeklődés is övezi a témát – véli Ablonczy Balázs történész. Az MTA BTK 

Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Lendület Trianon 100 

Kutatócsoport vezetője a Trianon-évforduló előestéjén tartott online előadást a témában 

Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester 

meghívására Trianon: múlt vagy történelem? címmel. A Csinta Samu újságíró által moderált, 

virtuális térben zajló beszélgetésen elmondta, Erdélyt gyakran látogatva rádöbbent, hogy itt 

másként kell beszélni Trianonról, az 1940-44-es időszakról, mint Magyarországon, nagyobb 

érdeklődés övezi a témát, de nagyobb az érzékenység is, hiszen itt ez „megélt történelem”. „A 

múlt súlya intenzívebben jelen van, reflektál arra, ami jelenleg zajlik” – jelentette ki a 

történész. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/06/04/erdelyben-megkondultak-a-harangok-a-magyar-egyhazak-templomaiban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyben-intenzivebben-faj-trianon
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Erdélyi magyar püspökök: megmaradásunk csodája a Teremtőbe vetett hitből 
és az összetartozás erejéből fakad 
2020. június 4. – Krónika 

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni diktátum centenáriumán mindenekelőtt Istenhez 

fohászkodunk a Lélek egységének megtartásáért – olvasható az erdélyi magyar egyházvezetők 

közös nyilatkozatában, amelyet a századik évforduló kapcsán közöltek. A gyulafehérvári 

katolikus érsek, a szatmári, a nagyváradi és a temesvári püspök, illetve a két református 

egyházkerület vezetője, az evangélikus-lutheránus és az unitárius püspök által egyaránt aláírt 

levél szerint Isten gondviseléséért adnak hálát, amellyel az elmúlt évszázad történelmi 

tragédiái közepette is oltalmazta a magyar nemzetet. 

 

Visszafogottan soviniszta román Trianon-ünneplést tartottak 
Sepsiszentgyörgyön 
2020. június 4. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ez a mi hazánk, mi itt nem albérletben lakunk – hangoztatta a szónok csütörtökön 

Sepsiszentgyörgyön a román soviniszták által szervezett Trianon-ünnepségen. A székelyföldi 

város főterén, a Mihai Viteazul szoborcsoport előtt a rendezvény meglepően visszafogottan, 

csendőrök és rendőrök jelenlétében zajlott, egyetlen magyarellenes jelszó sem hangzott el. 

Másfél órán keresztül zengett a román hazafias dal és vers, majd a végén skandálták 

hosszasan, hogy „Trianon”, valamint azt, hogy „Éljen és virágozzék Moldva, Erdély és 

Havasalföld”. A brassói Calea Neamului (Nemzet Útja) Egyesület felhívására mintegy százan 

gyűltek össze, a többség más megyéből érkezett, helyieket csak elvétve lehetett felfedezni 

köztük. 

 

Tőkés szerint lehetséges a megbékélés, ha Románia szakít az állampolitikai 
rangra emelt magyarellenességgel 
2020. június 4. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen 

Tőkés László szerint Trianon centenáriumának mementója utat nyithat a magyar–román 

megbékélés előtt, ha az erdélyi magyarok teljes jogú polgárai lesznek Romániának, és 

Bukarest szakít az állampolitikai szintű magyarellenességgel. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnöke erről Bukarestben beszélt az MTI-nek, ahol csütörtökön halasztással 

kezdődött annak a pernek a fellebbviteli tárgyalása, amelyet a Románia Csillaga 

érdemrendtől történt megfosztása miatt indított Klaus Iohannis államfő ellen. Tőkés László 

rámutatott: úgy kellene Romániában is a megbékélés útjára lépni, ahogyan Igor Matovic 

szlovák kormányfő tette, amikor közös trianoni megemlékezésre hívta, és Szlovákia teljes 

jogú polgárainak nyilvánította a felvidéki magyarokat. A határokat átrajzolhatták, de a 

szülőföldünktől senki nem foszthat meg. Legyünk mi is teljes értékű polgárai a jelenlegi 

Romániának” – szorgalmazta az EMNT elnöke. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-magyar-puspokok-megmaradasunk-csodaja-a-teremtobe-vetett-hitbol-es-az-osszetartozas-erejebol-fakad
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-magyar-puspokok-megmaradasunk-csodaja-a-teremtobe-vetett-hitbol-es-az-osszetartozas-erejebol-fakad
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszafogottan-soviniszta-roman-rendezveny-sepsiszentgyorgyon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszafogottan-soviniszta-roman-rendezveny-sepsiszentgyorgyon
https://kronikaonline.ro/belfold/tokes-szerint-lehetseges-a-megbekeles-ha-romania-szakit-az-allampolitikai-rangra-emelt-magyarellenesseggel
https://kronikaonline.ro/belfold/tokes-szerint-lehetseges-a-megbekeles-ha-romania-szakit-az-allampolitikai-rangra-emelt-magyarellenesseggel
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Csomortányi István: lezárult egy korszak, nem kell csodára várnunk, megoldjuk 
a saját problémáinkat 
2020. június 4. – Krónika, Bihari Napló 

Az elmúlt időszakban a bukaresti parlament és a román kormány körül megszaporodott 

magyarellenes intézkedések arra világítanak rá, hogy egy korszak véget ért az erdélyi magyar 

politizálásban – olvasható Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnökének Trianon-centenáriumi üzenetében. Az Erdélyi Magyar Szövegség társelnöke 

közleményében kifejti, „az elmúlt 30 év legfontosabb kérdése már rögtön a 90-es évek elején 

eldőlt”. Ugyanis az akkor még egységes erdélyi magyar érdekképviselet két táborra oszlott. Az 

autonómiapártiakkal ellentétben a másik tábor azt mondta, hogy a gyors lépések politikája 

helyett apró lépésekben kell a magyar közösség dolgait irányítani, ki kell egyezni a bukaresti 

főhatalommal. „Nos azóta tudjuk, hogy melyik tábor győzött” – írja Csomortányi, aki szerint 

ma már világosan látszik: az akkori román hatalomnak időre volt szüksége, hogy egyfajta 

kirakatpolitikát kreálva, megerősödhessen. Az EMSZ társelnöke hangsúlyozta, az elmúlt egy 

évben mindennapossá váltak a különböző magyarellenes döntések. 

 

Szerényebben ugyan, de idén is lesznek Kolozsvári Magyar Napok 
2020. június 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A járvány és az ezzel együtt járó korlátozások ellenére is megtartják a Kolozsvári Magyar 

Napok idei kiadását – jelentette be csütörtöki, szimbolikus gesztusként a Nemzeti 

Összetartozás Napján közzétett közleményében a Kincses Kolozsvár Egyesület. Ebben 

emlékeztetnek, hogy a Magyar Országgyűlés tíz éve június 4-ét a Nemzeti Összetartozás 

Napjává nyilvánította, megerősítve azt, hogy a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő 

magyarság a trianoni tragédia után is képes a nemzeti megújulásra, valamint az előtte álló 

történelmi feladatok megoldására. „A tavaly tizedik évét ünneplő Kolozsvári Magyar Napok 

épp e megújulás jegyében született, vállalva, hogy az ünneplés mellett új keretet ad a magyar 

kultúra bemutatásának és népszerűsítésének” – mutat rá a közlemény, mely szerint a 

rendezvénysorozat így vált mára a kolozsvári, az erdélyi és a Kárpát-medencei magyarság 

egyik legjelentősebb kulturális seregszemléjévé.  

 

Bírálta Iohannist a PSD elnöke, amiért nem hirdette ki a „Trianon-törvényt” 
2020. június 4. – maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Méltósággal tisztelegjünk a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulóján – mondta 

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke, bírálva Klaus Iohannis 

államfőt, amiért „nem volt nemzeti büszkesége” időben kihirdetni az erről szóló törvényt. „A 

békeszerződéssel a nagyhatalmak elismerték Erdély (és a Bánság keleti részének) egyesülését 

Romániával, illetve a románok 1918. december 1-jén kifejezett akaratát, valamint a 

gyulafehérvári nemzetgyűlés határozatát. A trianoni szerződés rögzítette az osztrák-magyar 

dualizmus nemzetei önrendelkezési jogának megvalósítását, az Amerikai Egyesült Államok 

elnökének, Woodrow Wilsonnak nemzetközileg elfogadott elve szerint. Ilyen volt az erdélyi 

román többség, de más nemzetek, például csehszlovákok, szerbek, horvátok és szlovénok 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csomortanyi-istvan-lezarult-egy-korszak-nem-kell-csodara-varnunk-megoldjuk-a-sajat-problemainkat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csomortanyi-istvan-lezarult-egy-korszak-nem-kell-csodara-varnunk-megoldjuk-a-sajat-problemainkat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szerenyebben-ugyan-de-iden-is-lesznek-kolozsvari-magyar-napok
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127805-biralta-iohannist-a-psd-elnoke-amiert-nem-hirdette-ki-a-trianon-torvenyt
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esete, ami lehetővé tette új, független államok kialakulását és elismerését"– jelentette ki 

Ciolacu az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott sajtóközlemény szerint.  

 

A határon át ingázók érdekében dolgozott ki törvénytervezetet az RMDSZ 
2020. június 4. – maszol.ro, transindex.ro 

A Romániában a határ mentén élő, de Magyarországon dolgozók ingázásának könnyítésére 

iktatott törvényt az RMDSZ június 3-án a parlamentben – számolt be hírlevelében a 

szövetség. A törvénytervezetet Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője 

dolgozta ki. Mint mondta, a kezdeményezésre azért volt szükség, mert a koronavírus-járvány 

kialakulásáig Romániában nem voltak szabályozva a határ mentén élő, Magyarországon 

dolgozó személyek ingázásának feltételei, és a határok lezárásával komoly problémák 

adódtak. „Ezért egy partnerségi megállapodásra van szükség a két állam között, hogy az 

ingázóknak ne kelljen naponta több órás sorokat kiállniuk, amikor munkába mennek” – 

fogalmazott a politikus.  

 

Az Európai Parlament asztalára kerülhet a székelyföldi medveprobléma  
2020. június 4. – maszol.ro 

Borboly Csaba, Hargita megye, Péter Ferenc, Maros megye és Tamás Sándor, Kovászna 

megye tanácsának elnöke, valamint Gabor Alexandru-Adrian, Brassó megye tanácsának 

alelnöke 2019 novemberében petíciót nyújtott be az Európai Parlament Petíciós 

Bizottságához az elszaporodott medvepopuláció kapcsán, mivel úgy gondolják, Románia 

kormánya továbbra sem kezeli kellő figyelemmel az emberi életeket veszélyeztető helyzetet. 

Bárki támogathatja azt az online petíciót, amelyben a székelyföldi megyék tanácselnökei azt 

kérik a brüsszeli vezetéstől, hogy a medveprobléma megoldása érdekében gyakoroljon hatást 

a román kormányra – írta közleményében Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata.   

 

Lucian Boia: a jövőben Erdélyben létrejöhet az autonómia valamely formája  
2020. június 4. – transindex.ro 

A neves román történésszel, aki egyebek mellett arról híres, hogy gyakorta szembemegy a 

hivatalos román történelemszemlélettel, a Szabad Európa Rádió készített interjút a Trianon-

centenárium kapcsán.  

 

Halasztottak Tőkés László kitüntetése visszavonásának perében  
2020. június 4. – transindex.ro 

Csütörtökön halasztással kezdődött annak a pernek a fellebbviteli tárgyalása, amelyet a 

Románia Csillaga érdemrendtől történt megfosztása miatt Tőkés László indított Klaus 

Johannis államfő ellen. A Bukaresti Rádió híradójának Tőkés László ügyvédje Dr. Kincses 

Előd azt nyilatkozta, hogy a Miniszterelnöki Hivatal álláspontjának hiánya miatt halasztották 

el a tárgyalást a fővárosi Legfelsőbb Törvényszéken.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127817-a-hataron-at-ingazok-erdekeben-dolgozott-ki-torvenytervezetet-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127809-az-europai-parlament-asztalara-kerulhet-a-szekelyfoldi-medveproblema
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28432&lucian_boia_a_jovoben_erdelyben_letrejohet_az_autonomia_valamely_formaja
https://itthon.transindex.ro/?hir=60184
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A külügy, Johannis és Szijjártó miatt nem ünneplik meg idén Trianon napját 
Romániában - állítja a törvényt kidolgozó ex-miniszter  
2020. június 4. – transindex.ro, Krónika 

A külügyminisztérium tiltotta be, hogy bármiféle ünnepséget is rendezzenek Romániában a 

trianoni békeszerződés 100. évfordulóján - állítja Titus Corlățean, a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) szenátora, aki egyébként a Trianon napját hivatalos román állami ünneppé tévő 

törvénytervezet egyik kidolgozója is. Az egykor maga is külügyminiszteri tisztséget betöltő 

szenátor az EvZ TV egyik szerda esti műsorában üdvözölte, hogy a képviselőház nemrég 

döntőházként szavazta meg a Trianon Napját állami ünneppé tévő törvénytervezetet. 

Corlățean szerint a külügyminisztérium ugyanakkor nemrégiben felszólította az összes 

diplomáciai külképviseletét és a Román Kulturális Intézetet (ICR) is, hogy idén hagyjanak fel 

az erre a napra tervezett események megszervezésével. A PSD-s szenátor azt állítja, hogy ezzel 

kapcsolatban biztos információkat kapott egy, a külügyminisztériumhoz tartozó személytől, 

akit komoly kapcsolatok fűznek az ICR-hez is. A szenátor azt is kijelentette, hogy Szijjártó 

Péter magyar külügyminiszter legutóbbi látogatásának köszönhető, hogy Klaus Johannis 

államfő nem hirdette még ki a Trianon-törvényt.  

 

A száz esztendővel ezelőtti trianoni döntésre emlékeznek Székelyföldön 
2020. június 4. – szekelyhon.ro 

A nemzeti összetartozás jegyében Székelyföld több száz templomának harangja kondul meg 

egyszerre csütörtökön délután fél hatkor. A trianoni békediktátum aláírásának századik 

évfordulója alakalmából ma öt percen át szólnak a harangok. 

 

Trianon 100: nagyon fontos, hogy ez az évforduló mozgósítsa a Kárpát-
medencét 
2020. június 4. – szekelyhon.ro 

A trianoni békediktátum 100. évfordulója apropóján beszélgetett Tőkés László és Izsák Balázs 

Pesty Lászlóval. Egyebek mellett elhangzott: nagyon fontos, hogy ez az évforduló mozgósítsa 

a Kárpát-medencét, és hogy az 1989-es formai rendszerváltás után egy Kárpát-medencei 

nemzetpolitikai rendszerváltásra is sor kerüljön. 

 

Harangszóval, koszorúzással emlékeztek a Trianonra Székelyudvarhelyen 
2020. június 4. – szekelyhon.ro 

eszédek nélkül, a szemerkélő esőben a Millenniumi szobrot megkoszorúzva emlékeztek 

Székelyudvarhelyen csütörtökön a száz évvel ezelőtt aláírt trianoni békeszerződésre, a 

Nemzeti Összetartozás Napján. Az eseményen mintegy száz ember vett részt, akik elénekelték 

a magyar himnuszt, majd megkoszorúzták a Millenniumi emlékművet, majd a székely 

himnusz is elhangzott. A megemlékezést követően csendben szétoszlottak a részvevők. 

 

Csendőrök árgus tekintete övezte a trianoni megemlékezést Kolozsváron 
2020. június 4. – Krónika 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60179
https://itthon.transindex.ro/?hir=60179
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szaz-esztendovel-ezelotti-trianoni-dontesre-emlekeznek-szekelyfoldon
https://szekelyhon.ro/vilag/trianon-100-nagyon-fontos-hogy-ez-az-evfordulo-mozgositsa-a-karpat-medencet
https://szekelyhon.ro/vilag/trianon-100-nagyon-fontos-hogy-ez-az-evfordulo-mozgositsa-a-karpat-medencet
https://szekelyhon.ro/aktualis/harangszoval-koszoruzassal-emlekeztek-a-trianonra-szekelyudvarhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csendorok-argus-tekintete-ovezte-a-trianoni-megemlekezest-kolozsvaron
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Erdély-szerte megkondultak a történelmi magyar egyházak harangjai csütörtök délután, a 

trianoni döntés centenáriumán, és ezzel egy időben megannyi helyszínen tartottak szűk körű 

koszorúzást. Kolozsváron több tucat csendőr és rendőr követte figyelemmel a főtéri 

megemlékezést.  

 

A magyar nép ezt nem érdemelte meg - Budapesten élő románok gondolatai 
Trianonról 
2020. június 4. – transindex.ro 

Mit gondolnak a Budapesten élő románok Trianonról? Van, aki szerint a fejünk fölött 

döntöttek és emiatt felesleges egymásra haragudni, és van, aki azért olvasott utána a 

témának, mert azt vette észre: Budapesten mindenki erről beszél.  

 

Háromszéki elöljárók Trianonról: „Meg akarnak enni, de nem tudnak lenyelni!”  

2020. június 4. – maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyi főtéri eseményen, résztvevőként jelen lévő háromszéki magyar 

politikusokat kérdezték a városban lezajlott mindkét eseményről. „Száz éve nehéznek tűnik 

június” – mondta Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere hozzátette: „ahhoz, hogy 

magyar emberként túléljünk Erdélyben és Székelyföldön, fontos hogy megtaláljuk mindennek 

a színét is ne csak a fonákját”. Antal Árpád szerint az elmúlt száz év fonákja, hogy egy olyan 

országban élünk, ahol nem tisztelnek bennünket, minden percben arra vártak, hogy 

megszabaduljanak tőlünk. A színe az, hogy mindennek ellenére itt vagyunk és jövőt 

tervezünk. „Ezt kell átadnunk gyerekeinknek és unokáinknak, mert hiszek abban, hogy van 

magyar jövő Erdélyben és Székelyföldön” – összegzett a sepsiszentgyörgyi polgármester.  

 

Három helyen emlékeztek Marosvásárhelyen 
2020. június 4. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen három helyszínen tartottak megemlékezést a trianoni békeszerződés 100. 

évfordulója alkalmából. A Székely Vértanúk Emlékoszlopánál a Magyar Ifjúsági Tanács és a 

Székely Nemzeti Tanács szervezésében koszorúztak, a református temetői világháborús 

emlékműnél és az unitárius egyház Bolyai téri templomudvarán álló Összetartozás fájánál az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács emlékezett a szomorú esemény centenáriumára. Izsák 

Balázs, az SZNT elnöke a sajtónak nyilatkozva elmondta, „évről évre elsiratjuk 

Magyarországot és a magyar nemzetet, de ennél sokkal nagyobb a kötelessége minden 

magyarnak. Feladataink vannak, és mindenki tudja, hogy melyek ezek a feladatok. A trianoni 

csapdából való kiutat kell megtalálni, mindegy hogy 100 vagy 102 éve történt” – fogalmazott 

Izsák a Székely Vértanúk Emlékoszlopánál, ahol kevés résztvevő koszorúzott, sok újságíró 

jelenlétében, valamint rendőrök és csendőrök felügyeletében. 

 

Háromszéken istentisztelettel, koszorúzással és őrtűzzel emlékeztek Trianonra  
2020. június 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy főterén több százan gyűltek össze június 4-én, csütörtök délután, hogy 

ökumenikus istentisztelet keretében emlékezzenek a száz évvel ezelőtt aláírt trianoni 
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https://vilag.transindex.ro/?cikk=28435
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békeszerződésre. Incze Zsolt református esperes – a megemlékezés kezdeményezője – arra 

kérte a résztvevőket, hogy a szabadtéri istentiszteletet ne zavarják meg bekiabálásokkal. A 

sepsiszentgyörgyi magyarok az eseményhez illően méltósággal viselkedtek, mindössze a 

lelkészek áldása után hangzott el a „Vesszen Trianon!”  

 

Kopjafát állítottak az összetartozás ünnepén Gyergyószárhegyen 
2020. június 4. – szekelyhon.ro 

Összefogás tere: így hívják mostantól azt kis utcarészt, amely a gyergyószárhegyi felszegi 

népiskola előtt van. A trianoni békediktátum 100 éves évfordulóján kopjafát avattak itt a 

helyiek. 

 

A közösségnek volt hite, kitartott a remény, és meg akart maradni – Trianonra 
emlékeztek Csíkszeredában  
2020. június 4. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Huszárok, tárogatós, székelyruhás fiatalok és gyermekes családok gyűltek össze csütörtök 

délután Csíkszeredában a Fodor Ház udvarán emlékezni a Székely Hadosztály emlékműnél a 

trianoni döntésre a békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján. Az egybegyűlteket az 

RMDSZ Csíki Területi Szervezetének politikusai arra biztatták, merjék felvállalni 

magyarságukat, zárják ki a szégyenérzetet, és kerekedjenek fölül az igazságtalanságon. Az 

esemény végén Kelemen Hunor szövetségi elnök elültette a nemzeti összetartozás fáját.  

 

Korkép az utókornak: időkapszulát helyeztek el Gyergyószentmiklóson 
2020. június 4. – szekelyhon.ro 

A trianoni békediktátum aláírásának 100 éves évfordulóján időkapszulát helyezett el Nagy 

Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere a városháza tetőterében. Ezzel üzennek az időtlen 

időnek és minden kornak, hogy „Voltunk, vagyunk, leszünk”.  

 

Trianoni megemlékezés Aradon: kitartás a hit és az anyanyelv mellett 
2020. június 4. – maszol.ro 

Ökumenikus imával emlékeztek meg Aradon az első világháborút lezáró, és a Magyarországot 

megcsonkító trianoni békeparancs aláírásának 100. évfordulójáról június 4-én, csütörtök 

délután. A koronavírus-járvány miatt hozott hatósági óvintézkedések miatt a főhajtásra a 

belvárosi minorita templom és rendház udvarán tartották a rendezvény a történelmi magyar 

egyházak és az RMDSZ szervezésében, a járványügyi előírások betartásával. Blénessy Róbert 

minorita házfőnök üdvözlő beszéde után Király Árpád Arad-ségai római katolikus plébános, 

marosi főespereses, Módi József, az Aradi Református Egyházmegye esperese, Jakab István 

evangélikus-lutheránus lelkipásztor és Simon András, az Arad-belvárosi Baptista Gyülekezet 

lelkésze szólt a több tucat jelenlévőhöz, végezetül Faragó Péter parlamenti képviselő, az 

RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke mondott beszédet.  
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Örtüzek gyúltak a Nemzeti Összetartozás Napján 
2020. június 4. – szekelyhon.ro 

Számos település határában lobbantak fel az őrtüzek a Nemzeti Összetartozás Napja 

alkalmából, Trianon századik évfordulóján. A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 

kezdeményezéséhez a csíkszeredai cserkészek is csatlakoztak, akik a csíksomlyói Fodor-ház 

udvarán gyújtottak tüzet a Trianon emlékére. 

 

Urmánczy Nándor unokája Trianonról 
2020. június 5. – Krónika 

Trianon olyan trauma minden magyarnak, ami kibeszélést igényel, a Magyarországon 

élőknek pedig mindent meg kell tenniük azért, hogy az anyaországi és külhoni magyarok 

közötti különbségek eltűnjenek – jelentette ki lapunknak Gortvay István, a Székely Nemzeti 

Tanácsot megalapító Urmánczy Nándor néhai országgyűlési képviselő unokája. A Budapesten 

élő ügyvéd szerint Trianont lehetetlen feszültség nélkül kezelni magyar–román 

viszonylatban. 

 

Trianon kulturális emlékezete 
2020. június 5. – Krónika 

Trianonról a kulturális emlékezet, kortárs próza tükrében beszélt a Krónikának Vallasek Júlia 

kolozsvári irodalom- és sajtótörténész, egyetemi oktató. Elmondta, a mostani fiatal 

generációknak rengeteg hiteles információ áll rendelkezésükre Trianonról. A témában készült 

jó könyvek, filmek lehetőséget teremtenek számukra, hogy kapcsolatba kerüljenek a 

korszakkal, ami azért fontos, mert gondolkodásra késztet. 

 

Citerakoncerttel záruló Petőfi-évad 
2020. június 5. – Krónika 

Nagyszebenben szabadtéri citerakoncerttel zárul a hétvégén a Kárpát-medence 

szórványmagyarságát segítő Petőfi-program 2019/20-as évadja. Az utóbbi két hónapban a 

programban részt vevő ösztöndíjasok a virtuális térbe költöztek, ahol az egyéb foglalkozások 

mellett magyar népmesékkel szórakoztatták a gyerekeket. 

 

Trianon 100: szétszakítva is egységben 
2020. június 5. – Balogh Levente – Krónika 

A Króbika vezércikke szerint “a jelek szerint a győztes nagyhatalmak stratégiai és gazdasági 

érdekeit szolgáló diktátum legnagyobb nyertese még mindig sértésnek veszi, hogy a 

Dobrudzsában és a Csángóföldön korábban sikeres asszimilációs politikája a birtokába 

juttatott erdélyi, partiumi és bánsági területeken nem annyira hatásos. Sőt a magyarok – 

részben budapesti támogatással – önálló kulturális, oktatási és gazdasági intézményrendszert 

működtetnek. Ráadásul hiába a kedvező trianoni, majd az azt követő, 1947-es párizsi béke, 

nehezen nevezhető sikeres országnak. Ezért a hivatalos nemzeti doktrína az Erdély-féltés, 

mivel másképp képtelenek megteremteni a társadalmi kohéziót.  
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MKP: a magyar közösségek veszély helyett erőforrást kell jelentsenek a térség 
államai számára 
2020. június 4. – MTI, hirado.hu, Origo 

A külhoni magyarok az elmúlt száz évben úgy maradtak hűségesek nemzetükhöz, hogy 

törvénykövető, hasznos közösségeivé lettek azoknak az országoknak, amelyekben élnek, ezért 

nem veszélyt, hanem erőforrást kell, hogy jelentsenek a kelet-közép-európai térség államai 

számára – mutatott rá a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) csütörtökön a trianoni 

békediktátum 100. évfordulójára kiadott sajtóközleményében. Az elmúlt évszázadban a 

külhoni, így a felvidéki magyarság is fájdalmas veszteségek, áldozatok és nagyszerű 

teljesítmények árán őrizte meg identitását, és ezt a jövőben a nemzeti önazonossághoz való 

joggal kell szavatolni – mutattak rá a közleményben, amellyel az MKP csatlakozott a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fórumának hasonló üzenetet megfogalmazó felhívásához. 

 

„A hídon túl is magyarok laknak" - Potápi Árpád János köszöntője 
2020. június 4. – Ma7.sk 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár köszönti a ma7 médiacsalád olvasóit a 

nemzeti összetartozás napján. „A hídon túl is magyarok laknak – volt a felírása egy egyszerű 

kis táblának Komáromban. Hat rövid szó, de benne annyi keserűség, amennyi nem fér be 

emberek millióinak kebelébe, hanem kénytelen magának utat törni, könny, panasz, átok vagy 

elszánt fogadalom alakjában.” A magyar delegáció egyik tagja vetette papírra ezeket a 

sorokat, útban arra a béketárgyalásra, amelyen nemzetünk sorsáról döntöttek. Jól ismerjük 

azt az ítéletet, amelyet a magyarság felett ezekben a napokban meghoztak, és amelyeknek 

árnyéka ma is rávetül a mindennapjainkra. Nincs ma a Kárpát-medencében olyan magyar 

család, amelynek sorsát ne változtatta volna meg a száz évvel ezelőtti trianoni döntés: a határ 

nemcsak szervesen együtt fejlődő térségeket, nemcsak településeket vágott ketté – akárcsak 

az idézetben szereplő Komáromot –, hanem közösségeket, barátokat, szülőket és 

gyermekeket. 

 

A Felvidék szent harangja zúgó imáit mondja Trianon emléknapján 
2020. június 4. – Ma7.sk 

Van a Felvidéken egy piciny falu, amely nagy történelmet írt, amelynek harangja a 

magyarságot összefogó, áldott harangként vonul be az örökkévalóságba. Az Alsóbodoki 

Esterházy János Zarándokközpont harangját személyesen Ferenc pápa áldotta meg 2018-

ban. A Nemzeti Összetartozás Napján ez a harang is felzúgott, száz másodpercig vitte az áldás 

hírét a Kárpát-medence magyarsága felé. Június 4-én Kárpát-medence szerte száz 

másodpercen át zúgtak a magyar harangok a trianoni békediktátum századik évfordulóján, 

jelképezve a nemzeti gyászt és a magyar megmaradásba vetett dacos és büszke hitet. Száz 
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https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/06/04/mkp-a-magyar-kozossegek-veszely-helyett-eroforrast-kell-jelentsenek-a-terseg-allamai-szamara
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másodpercen át szóltak az Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont harangjai is, 

miközben a helyiek zoboralji népviseletben álltak őrt az öntvénynél. 

 

Čaputová intelme: a szlovákok és a magyarok azt keressék, ami összeköti őket 
2020. június 4. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Zuzana Čaputová államfő szerint a szlovákok és a magyarok közös jövője szempontjából 

fontos, hogy azt keressék, ami emberként és polgárként összeköti őket. „Egyben tartsuk 

tiszteletben a nyelvi és kulturális különbözőségünket, hiszen azok kölcsönösen gazdagítanak 

bennünket” - írta Čaputová abban a kétnyelvű bejegyzésben, melyet csütörtökön, a trianoni 

békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján tett közzé a közösségi hálón. A békeszerződés 

aláírása Čaputová szerint új korszakot nyitott a szlovákok és a magyarok együttélésében. Bár 

a történelmünket olykor eltérően értelmezzük, közös múltunk, élményeink, családi 

kapcsolataink, kulturális értékeink és közös eredményeink szoros köteléket alkotnak 

közöttünk” – olvasható a bejegyzésben. 

 

Szlovák vezető politikusok reakciója az MKP memorandumára 
2020. június 4. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Nincs szükség arra, hogy speciális szerződéseket kössünk a szlovákiai lakosság egy részével, 

mi minden lakost képviselünk. Ezt Peter Pellegrini, a parlament és a Smer-SD alelnöke 

jelentette ki csütörtökön, aki hivatalos állásfoglalást vár Igor Matovič (OĽaNO) kormányfőtől 

ebben a kérdésben. Szerinte arra sincs szükség, hogy az ország a szlovák-magyar kapcsolatok 

terén más irányba mozduljon el. Hangsúlyozta: az elmúlt tíz évet tekintve most a legjobb a 

két ország viszonya. A Smer-SD alelnöke a trianoni békeszerződés aláírásának 100. 

évfordulója és a magyar nemzeti összetartozás napja (június 4.) alkalmából tartott keddi 

(június 2.) találkozóra reagált, melyen a kormányfő és néhány kormánytag mellett a 

szlovákiai magyar kisebbség képviselői vettek részt. A parlamenten kívüli MKP párt 

küldöttsége a találkozón átadta a miniszterelnöknek a magyar nemzeti közösség 

memorandumát, melyben többek között az autonómia megvalósítását kérik bizonyos 

területeken. 

 

A szlovák parlament vezetése is megemlékezett Trianon 100. évfordulójáról 
2020. június 4. – Ma7.sk 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának vezetése csütörtökön Pozsonyban emlékezett 

meg a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról. Ez utóbbi véglegesítette az 

Osztrák-Magyar Monarchia széthullását követően az utódállamok határait. Boris Kollár (Sme 

rodina), a parlament elnöke és az alelnökök, Peter Pellegrini (Smer-SD), Milan Laurenčík 

(SaS), Grendel Gábor (OĽaNO) és Juraj Šeliga (Za ľudí) ebből az alkalomból megkoszorúzták 

a békeszerződések emlékművét a Tyrš rakparton. „100 év telt el egy számunkra jelentős 

szerződés aláírása óta, amellyel rendezték a határokat az első világháborút követően, és 

megszabták, hogyan fog működni az új, háború utáni Európa. Ez volt az alapja a mi 

államunknak, a már megalakult Csehszlovákiának is” – mondta Kollár. 
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Autonómiával riogat és a magyarok ellen uszít a szlovák sajtó a Matovič 
kezdeményezte találkozó után 
2020. június 4. – Ma7.sk 

Csúsztatásokkal teli tudósítást tett közé a szlovák Pravda napilap a keddi Trianon 100. 

évfordulója alkalmából tartott baráti találkozóról, amelyen Igor Matovič miniszterelnökön 

kívül a magyar politikai és kulturális élet mintegy száz képviselője vett részt Pozsonyban. 

Mint ahogyan arról a ma7 beszámolt, Igor Matovič kormányfő kedd este baráti találkozóra 

invitálta a pozsonyi várba a magyar politikai és kulturális élet képviselőit. Az eseményre 

Trianon 100. évfordulója kapcsán került sor. Aki olvasta a találkozóról szóló tudósításokat a 

felvidéki magyar portálokon, vagy látta az ezzel kapcsolatos videókat a közösségi oldalakon, 

bizonyára egyetért abban, hogy a találkozó baráti hangulatban telt: az együttműködésre, az 

egymás iránti nyitottságra és közös párbeszéd fontosságára hívták fel a figyelmet a két nemzet 

képviselői beszédeikben. 

 

Hősi kereszt felállításával emlékeztek Rimaszombatban 
2020. június 4. – Ma7.sk 

Az első világháború hősei előtt tisztelgő sírkereszt felállításával emlékeztek csütörtökön 

Rimaszombatban a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára. Az esemény 16:32-

kor, a trianoni béke aláírásának percében harangzúgással vette kezdetét. A Nemzeti 

Összetartozás Napján tartott rendezvényen Mihály Dávid, a rimaszombati 4. számú Hatvani 

István Cserkészcsapat csapatparancsnoka üdvözölte a résztvevőket. Ezt követően Foglár 

Gábor és Szerokován János operaénekes adták elő Tóth Zoltán megzenésített verseit. A 

cserkészek a Kerecsen Motoros Egyesület tagjainak segítségével állították fel a korábban 

elkorhadt és kidőlt I. világháborús sírkereszt kétméteres másolatát, amelynek motívumait 

Nagyferenc Katalin faragta ki az eredeti kereszt alapján. 

 

Így emlékeztek Füleken a trianoni békediktátumra 
2020. június 4. – Ma7.sk 

Június 4-én a magyarság Kárpát-medence szerte a trianoni békediktátum aláírásának 100. 

évfordulójára emlékezik. Ezt a napot 2010-ben a magyar országgyűlés a Nemzeti 

Összetartozás Napjává választotta. Az évforduló kapcsán Füleken kopjafaavatással, 

református áhítattal, harangszóval és közös imával emlékeztek. A megemlékezés a magyar 

közösségi házban kezdődött, ahol rövid műsort követően, Szvorák Zsuzsanna, a Csemadok 

Füleki Alapszervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet. Majd a jelen lévő civil szervezetek 

képviselői megkoszorúzták a felújított kopjafákat. 

 

Bensőséges, tárogatós emlékezés Érsekújvárott 
2020. június 4. – Ma7.sk 

A tragikus trianoni békediktátum 100. évfordulójának előestéjén a Csemadok Érsekújvári 

Alapszervezete, az MKP helyi szervezete, a Széchényi György Baráti Kör, a Kassák Lajos 

Ifjúsági Klub és az érsekújvári civil szervezők megemlékezést szerveztek a Csemadok székház 
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előtti térre. A csendes, nyári estében a Václav Tihamér által megszólaltatott tárogató hangja 

máris eggyé kovácsolta a szíveket. A jelenlévők közösen elénekelték a Miatyánkat, majd a 

Csemadok vegyeskórusának előadásában az erkélyről zengett: „Isten áldja meg a magyart, 

tartson neve míg a Föld tart…” Ozsvald Damián verset mondott, Skokan Horváth Tímea 

énekelt, majd Popély Gyula történész lépett a mikrofonhoz.  

 

Lélekemelő trianoni ajándék 
2020. június 4. – Ma7.sk 

Szokatlan ajándékkal kedveskedik a 250 hazai magyar alapiskolának - a nemzeti 

összetartozás napja alkalmából – a felvidéki Luczabót két tulajdonosa, Lucza Xénia és Andor. 

Ekképp kamaszfiuk, Levente korábbi születésnapi kérésének is eleget tesznek. Fekete Irén, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke június 4-én tudatta 

portálunkkal az örömhírt, hogy a Trianon-centenárium kapcsán a magyarok, illetve a 

felvidéki magyar alapiskolák összetartozását és nemzettudatát erősítő ajándokat kaptak a 

hetényi Lucza családtól. „A termékeivel is a magyarságtudatot erősítő és a magyaros viseletet 

népszerűsítő felvidéki Luczabót tulajdonosai ma általam egy kedves, a centenáriumhoz méltó 

ajándékkal lepték meg a 250 hazai magyar alapiskolát” - mondta el a Ma7.sk-nak az SZMPSZ 

elnöke. 

 

TRIANON 100 HAZA-VÁR – Szepsi diákok videóval emlékeznek 
2020. június 4. – Ma7.sk 

Trianon 100. évfordulója emlékezve a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 

diákjai videoklipben mondják el, számukra mit jelent a haza. A videó a szepsi Boldog 

Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjainak munkája. Nagy Gabriella, Kuzma Ádám és 

Gacsay Bence Barnabás alkotása Mihályi Molnár László versét dolgozza fel, amelyet az iskola 

tanára, Nagy Imre zenésített meg. „Ebből a szerzeményből már korábban is készült egy 

videoklip, még 2010-ben, amikor 60 éves volt a szepsi állami iskola. Ezt gondolták most 

tovább a gyerekek. A közreműködők, óvodás gyerektől a szülőkön át közéleti személyiségekig, 

verses formában mondták és énekelték el, hogy számukra mit jelent a haza” – mondta Nagy 

István, az iskolaközpont igazgatója. 

 

Szűk körű trianoni megemlékezéseket tartanak Komáromban 
2020. június 4. – Ma7.sk 

Bár a koronavírus-járvány miatt elmarad az észak- és dél-komáromi civil szervezetek által 

június 4-re tervezett 100 év, 100 fáklya elnevezésű fákylás menet, valamint az itteni Trianon-

és a túlparti Turul-emlékműnél már több éve megvalósuló közös megemlékezés, ám a 

komáromiak szerényebb módon, az egészségügyi előírások betartásával több trianoni 

rendezvényen is részt vehetnek. A gyászos trianoni békediktátum aláírásának centenáriumán, 

vagyis ma 15 órakor a dél-komáromi Monostori Erőd bejáratánál ágyúlövés-sorozattal idézik 

majd a múltat. Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Egyesület. valamint az Endresz 

Csoport 100 év – 100 ágyúlövés című eseményén „az elcsatolt területekért és az ott élő 
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emberekért“ szól majd a határon is áthallatszó, illetve a szervezők facebookos oldalán is 

figyelemmel kísérhető ágyúdörgés. 

 

Az MKDSZ az Erzsébet-hídon tartott megemlékezést 
2020. június 4. – bumm.sk 

A MKDSZ Országos Elnöksége a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, a 

komáromi Erzsébet-hídon emlékezett meg a magyar nemzeti tragédiáról. A Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) Országos Elnöksége a Nemzeti Összetartozás 

Napjává nyilvánított trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján, 2020. június 4-én, 

a testi szétszakítottságában a fájdalom, de megőrzött lelki, szellemi egységében mégis a 

magyar remény szimbólumává lett Komáromban, hagyományosan a két városrészt összekötő 

Erzsébet-hídon emlékezett meg a magyar nemzeti tragédiáról - olvasható a párt Facebook-

oldalán közzétett bejegyzésében. 

 

Az MKDSZ minden eszközzel támogatja a magyar iskolákat 
2020. június 4. – bumm.sk 

Az MKDSZ Karitász figyelemmel kíséri a kisiskolák helyzetét, és amikor lehet, megpróbál 

segítséget nyújtani – írja a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a Facebook-oldalán. 

"Nemzeti közösségünk megmaradásának egyik alappillére a magyar oktatási intézmények 

léte, zavartalan működése és fejlődése. A normatív rendszerű finanszírozás miatt a kisebb 

létszámú iskolák költségvetése gyakran még az alapvető kiadásokat sem fedezi, ezért nagyobb 

beruházásokat, mint például eszközvásárlás, vagy a berendezés felújítása- nem engedhetnek 

meg maguknak. 

 

Trianon 100 – A Csemadok Országos Elnökségének nyilatkozata 
2020. június 4. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Csemadok) Országos 

Elnöksége június 1-jén Éberhardon megtartott ülésén az 1. világháborút lezáró békediktátum 

aláírásának 100. évfordulója kapcsán az alábbi nyilatkozatot fogadta el. A békediktátum 

következményeként a Magyar Királyság elveszítette területének kétharmadát, magyar 

nemzetiségű  lakosságának egyharmadát, ezzel a háborúban vesztes államok közül a 

legnagyobb kárt szenvedte el, anélkül, hogy ez az ország lett volna a háború kirobbantója. A 

békediktátum igazságtalansága következtében kirobbant második világháború utáni 

jogfosztottság, lakosságcsere és kitelepítések, a kollektív bűnösség  mai napig érvényben lévő 

elve  tovább rontott az utódállamokban élő közösségek helyzetén, és az azóta eltelt 

időszakban ez a helyzet csak nagyon lassan javult. 

 

Korčok: Az MKP memoranduma nem segíti elő a szlovák-magyar jószomszédi 
viszonyt 
2020. június 4. – MTI, bumm.sk, Új Szó, Körkép 
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A magyar nemzeti közösség memoranduma, amelyet a parlamenten kívüli MKP párt 

küldöttei a héten terjesztettek Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő elé, nem segíti elő a szlovák-

magyar jószomszédi viszonyt. Ezt Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter jelentette ki 

csütörtökön. „Csak a médiából ismerem annak a dokumentumnak a tartalmát, amelyet 

Trianon előestéjén adtak át Igor Matovič kormányfőnek. Ha ez a válasz a kormányfő magyar 

közösség felé nyújtott jobbjára, akkor úgy veszem, hogy elutasították a szlovák miniszterelnök 

barátságos gesztusát” – mondta a TASR hírügynökségnek, hozzátéve: meglepte őt ez a dolog. 

 

A Diákhálózat széles körű társadalmi diskurzust kezdeményez a trianoni 
történelmi tények alapján 
2020. június 4. – Felvidék Ma 

A felvidéki Diákhálózat a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából 

társadalmi diskurzust indítványoz a szlovákság és a magyarság között. A szlovákiai magyar 

diákklubokat tömörítő szervezet nyilatkozata szerint párbeszédet kell indítani a két fél között, 

mivel „nem ismeri még kellőképpen egymás értékeit és örökségét”. 

 

Trianon 100: Ipoly, az összekötő kapocs 
2020. június 4. – Felvidék Ma 

Az egykoron településeket és a magyar közösséget összekötő Ipoly-hidak hídfőihez tervezett 

megemlékezést a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. A trianoni békediktátum 

aláírásának századik évfordulóján a nagykürtösi járásbeli öt magyar településen a szomorú 

évfordulóra emlékezve nemzeti színű szalagot lőttek át az anyaországi folyópartra. Mindez 

jelezte: ha a határok el is választanak minket, az Ipoly összekötő kapocs maradt a magyar 

közösségek számára. 

 

Milyen jó, hogy itt vagyunk a Felvidéken, Gömörben! 
2020. június 4. – Felvidék Ma 

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága június 4-e, az összetartozás 

napja alkalmából meghirdetett videópályázat-felhívására egy csapat fiatallal a 

Balogvölgyében mi is úgy döntöttünk, hogy kamerával megörökítjük szívünkből jövő 

ötletünket, és bekapcsolódunk a magyar kormány kezdeményezésébe. Kis csapatunk nagyon 

lelkesen állt a forgatáshoz, és mindenki nagyon ügyesen teljesítette a számára kijelölt 

feladatot. A gyönyörű felvételeket és a kiváló stúdió-, illetve vágómunkát Magyar István – SM 

photo fényképész és videós készítette. 

 

Így emlékezik a Felvidék a trianoni szétszakítás 100. évfordulóján az 
összetartozásunkra 
2020. június 4. – Felvidék Ma 

2020. június 4-én a legtöbb felvidéki magyar szervezet megemlékezik a trianoni 

békediktátum aláírásának századik évfordulójáról. A Magyar Közösség Pártja Központi 

Irodája összeállította a regionális megemlékezések sorát. A magyar Országgyűlés 2010-ben 
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hozott határozata szerint június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. 

Ugyanakkor nem feledhetjük, hogy a trianoni békediktátum a világtörténelem egyik 

legnagyobb igazságtalansága volt. Ennek aláírása 16.32 órakor történt a Párizs melletti 

versailles-i kastélyban, s az első világháborúban vesztes Magyarország új határait felrajzoló és 

jogfosztó békeszerződésnek készült. Erre az gyászos eseményre és időpontra emlékeztet 

Felvidék-szerte is a harangzúgás. 

 

A nemzeti összetartozást méltatták Trianon évfordulóján Párkányban 
2020. június 4. – Új Szó 

Az egykori Párkányi járás összes községéből érkeztek küldöttségek szerda délután Párkányba, 

a Sobieski parkba, ahol a Csemadok párkányi alapszervezete, az MKP párkányi 

alapszervezete, a Limes Anavum Regionális Honismereti Társulás és a Memoriae Patrum 

tartott megemlékezést a 100. évforduló alkalmából. Az ünnepségen a nemzeti összetartozást, 

a magyarság megmaradását, jövőjét és erősödését hangsúlyozták, és egy Trianon-emlékkövet 

is felavattak, amelyen egy Wass Albert-idézet található. Az emlékparkban az erdélyi 

havasokból érkezett fenyőfát is elültettek, amely a nemzetrészek oszthatatlanságát, a magyar 

összetartozást jelképezi. A falvakból érkezett küldöttségek egy zsebkendőnyi anyaföldet is 

hoztak magukkal. Farkas Iván, az MKP politikusa, Muzsla polgármestere ünnepi beszédében 

felidézte a trianoni békediktátum csúsztatásait és ferdítéseit és máig ható romboló hatását.  

 

Biztosan megmaradunk, de fejünk felett lebeg Damoklész kardja – Csóti György 
2020. június 4. – Felvidék Ma 

Johann Gottfried von Herder német történetfilozófus 1791-ben publikálta Gondolatok az 

emberiség történetének filozófiájához című művét, melynek IV. kötetében jelent meg a 

magyarságra nézve az egyetlen és igen döbbenetes „statisztikai következtetése”. E szerint „A 

magyarok, mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, románok és 

más népek közé vannak beékelve, s századok múltán talán nyelvüket is alig lehet felfedezni.” 

Ez a jövendölés azóta is foglalkoztatja a magyar szellemi élet kiválóságait. 

 

Senki ne legyen albérlő a szülőföldjén – Surján László 
2020. június 4. – Felvidék Ma 

Trianoni érzékenységünkről sokan gondolják, olykor magunk is, hogy csak a gyász színét és 

hangulatát hordozza, ami igaz, mert sajnos az elszakított nemzetrészek sorsa száz év alatt erre 

összehasonlíthatatlanul több okot adott, mint a reményre. Pedig annyira szeretünk örülni 

minden megértő szónak, ritka baráti gesztusnak, ami arra utal, hogy elfogadják 

magyarságukkal együtt egyenrangú polgárként testvéreinket más államokhoz került 

szülőföldjükön. Ezért is kísérte Magyarországon nagy figyelem Igor Matovič szlovák 

miniszterelnök kedd esti baráti találkozóját, amelyre 100 felvidéki magyar közéleti 

személyiséget hívott meg a pozsonyi várba. Természetesen más a közember figyelme, és más 

a politikusé. 
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„Az ember segítő kezet nyújt, és szinte leköpik” – mondta Matovič az MKP-ról 
2020. június 4. – Új Szó, Körkép 

Elutasítják a szlovák politikusok azt a memorandumot, amit az MKP elnöksége fogalmazott 

meg a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára. A dokumentum átadása 

meglepetésként érte Igor Matovič (OĽaNO) kormányfőt is, aki szerint az MKP visszaélt a 

helyzettel. A miniszterelnök szerint átverte őt az MKP. A dokumentumot, amely a magyar 

kisebbséget érintő kéréseket, így például a kétnyelvűség és az önigazgatás kiterjesztését 

tartalmazza, kedden adta át az MKP elnöksége a Igor Matovič trianoni évfordulóra rendezett 

fogadásán.  A memorandum átadása meglepetésként érte miniszterelnököt. A dokumentumot 

több szlovák sajtótermék egyfajta autonómiakövetelésként értelmezte. A kormányfő ezzel 

kapcsolatban az Új Szónak elmondta, sajnálja, hogy az MKP egyes képviselői visszaéltek a 

találkozó adta lehetőséggel. 

 

Pásztor István: Az európai hatalmak száz éve meg akarták ölni Magyarországot 
2020. június 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Míg az első világháború többi vesztesét csak megbüntetni akarták az európai hatalmak, a 

történelmi Magyarországot meg akarták ölni, és ez a nemzet szétdarabolásában látszik 

leginkább - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

csütörtökön Királyhalmon a nemzeti összetartozás napján, a trianoni békediktátum 

aláírásának 100. évfordulóján. Hozzátette: "mivel egy nemzetet nem lehet egyetlen 

suhintással kivégezni, marad a kivéreztetés, aminek kellő megalázást a békediktátum 

cikkelyei adnak, az ország szuverenitását teljesen relativizáló cikkelyek". A döntéssel 

feldarabolták az országot, és elszakították egymástól az addig összetartozó nemzetrészeket. 

 

Megemlékezések Vajdaságban a nemzeti összetartozás napján 
2020. június 4. – Vajdaság Ma 

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

emlékezik a magyar nemzet. Vajdaság több településén is tartanak megemlékezéseket, ezeket 

soroljuk fel a Pannon RTV összefoglalója alapján. 2020. június 4-én 10 órától Óbecsén a 

Nagyboldogasszony templomban (Felszabadulás tér) szentmise lesz, majd a templomkertben 

felavatják a Trianoni emléktáblát.  

 

Mit üzennek a vajdaságiak a nemzeti összetartozás napján? 
2020. június 4. – Pannon RTV 

A gyász színét a remény színe váltotta fel. Ezt mondta a Nemzeti Összetartozás Napja kapcsán 

Dudás Károly a Magyar Örökség-díjas író. 

Vajda János, az Aracs Hagyományápoló Társaság elnöke, Szedlár Rudolf csantavéri 

helytörténész és Káich Katalin nyugalmazott egyetemi tanár is megosztja gondolatait a 

magyarságról. De azt is megtudhatják, miért alapított céget szülőföldjén a Szegeden végzett 

vállalkozó? Hogyan találták fel magukat Szabadkán a társaságra vágyó magyar fiatalok? Mit 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25162/Pasztor-Istvan-Az-europai-hatalmak-szaz-eve-meg-akartak-olni-Magyarorszagot.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25158/Megemlekezesek-Vajdasagban-a-nemzeti-osszetartozas-napjan.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/mit-uzennek-vajdasagiak-nemzeti-osszetartozas-napjan
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mond a magyar összetartozásról a vőfély és felesége, akik évtizedek óta járják a Kárpát-

medencét? 

 

Kitüntetéseket adtak át Beregszászban 
2020. június 4. – karpat.in.ua 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából magas rangú kitüntetéseket adtak át ma 

Magyarország Beregszászi Konzulátusán. A szórvány közösségekben végzett munkájáért 

Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át Cigler Tibor rahói tanár, valamint Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetést kapott Debreceni Mihály, az MTVA korábbi külhoni vezető 

szerkesztő-műsorvezetője is. Debreceni Mihály, 2019-es nyugdíjba vonulásáig főmunkatársa 

volt több külhoni magyarsággal foglalkozó magazinműsornak, de tudósította a Magyar Rádió 

Határok Nélkül és Vasárnapi Újság c. műsorait is. Emellett pedig számos dokumentum- és 

portréfilm készítője. 

 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Oroszi József 
2020. június 4. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Közéleti tevékenysége, mely a kárpátaljai magyarság megmaradását szolgálja, valamint az 

irányítása alá tartozó falvak fejlesztése érdekében végzett településvezetői munkája 

elismeréséül Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Nevetlenfalu 

polgármestere, Oroszi József. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke még 

márciusban, a nemzeti ünnep alkalmából adományozott Oroszi Józsefnek magas magyar 

állami kitüntetést, de akkor a járványveszély kezdetén nem sikerült lehetőséget teremteni az 

ünnepi átadásra. Így erre csak most, a karanténszabályok enyhítését követően, június 4-én 

került sor Magyarország Ungvári Főkonzulátusán, ahol Kuti László első beosztott konzul 

Buhajla József főkonzul nevében is üdvözölte a megjelenteket, közte kiemelt tisztelettel 

köszöntötte Barta Józsefet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökét és a 

Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettesét, valamint Zubánics Lászlót, az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség elnökét. 

 

Brenzovics László: „Most a mi nemzedékünk felelőssége és feladata az, hogy 
úgy, mint őseink, megtartsuk itt a magyarságot!” 
2020. június 4. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Száz évvel ezelőtt, pontosan 1920. június 4-én írták alá az első világháborút lezáró Párizs 

környéki békeszerződések részeként a trianoni békediktátumot a háborúban vesztes 

Magyarország és a győztes antantszövetség hatalmai között a Párizs melletti Versailles-i 

kastélyhoz tartozó Nagy-Trianon palotájában. 

„A trianoni békeszerződés értelmében Magyarországot feldarabolták, elvesztette területének 

kétharmadát, s a magyarság egyharmada a határokon túlra került” – idézi fel a szomorú 

eseményt Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. 
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A szívünkben is lobog az Összetartozásunk Tüze 
2020. június 4. – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) kezdeményezésére nagyszabású, 

összmagyar akció vette kezdetét, amelyet a trianoni békeszerződés aláírásának századik 

évfordulójára időzítettek. Arra buzdítottak minden magyart, éljen bárhol a világban, hogy 

június 4-én, 20 óra 20 perckor gyújtsa meg az összetartozás tüzét! A KISZó a kezdeményezés 

egyik médiatámogatója, emellett tűzgyújtóként is csatlakozott az akcióhoz. A tűzgyújtás 

kezdetéig 71 országból több mint 5600 tűzrakóhelyet regisztráltak. A térképet elárasztotta a 

sok kis lángnyelv piktogram. A legtöbb Magyarország és az elszakított területeken bukkant 

fel, de a kezdeményezés a diaszpórában, illetve a szerte a nagyvilágban élő magyarokat is 

megmozgatta. 

 

Koszorúzás az államiság napja alkalmából 
2020. június 4. – Képes Újság 

A hétvégén ünnepelték Horvátországban az államiság napját, melynek alkalmából 

országszerte számos megemlékezést tartottak. A 30 évvel ezelőtt történtekről Pélmonostoron 

is megemlékeztek, az eseményen a horvátországi magyarság is képviselte magát. 

Horvátország 1990. május 30-án „született”. Azon a napon hatalmas tömegek gyűltek össze 

Zágráb főterén, hogy Franjo Tuđmant éltessék, akit az aznap megalakuló parlament nagy 

többséggel Horvátország elnökségének az elnökévé választott.  

 

Ülésezett a pedagógusfórum 
2020. június 4. – Új Magyar Képes Újság 

Múlt héten került sor a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) közgyűlésére 

Kopácson. A tanácskozáson az elmúlt időszak legfontosabb szakmai rendezvényeiről, a 

továbbképzésekről, tanulmányutakról és a megvalósult és folyamatban lévő beruházásokról 

számoltak be. A pedagógusfórum elnöke, Csapó Nándor a Kopácson tartott közgyűlésen 

Részletezte az Óvodafejlesztési Program során megvalósult beruházásokat is, elmondta, hogy 

az első ütemben öt játszóteret adtak át a szórványban, a második fázisban pedig újabb hat 

épül Baranyában és Szlavóniában, majd köszönetet mondott a támogatóknak. „Minden 

programunkat, tevékenységünket magyar pedagógusaink és diákjaink érdekében végezzük 

támogatóink, a Bethlen Gábor Alapkezelő, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának a segítségével” – 

mondta a HMPF-elnök. 

 

Már az első napon több mint 800-an támogatták aláírásukkal a HMDK jelöltjeit! 
2020. június 4. – Új Magyar Képes Újság 

Tegnap (szerdán) megkezdődött a parlamenti választásokon való induláshoz szükséges 

aláírások gyűjtése. A HMDK szerda esti sajtóközleménye szerint a támogatói aláírások száma 

már az első napon minden várakozást felülmúlt: az aktivisták több mint 800 támogatói 
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aláírást gyűjtöttek össze e rövid idő alatt a Jankovics Róbert – Matijević Olivér HMDK-jelölt 

„páros” választásokon való indulásához. Jankovics: „Aktivistáink kevesebb mint egy nap alatt 

több mint 800 aláírást gyűjtöttek, ami példátlan siker közösségünk eddigi történetében, és jól 

bizonyítja a horvátországi magyarság erejét és összefogását. Köszönjük ezt a nagyszerű 

támogatást! Aktivistáink a továbbiakban is járják majd a településeket, kérjük, támogassa Ön 

is a HMDK jelöltjeit.” 

 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. június 4. – Kossuth Rádió 

 

Magyarország területvesztése jogi értelemben 1920. június 4-én történt meg, amikor a 

magyar küldöttek Párizsban aláírták a trianoni diktátumot. De politikai értelemben már 1916. 

augusztus 17-én, amikor az antanthatalmak Bukarestben titkos megállapodást kötöttek 

Romániával és a román hadba lépésért cserében megígérték az erdélyi, partiumi és bánsági 

területek Romániához való csatolását. A részletekről  Sárándi Tamás történész beszélt. 

 

A trianoni évforduló kapcsán beszéljünk Gyimesbükkről is, ami ma már történelmi 

zarándokhely minden magyar számára. Sajnos megbontva a székelyföldi tájegységet 

kiszakították Hargita megyéből és a települést közigazgatásilag Bákó megyéhez csatolták. A 

történelmi emlékhelyre a kontumáci kápolna, a Rákóczi-vár romjai, az ezeréves határ még 

meglévő jelei és a már nevezetessé vált 30-as, magyar állami, vasúti őrház minden évben 

látogatók tízezreit vonzza.  Deáky András magyartanár így emlékezett. 

 

Hogyan élte meg a száz évvel ezelőtti történéseket a délvidéki magyarság, miként alakult a 

sorsa és milyen helyzetben van ma? A többi között erről is beszélt Mészáros Zoltán történész, 

a szabadkai történelmi levéltár fő levéltárosa munkatársunknak. 

 

Trianon után, az elmúlt 100 évben Kárpátalja 4 államformációhoz is tartozott: 1920 után 

Csehszlovákia része, 1938-ban ismét Magyarországhoz kerül, 1945-től a Szovjetunióhoz 

csatolják, 1991-től pedig Ukrajna része lett.  A kárpátaljai magyarság fenn tudott maradni, 

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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igaz., hogy amíg 100 évvel ezelőtt Kárpátalja lakosságának 30%-a volt magyar nemzetiségű, 

mára ez a szám 12%-ra csökkent. Szakál Imre történészt, a beregszászi főiskola oktatóját 

halljuk. 

 

Hagyományosan Éberhardon, Apponyi Albert sírjánál tartották a központi megemlékezést 

Felvidéken. A gyászos centenárium alkalmából Gombaszögön ereklyés zászlótartórudat 

avatnak fel, Szepsiben pedig tematikus filmvetítést tartanak.  

 

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

képviselői Temes megyében Újmosnicán helyezik el az emlékezés koszorúit. Közvetlenül 

adásunk előtt Nagyváradon a Szent László Bazilika előtti szobornál koszorúz Csomortányi 

István az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke, a Bihar megyei RMDSZ pedig a Holnaposok 

szobránál emlékezik.   

 

 

 


