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Nyomtatott és online sajtó 
 

Trianon 100 - Orbán: Magyarország ismét győzelemre áll 
2020. június 6. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, Hír TV, 

PestiSrácok, Krónika, karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó, Pannon RTV, Felvidék Ma 

Nincs a világnak egy nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet, de mi nemcsak kibírtuk, 

hanem ismét győzelemre állunk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton 

Sátoraljaújhelyen. A Trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából tartott 

megemlékezésen felavatták a Centenáriumi Turulszobrot, a miniszterelnök pedig ezt 

követően tartott beszédében kiemelte: a száz év magány korszaka véget ért, ismét vannak 

szövetségeseink, jó szomszédaink, akikkel együtt készülhetünk a jövőre. Hangsúlyozta, hogy a 

következő évtized nem a fogyatkozásról és a veszteségekről, hanem a gyarapodásról és az 

országépítésről szól majd. A mi nemzedékünk az, amely megfordíthatja Magyarország sorsát, 

beteljesítheti küldetését, és a győzelem kapujáig viheti az országot, de a döntő ütközetet az 

utánunk következő nemzedéknek kell megvívnia, a végső lépéseket nekik kell megtenniük - 

vélekedett. Hozzátette: nem lesz könnyű, de megéri majd, "nagy idők várnak rátok". A 

kormányfő a megemlékezés helyszínére utalva kifejtette: ismerjük a stációkat, a 

sátoraljaújhelyi magyar kálvária fájdalmas stációit, "mégis újra járjuk a keresztutat", vigaszt, 

reményt és biztatást akarunk. Ezt csak a keresztút végén kaphatjuk meg, csak így és itt 

emelkedhetünk a fájdalmak fölé, oda kell eljutni, ahol minden megvilágosodik és értelmet 

nyer, ahonnan megláthatjuk a jövőt - mutatott rá.  

 

Gulyás: Rákóczi személye mindörökre összefonódott a magyar szabadsággal 
2020. június 5. – MTI,  Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Hír Tv, Lokál 

Rákóczi fejedelem becsületesen, bátran, hittel és önfeláldozóan szolgálta ezt az országot, 

személye mindörökre összefonódott a magyar szabadsággal - jelentette ki a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Zalaegerszegen. II. Rákóczi Ferenc újonnan 

állított mellszobrának avatásán Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a vezérlő fejedelem olyan 

pillanatban állt az ország élére, amikor ellenállásra volt szükség. A Habsburg-ház elfeledte 

mindazt az áldozatot, amelyet "a magyarság az európai kereszténység pajzsaként az oszmán 

hódítással szemben meghozott", Magyarországot fegyverrel meghódított tartományként 

kezelte - hangoztatta a politikus. Kiemelte: a Rákóczi által megszervezett állam és hadsereg 

nem volt képes arra, hogy a Habsburg Monarchia egyenlő ellenfelévé váljon, a katonai 

vereség ellenére mégis olyan békét sikerült biztosítania, amely Magyarországot egy 

évszázadra a "béke hajlékává" tette. 

 

Kövér László: soha mást, csak nemzeti politikát Magyarországon! 
2020. június 5. – MTI, Ma7.sk 

Az Országgyűlés elnöke szerint olyan gazdasági, társadalmi és szellemi változásokat kell 

elérni Magyarországon, hogy "soha ne lehessen többé mást, mint nemzeti politikát folytatni". 
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https://www.origo.hu/itthon/20200606-satoraljaujhely-trianon-orban-viktor.html
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/gulyas-rakoczi-szemelye-mindorokre-osszefonodott-a-magyar-szabadsaggal-2502877
https://ma7.sk/hethatar/kover-laszlo-soha-mast-csak-nemzeti-politikat-magyarorszagon
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Kövér László ezt pénteken mondta a Magyar Művészeti Akadémia budapesti emlékülésén. A 

házelnök Jankovics Marcell Trianon című tárlatának megnyitóján, a békeszerződés 

aláírásának 100. évfordulója alkalmából a Pesti Vigadóban tartott eseményen kiemelte: 1990 

után harminc évvel a felénél jár az ország annak a mentalitásváltásnak, amely a tanuljunk 

meg kicsik lenni helyett a "tanuljunk meg önmagunk lenni, és a merjünk nagyot álmodni 

gondolatát teszi a közösségi cselekvés vezérfonalává". 

 

Filmbemutató Szepsiben a nemzeti összetartozás napja alkalmából 
2020. június 7. – Felvidék.ma 

Június 6-án a Via Nova ICS szepsi alapszervezete 16 órára hirdette meg a római katolikus 

templom előtti téren azt a megemlékezést, melyet a nemzeti összetartozás napja alkalmából 

tartottak. Potápi Árpád János ünnepi beszédében egy 1945-ös tréfás szólást idézett: „Élvezd a 

háborút, mert a béke sokkal rosszabb lesz…” Ez érvényes 1918-ra és 1945-re is. Számunkra a 

háború 1918-ban kezdődött. A „békekötés” után vette kezdetét Magyarország megszállása a 

csehek, románok és szerbek részéről, az összeomlásra vártak az új államok. Törvényszerű 

volt? Száz év távlatából nézve, nem! Sohasem szabad másban keresni a hibát, magunkban 

kell! 1918-19-ben csak 4-5 ezer magyar fogott fegyvert. Amíg egy nép nem tudja magát 

megvédeni, nem számíthat semmi jóra. Napjainkra ért véget ez a háború. Számunkra ez volt a 

háború évszázada, mely telve volt tragédiákkal. A Kárpát-medence legnagyobb népe vagyunk. 

A 21. század sikert hozhat számunkra, ha közösen valósítjuk meg céljainkat. De ez nem elég. 

A közép-európai népekkel közösen kell összefognunk. Egyes nemzetek a 20. században azt 

kapták jutalmul, amit mi büntetésül. 

 

„Puszta nyilatkozat”: Iohannis megtámadta az alkotmánybíróságon a román 
Trianon-törvényt 
2020. június 5. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Klaus Iohannis államfő alkotmányossági óvást emelt a trianoni békeszerződés évfordulóját 

ünnepnappá nyilvánító román törvény ellen – közölte pénteken a bukaresti elnöki hivatal. Az 

államfő óvásában rámutatott: a Trianon-törvény sérti az államhatalmi ágak szétválasztásának 

alkotmányos elvét, és inkább egy politikai nyilatkozat, mintsem egy jogokat és 

kötelezettségeket meghatározó jogszabály. Indoklásában az államfő úgy véli: a parlamentnek 

általános érvényű előírásokkal kell szabályoznia a társadalmi viszonyokat, a polgárok jogait és 

kötelezettségeit, a törvényhozás által elfogadott jogszabályoknak pedig az előírások 

megsértésének szankcióiról is rendelkezniük kell. Iohannis szerint a nem eléggé világos, jogi 

következmények nélküli Trianon-törvény ezeknek a követelményeknek nem tesz eleget. 

 

Bocsánatot kért a magyarokat az anyanyelvhasználatuk miatt ért 
igazságtalanságokért a szlovák kormányfő 
2020. június 5. – MTI, Mandiner, Hír Tv 

A szlovák kormányfő szerint „nem vagyunk ellenségek, közeli testvérek vagyunk, bár anyáink 

más nyelven tanítottak minket beszélni”. Facebook-bejegyzésben kért bocsánatot pénteken a 
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https://felvidek.ma/2020/06/filmbemutato-szepsiben-a-nemzeti-osszetartozas-napja-alkalmabol/?fbclid=IwAR0irfE0Luu19UzvKDsaLW9EPkyXL8ihlScgZgqYPItg7qN6t5lTlBKTMWM
https://kronikaonline.ro/belfold/bpuszta-nyilatkozatr-iohannis-megtamadta-az-alkotmanybirosagon-a-roman-trianon-torvenyt
https://kronikaonline.ro/belfold/bpuszta-nyilatkozatr-iohannis-megtamadta-az-alkotmanybirosagon-a-roman-trianon-torvenyt
https://mandiner.hu/cikk/20200605_a_szlovak_kormanyfo_bocsanatot_kert_a_magyarokat_az_anyanyelvhasznalatuk_miatt_ert_igazsagtalansagokert
https://mandiner.hu/cikk/20200605_a_szlovak_kormanyfo_bocsanatot_kert_a_magyarokat_az_anyanyelvhasznalatuk_miatt_ert_igazsagtalansagokert
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szlovákiai magyaroktól az őket az anyanyelvükhöz való ragaszkodásuk miatt ért 

igazságtalanságokért Igor Matovic szlovák kormányfő. „Kedves barátaim – akiknek fontos a 

békés szlovák-magyar együttélés Szlovákiában – őszintén bocsánatot akarok kérni tőletek 

azokért az igazságtalanságokért, amelyek életetekben amiatt értek benneteket, hogy nem 

voltatok hajlandóak feladni az anyanyelveteket” – írta a szlovák kormányfő a Facebook-

oldalán péntekre virradóra közzétett bejegyzésben. Hozzátette: egyúttal megértést kér azon 

múltbéli szlovákok számára, akik „ugyanezen okokból szenvedtek, főként a 19. század 

második felében a történelmi Magyarországon.” 

 

Tőkés Lászlóék perelik a „magyar vírusveszélyről” értekező bukaresti elemzőt 
2020. június 5. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Kártérítési keresetet nyújtott be az EMNT Dan Dungaciu, a Román Akadémia 

Politikatudományok és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének (ISPRI) igazgatója ellen, amiért 

az a „Magyar vírus járványfenyegetése” című cikkével megsértette a magyar közösséget, 

komoly károkat okozva a román–magyar viszony tekintetében is. Uszító írásában a 

marosvásárhelyi származású politikai elemző Kós Károlyt horthystának nevezi. 

 

Nekiesett a PSD Iohannisnak, mert az alkotmánybíróságra küldte a Trianon-
törvényt 
2020. június 5. – maszol.ro 

Több szociáldemokrata politikus bírálta az államfőt, amiért megtámadta az 

alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely június 4-ét a trianoni szerződés napjává 

nyilvánítja. Alfred Simonis, a Szociáldemokrata Párt (PSD) alsóházi frakcióvezetője 

„szégyenletesnek” nevezte, hogy „Erdély védelmezője” megtámadta az alkotmánybíróságon a 

jogszabályt. Iohannis szerint - véli Simonis - a románoknak „nincs joguk” megünnepelni azt, 

hogy Erdély egyesült Romániával, és az államfő „maholnap megtiltja, hogy büszkék legyünk a 

nagy egyesülésre, a román zászlóra, vagy himnuszra”. Meglátása szerint Iohannis ismételten 

bebizonyította, hogy „nem minden román, hanem csak a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

elnöke”.  

 

Nem látják az erdőtől az utat: állami hatóság akadályozza a Maros és Hargita 
megye közötti nyomvonal megépítését 
2020. június 5. – Krónika 

Jelentős akadályt gördíthet a Brassóban székelő regionális erdészeti őrség meglehetősen 

furcsa álláspontja a Maros és Hargita megyét összekötő Sóvárad–Etéd-út megépítése elé. Az 

állami hatóság mindegyre halogatja a jóváhagyások kibocsátását a szinte ötven éve nem 

használt, és azóta fákkal benőtt megyei út korszerűsítésére.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszloek-perelik-a-bmagyar-virusveszelyrolr-ertekezo-bukaresti-elemzot
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127877-nekiesett-a-psd-iohannisnak-mert-az-alkotmanybirosagra-kuldte-a-trianon-torvenyt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127877-nekiesett-a-psd-iohannisnak-mert-az-alkotmanybirosagra-kuldte-a-trianon-torvenyt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-latjak-az-erdotol-az-osszekoto-utat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-latjak-az-erdotol-az-osszekoto-utat
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Az RMDSZ újabb mandátumra jelölte Asztalos Csabát a diszkriminációellenes 
tanács élére  
2020. június 5. – maszol.ro 

Öt állami intézmény élére kell nevesítenie jelölteket a parlamentnek június végéig. Az 

Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) élén Asztalos Csaba helyett Toni Greblă volt 

alkotmánybírót, más források szerint Adrian Nicolae Diaconu szenátort szeretné látni a 

parlamenti mandátumok relatív többségével rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD). A 

CNCD elnöki tisztségét 2005 februárja óta tölti be Asztalos Csaba, aki az RMDSZ jelöltjeként 

került a 2002-ben megalakított diszkriminációellenes tanácsba, de utóbb kilépett az 

érdekvédelmi szövetségből, hogy pártsemlegesként folytathassa tevékenységét. Az ő 

mandátuma idén áprilisban járt volna le, de a koronavírus-járvány miatt elrendelt 

szükségállapot idején valamenniy tanácstag mandátumát meghosszabbították hat hónappal – 

magyarázta a Maszolnak. Hozzátette: minden párt csak tagokat javasolhat, az elnököt a 

testület a saját soraiból választja meg. „Ha meglesz a politikai támogatottságom, akkor lehet 

esélyem egy újabb elnöki mandátumra" – jelentette ki. Asztalos Csaba jelölését már 

benyújtotta a parlamentben az RMDSZ.  

 

Júniusban elkészülhet a Bihar-Bors autópályaszakasz  
2020. június 5. – maszol.ro 

Az észak-erdélyi (A3-as) autópálya Bihar megyei szakaszát három ütemre osztották, ebből a 

hónap végéig elkészülhet a Bihartól a magyar határig tartó rész. A határig tartó 5,35 

kilométeres szakasz 91 százalékban elkészült, június 30-áig befejezhetik, hangzott el a 

csütörtöki munkaértekezleten, amelyen az építési területet meglátogató Dumitru Țiplea Bihar 

megyei prefektus mellett részt vettek a közúti infrastruktúráért felelős társaság (CNAIR), az 

Egis tanácsadó cég, illetve a kivitelező román-szlovák konzorcium képviselői.  

 

Románia és Magyarország között július elseje után járhatnak újra a nemzetközi 
vonatok 
2020. június 5. – transindex.ro 

Várhatóan ismét közlekedhetnek július elsejétől a Romániát Magyarországgal összekötő 

nemzetközi vonatok - jelentette be Dan Costescu, a Román Vasúttársaság vezérigazgatója. Az 

igazgató arról számolt be, hogy tárgyal a Romániát Ausztriával valamint Bulgáriával, 

Moldovával és Ukrajnával összekötő járatok újraindításáról is , amelyek a koronavírus-

járványra vonatkozó intézkedések miatt jelenleg szünetelnek. Az igazgató közölte, hogy mivel 

Magyarországon még nem véglegesítették a nemzetközi járatok újraindításának időpontját, 

ezért június 20-a után, de legvalószínűbben július elseje után indulhatnak el ismét a 

hosszútávú járatok a két ország között, ugyanakkor hangsúlyozta: vannak a határ menti 

vasúti forgalmat lebonyolító, rövid távon közlekedő járatok is, például a Nagyvárad és 

Debrecen között közlekedő szerelvények. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127872-az-rmdsz-ujabb-mandatumra-jelolte-asztalos-csabat-a-diszkriminacioellenes-tanacs-elere
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127872-az-rmdsz-ujabb-mandatumra-jelolte-asztalos-csabat-a-diszkriminacioellenes-tanacs-elere
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/127880-juniusban-elkeszulhet-a-bihar-bors-autopalyaszakasz
https://itthon.transindex.ro/?hir=60196&romania_es_magyarorszag_kozott_julius_elseje_utan_jarhatnak_ujra_a_nemzetkozi_vonatok
https://itthon.transindex.ro/?hir=60196&romania_es_magyarorszag_kozott_julius_elseje_utan_jarhatnak_ujra_a_nemzetkozi_vonatok
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Kemény János emlékének bemocskolása ellen küzd az unoka 
2020. június 5. – szekelyhon.ro 

Báró Kemény János író, mecénás, irodalomszervező, színháztámogató, a marosvécsi kastély 

volt tulajdonosa emlékét próbálják beszennyezni azzal a perrel, amelynek július 3-án lesz az 

utolsó tárgyalása, és amelyet ha a család elveszít, akkor elveszíti mindazt, amit sikerült eddig 

a román államtól visszakapnia. Egyelőre 64 hektár erdőről van szó, de ha a pert elveszíti a 

család, az precedensértékű lehet, és következhet a 3000 hektárnyi erdő is – mondta a 

Székelyhonnak Nagy-Kemény Géza. A néhai báró unokája arról számolt be, hogy 12–13 éve 

kapták vissza jogerős ítélettel az erdőket, de soha nem helyezték azokat birtokba, és azóta 

folyton támadják őket. A törvényszéki pereket mindig más-más megyébe helyezik, mert nem 

bíznak a helyi bírákban, attól tartanak, hogy lefizetjük őket – magyarázta az unoka, 

hozzátéve, hogy most nem is annyira a 64 hektárnyi erdő a legfontosabb számára – bár az is 

jelentős összeget jelentene, amiből fel lehetne újítani a vécsi kastélyt –, hanem az igazság, a 

család becsülete, a nagyapa emléke. 

 

Elhatárolódik a román belügyminiszter a csendőrség javaslatától, amely az 
autonómiatüntetéseket is betiltaná 
2020. június 6. – Krónika 

A csendőrségnek a nyilvános összejövetelekre vonatkozó javaslatai nem tükrözik sem a 

belügyminisztérium, sem a kormány véleményét – közölte pénteki sajtóértekezletén Marcel 

Vela belügyminiszter. Vela leszögezte, a csendőrségnek nincs törvénykezdeményezési 

jogköre, az illető dokumentum nem a belügyminisztérium sajátja. A tárcavezető ugyanakkor 

kiállt amellett, hogy minden állampolgár szabadon kifejtheti véleményét. A csendőrség egy 

korábbi informális találkozón úgy foglalt állást, a nyilvános összejöveteleket úgy kell 

megtartani, „hogy ne sértsék a társadalmi állapotokat, ne károsítsák a környezetet, és ne 

veszélyeztessék a közrendet és a társadalmi békét”. A rendvédelmi szerv által előterjesztett 

egyik javaslat szerint be kell tiltani az olyan nyilvános rendezvényeket, amelyek „az ország és 

a nemzet befeketítésére törekszenek, támadják a román állam nemzeti, szuverén és független, 

egységes és oszthatatlan jellegét, háború kirobbantására hívnak fel, nemzeti, faji, osztálybeli 

vagy vallási gyűlöletet szítanak, diszkriminációra, területi szeparatizmusra vagy nyilvános 

erőszakra bujtatnak fel, vagy obszcén, a jó erkölccsel ellentétes megnyilvánulások”. 

 

SZNT: Brüsszel húzza az időt a polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének 
meghosszabbítása ügyében 
2020. június 6. – Krónika, Erdély Ma 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke szerint fölösleges és értelmetlen időhúzást, és a 

felelősség alóli kitérést tanúsít az Európai Bizottság az európai nemzeti régiók védelmében 

indított uniós aláírásgyűjtés folytatása ügyében. Izsák Balázs közleményében emlékeztet, 

hogy a nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének 

meghosszabbításáért április 7-én írásos kéréssel fordultak az Európai Bizottsághoz (EB). 

Ebben hat hónapos határidő-meghosszabbítást kértek, úgy, hogy ez a hat hónap azután vegye 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kemeny-janos-emlekenek-bemocskolasa-ellen-kuzd-az-unoka
https://kronikaonline.ro/belfold/elhatarolodik-a-roman-belugyminiszter-a-csendorseg-javaslatatol-amely-az-autonomiatunteteseket-is-betiltana
https://kronikaonline.ro/belfold/elhatarolodik-a-roman-belugyminiszter-a-csendorseg-javaslatatol-amely-az-autonomiatunteteseket-is-betiltana
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sznt-brusszel-huzza-az-idot-a-polgari-kezdemenyezes-alairasgyujtesenek-meghosszabbitasa-ugyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sznt-brusszel-huzza-az-idot-a-polgari-kezdemenyezes-alairasgyujtesenek-meghosszabbitasa-ugyeben
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kezdetét, amikor a tagállamok többségében megszűnnek a világjárvány miatt hozott korlátozó 

intézkedések. Erre a kérésükre érdemi választ a mai napig nem kaptak, az EB mindössze azt 

jelezte, hogy a javaslatot olvasták, elismerve, cselekedni kell a folyamatban lévő polgári 

kezdeményezések akadályoztatásának kompenzálásáért. Ezt követően Vera Jourova, az EB 

alelnöke május 27-én arról tájékoztatta az SZNT vezetőjét, hogy az uniós kormány 

rendeletmódosítást kezdeményez az Európai Parlamentnél és a Tanácsnál a polgári 

kezdeményezések aláírás-gyűjtési idejének meghosszabbításáért. 

 

Zatykó Gyula polgármesteri tanácsadó: Akkor küzdünk eredményesen, ha 
összefogunk 
2020. június 6. – Bihari Napló 

Újabb városfejlesztési tervek vannak napirenden Nagyváradon és több olyan projekt is 

található köztük, amely a magyar közösséget közvetlenül érinti – számolt be a Bihari 

Naplónak adott interjújában Zatykó Gyula polgármesteri tanácsadó. 

 

Pásztor Sándor megyei tanácselnök: Körgyűrűkkel tehermentesítjük városainkat 
2020. június 6. – Bihari Napló 

Körgyűrűket fognak létesíteni a Bihar Megyei Tanács közreműködésével és támogatásával a 

megyében lévő városokban. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke 

nyilatkozott a különféle előkészítési szakaszban lévő városi terelőutak jelenlegi helyzetéről. 

 

Új koncepció, több kisebb helyszín – nem mondtak le az idei Vásárhelyi 
Forgatagról 
2020. június 6. – szekelyhon.ro 

Várhatóan nem a Ligetben szervezik meg idén a Vásárhelyi Forgatagot, hanem több kisebb, 

lehetőleg szabadtéri felületet próbálnak majd találni az eseménynek Marosvásárhelyen. A 

szervezőcsapat egy része már dolgozik is azon, hogy az idei Forgatag új koncepciója 

megszülessen. 

 

Fel kell ismerni a realitásokat – Urmánczy Nándor volt kormánybiztos unokája 
az érthető revizionizmusról 
2020. június 7. – Krónika 

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

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

külhoni magyarok közötti különbségek eltűnjenek – jelentette ki a Krónikának 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. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-polgarmesteri-tanacsado-akkor-kuzdunk-eredmenyesen-ha-osszefogunk-2892255/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-polgarmesteri-tanacsado-akkor-kuzdunk-eredmenyesen-ha-osszefogunk-2892255/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-megyei-tanacselnok-korgyurukkel-tehermentesitjuk-varosainkat-2892291/
https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-koncepcio-tobb-kisebb-felulet-n-nem-mondtak-le-az-idei-vasarhelyi-forgatagrol
https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-koncepcio-tobb-kisebb-felulet-n-nem-mondtak-le-az-idei-vasarhelyi-forgatagrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/fel-kell-ismerni-a-realitasokat-n-urmanczy-nandor-volt-kormanybiztos-unokaja-az-ertheto-revizionizmusrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/fel-kell-ismerni-a-realitasokat-n-urmanczy-nandor-volt-kormanybiztos-unokaja-az-ertheto-revizionizmusrol
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A következő cél: Erdély 
2020. június 8. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „normális partnereket kell keresni. Azok pedig nem a 

Dâmbovița-parti bársonyszékek között rejtőznek. Láttuk, tudjuk, hogy Iohannis példátlan 

kirohanása és az azt követő magyarellenes túllicitálás, haddelhadd megmutatta, kik azok a 

román közszereplők, véleményformálók, akik normálisan gondolkodnak, és 

megbotránkoztak, elítélték azt, amit láttak. És akkor a mindennapjainkra jóval nagyobb 

hatással lévő normális hétköznapi emberekről, szomszédokról, munkatársakról, barátokról, 

családtagokról még nem is beszéltünk. El kell hinnünk, hogy ők is sokan vannak. Csak fel kell 

adnunk azt az egyoldalú megközelítést, hogy értsenek meg minket és kész, fogadják el, amit 

akarunk, punktum. Bizony, nekünk is másképpen kell fogalmaznunk. Nekünk is még sokat 

kell tanulnunk: meg kell értenünk a bukaresti abnormalitástól megcsömörölt többségiek 

gondolkodásmódját, fájdalmait. Hogy végre egy nyelvet beszéljünkű”. 

 

Egy város, két ország – közös trianoni megemlékezés-sorozat Komáromban 
2020. június 5. – Ma7.sk 

A Trianon-centenáriumhoz méltó megemlékezés-sorozat részesei voltak mindazok az észak-

komáromi érdeklődők, akik június 4-én a dél-komáromiakkal együtt, ágyúdörgéssel, 

harangzúgással, őrtűz- és mécsesgyújtással, versfolyammal, emléktábla-avatással és magvas 

gondolatokat tartalmazó beszédekkel idézték fel a száz évvel ezelőtt történteket. Délután a 

dél-komáromi Monostori Erőd bejáratánál 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 emberekért“ szólt a határon is áthallatszó ágyúdörgés. Majd a dél-

komáromi városi hivatal által az Erzsébet-híd dél-komáromi hídfője közelében található 

Trianon-emlékharangnál megtartott Trianon 100 című közös megemlékezésen erősítettük 

együvétartozásunkat. Molnár Attila, Dél-Komárom polgárnestere felolvasta a Keresztény 

Értelmségiek Szövetségének trianoni közleményét. 

 

Felvidék zászlaja leng Gombaszög fölött 
2020. június 5. – Ma7.sk 

A nemzeti összetartozás napján Gombaszögben is megemlékeztek Trianon századik 

évfordulójáról, valamint a pálos monostor közelében felavatták azt az ereklyés emlékművet, 

amelyben a felvidéki magyarlakta települések földjét gyűjtötték össze egy időkapszulában. A 

felvidéki összetartozás jegyében meghirdetett földgyűjtés során egy hónap alatt 600 

településről és településrészről 1100 földadomány érkezett. A földek összeöntésével 

létrehozott Felvidék földjét május utolsó napján egy időkapszulába helyezték, amely bekerült 

a selmecbányai honvédszobor talapzatába. A talapzaton egy zászlórúd kapott helyet. Az 

emlékművet a nemzeti összetartozás napján avatták fel, s felvonták rá Felvidék zászlaját. 
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Belousovová: Az MKP vezetői, hun őseikhez hasonlóan csalással és árulással 
foglalnák el az országot 
2020. június 5. – Ma7.sk 

Tovább zajlik az autonómia-botrány Szlovákiában. Most Anna Belousovová, a Szlovák 

Nemzeti Párt (SNS) egykori politikusa fakadt ki Igor Matovič kormányfő trianoni találkozója 

miatt. Lapunk is beszámolt róla, hogy a Pravda napilapban szerdán megjelent félrevezető írás 

után olyan információk terjedtek el a szlovák sajtóban és közvéleményben, hogy a pozsonyi 

várban történt keddi találkozó során az MKP képviselői autonómiát kértek a magyar 

kisebbség számára Igor Matovič kormányfőtől. A miniszterelnök pedig ezt el is fogadta. A 

szlovák sajtó többször kiemelte,  Igor Matovič olyan nagy engedményeket tervez adni a 

magyar kisebbség számára, amelyre még nem volt példa Szlovákiában. A hír hallatán számos 

szlovák politikus és közszereplő nem tetszését fejezte ki, kritikus szavakkal illették Matovičot 

és az MKP-t. Legutóbb Anna Belousovová (Malíková) kelt ki magából. 

 

Matovič valódi gesztust gyakorolt? Vagy csak a magyar szavazatokat akarja 
megszerezni? 
2020. június 5. – Ma7.sk 

A Nagyító e heti adásának fő témája a szlovák kormányfő által kezdeményezett keddi 

találkozó utóélete volt. Vajon Matovičot az őszinte megbékélés szándéka vezette, amikor 

találkozót kezdeményezett a felvidéki magyarokkal? Vagy sokkal inkább közönséges 

szavazatszerzési akcióról van szó? Új törésvonal keletkezik a felvidéki magyar politikában? 

Feléled a két háború között aktivizmusnak nevezett irányzat, vagyis magyar politikusok egy 

csoportja nyíltan a kormánypártokat támogatja? Miért váltott ki politikai vihart, hogy az MKP 

a kormányfő által kezdeményezett találkozóra magával vitte a magyar közösség megoldatlan 

problémáit felsoroló memorandumot? 

 

Sólymos László: Gesztusokkal már tele a padlás, a problémákat kell megoldani 
2020. június 5. – Ma7.sk 

A Most-Híd elnöke Igor Matovič kormányfő reggeli bejegyzésére reagált. Sólymos László, a 

Most-Híd elnöke, szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében úgy fogalmaz:  „a 

kormányfőnek egy korábbi fb-bejegyzésére már reagáltam, mert mélyen érintett annak 

tartalma. Én ugyanis nem tartom magam Szlovákia alsóbbrendű polgárának, a kisebbségi 

érzésnek még a nyoma sincs bennem". Sólymos hozzáteszi: "annak ellenére, hogy Igor 

Matovič mai bejegyzése sem az első világháború, sem a második világégés után ért 

sérelmeinkről szól, a keddi baráti találkozóhoz hasonlóan ezt is pozitív gesztusként 

értékelem. 

 

Lapszemle: Magyar autonómia Szlovákiában? 
2020. június 5. – Ma7.sk 

„Érezzük magunkat otthon Szlovákiában, de azért ne nagyon magyarkodjunk” - valami ilyen 

érzése támad az embernek, ha elolvassa az utóbbi napokban elhangzott szlovák 
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https://ma7.sk/aktualis/belousovova-az-mkp-vezetoi-hun-oseikhez-hasonloan-csalassal-es-arulassal-foglalnak-el-az
https://ma7.sk/aktualis/belousovova-az-mkp-vezetoi-hun-oseikhez-hasonloan-csalassal-es-arulassal-foglalnak-el-az
https://ma7.sk/aktualis/matovic-valodi-gesztust-gyakorolt-vagy-csak-a-magyar-szavazatokat-akarja-megszerezni
https://ma7.sk/aktualis/matovic-valodi-gesztust-gyakorolt-vagy-csak-a-magyar-szavazatokat-akarja-megszerezni
https://ma7.sk/aktualis/solymos-laszlo-gesztusokkal-mar-tele-a-padlas-a-problemakat-kell-megoldani
https://ma7.sk/aktualis/lapszemle-magyar-autonomia-szlovakiaban
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nyilatkozatokat Igor Matovič kormányfő trianoni találkozója miatt. Az utóbbi napok 

eseményei megmutatták, hogy a szlovák fél egyáltalán nincs felkészülve a nagy szlovák-

magyar összeborulásra. Mindezt nemcsak a szlovák közvélemény, a számos gyűlölködő 

kommentár és magyarok elleni uszítás bizonyítja a közösségi oldalakon, de a jeles szlovák 

politikusok kijelentései is. A szlovák közéletet felháborította az az információ, hogy a 

magyarok a szlovák alkotmány preambulumának megváltoztatását kérik. Az autonómia szó 

pedig továbbra is vörös posztó marad a többségi nemzet tagjai számára. 

 

Az MKP Komáromi Járási Elnöksége kiáll a Matovičnak átadott memorandum 
mellett 
2020. június 5. – Ma7.sk 

Az MKP Komáromi Járási Elnöksége azonosul a párt ügyvivő testülete által a kormányfőnek 

átnyújtott memorandum tartalmával. A Becse Norbert járási elnök által jegyzett közlemény 

megállapítja: „a Magyar Közösség Pártja Komáromi Járási Elnöksége teljes mértékben 

egyetért az MKP ügyvivő testülete által Matovič miniszterelnök úrnak átadott Magyar 

Nemzeti Közösség Memorandumának tartalmával, és kiáll az ügyvivő testület mellett". A 

nyilatkozat szövegezői hozzáteszik: az elnökség "2020. június 3-án elfogadott határozatával 

és minden igyekezetével segíti a memorandumban foglaltak megvalósítását". 

 

 

Őry Péter: A gondokat nevükön kell nevezni, és orvosolni azokat 
2020. június 5. – Ma7.sk 

Őry Péter, az MKP ügyvivő elnöke is reagált Igor Matovič kormányfő reggeli Facebook-

bejegyzésére. A Ma7 szerkesztőségéhez eljuttatott közleményében Őry Péter úgy fogalmaz: 

"Igor Matovič kormányfő nyilatkozatainak változatossága nem meglepő. A gesztusokat 

mindig nagyra értékeltük, viszont az MKP részéről kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a 

magyar közösség megmaradása érdekében a gondokat nevén nevezzük, és orvosoljuk azokat". 

A politikus szerint "a megoldásokat, meghatározásuk után, közösen lehet és kell keresni, 

ahogy azt a Szlovák Köztársaság Alkotmánya is megfogalmazza. 

 

Berényi: „Nem volt megfelelő a memorandum átadásának időzítése” 
2020. június 5. – Új Szó 

Berényi Józsefet, az MKP ügyvezető elnökségének tagját, Nagyszombat megye alelnökét 

kérdeztük az MKP által megfogalmazott memorandumról, amely az elmúlt napokban nagy 

port kavart a szlovák politikusok körében. “A miniszterelnök a találkozón nem nézte meg a 

dokumentumot, hanem a kezembe adta, hogy én olvassam el, és később tájékoztassam őt a 

tartalmáról. A memorandum megjelent a közösségi médiában, így a szlovák sajtó azonnal 

belekapaszkodott. Nyilván mindenki, aki a kormányfővel szemben fogalmazza meg önmagát, 

kihasználta a helyzetet: deformált módon úgy tájékoztattak, hogy Igor Matovič el akarja adni 

Dél-Szlovákiát a magyaroknak. Ezért aztán a miniszterelnököt az zavarta, hogy a meghívottak 

egy csoportja miatt a találkozó gesztusa után még neki kell magyarázkodnia a szlovák sajtó, a 
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parlamenti ellenzék és néhány koalíciós partnere előtt is. Gondolom, ezért volt ideges, és így 

elég ingerülten reagált a memorandumra.” 

 

Egy hisztéria margójára 
2020. június 6. – Ma7.sk 

Történt, hogy ez a Trianon-kérdés túlélte magát: centenáriummá érett 2020-ra. Amint az 

várható volt, megérintette a magyarok egy részét. S ami meglepő: megérintett egy szlovákot 

is, a miniszterelnököt. Aki találkozóra hívott százegynéhány magyar személyiséget az 

évforduló kapcsán a pozsonyi várba. A sajtó titokzatosnak jellemezte a találkozót, mindenki 

csak találgatta, mi akar ez lenni. Ráadásul kapkodva, az utolsó pillanatban szervezték, magam 

pénteken, 29-én este 8-kor kaptam kézhez a meghívót, egyeztetésre tehát nem sok idő 

maradt. Némi támpontot talán adhat a dolog megítélésénél az oktatásügyi államtitkár, 

Monika Filipová bejegyzése: „Potešilo ma, že slovenskí občania maďarskej národnosti sú v 

prvom rade občania Slovenskej republiky.” Vagyis az ifjú hölgyet megörvendeztette, hogy „a 

magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok elsősorban a Szlovák Köztársaság polgárai.” 

Talán erről beszéltek egymás közt Matovic miniszterelnökkel, amikor a miértet próbálták 

saját maguk számára megfogalmazni. Mutassuk meg, hogy ők a miéink. 

 

Sólymos, Őry és Mózes vitája Trianon kapcsán 
2020. június 6. – bumm.sk, Körkép 

Trianon évfordulója meglepően nagy vihart okozott a szlovákiai magyar politikában. Új 

törésvonalak jelentek meg, és napokig nem csillapodott a Matovič várban tartott fogadásáról 

szóló vita. A vita szombat reggel csúcsosodott ki a Pátria rádióban, Sólymos László, Őry Péter 

és Mózes Szabolcs részvételével. A legnagyobb tanulság, hogy MKP ügyvezetője és az MKÖ 

elnöke február óta jócskán eltávolodtak egymástól. A beszélgetés a várban megtartott fogadás 

értékelésével kezdődött. Sólymos László szerint Trianon nehéz téma minden magyarnak. 

Szerinte Matovič nem kezelte megfelelően a megemlékezést. Szerinte gesztusnak szép volt, de 

nem így kellett volna hozzáállni, főleg nem a szlovák sajtó előtt eltitkolni és a Facebook-on 

posztolni róla. Szerinte Matovič a magyar szavazatokra hajtott, de kirekesztéssel kezdte, mert 

nem a teljes magyar spektrumot hívta meg. Őry szerint sok szempontból kell nézni az 

eseményt és sok rétegből is áll. Úgy véli, a szlovákiai magyar politika turbulens időszakot él 

át, és a szlovákiai pártok elkezdtek hajtani a magyar szavazókra. Szerinte se volt jó lépés 

eltitkolni a sajtó előtt, de a rendezvényt pozitívnak látja. 

 

És mégis itt vagyunk! – felvidéki megemlékezések a trianoni diktátum 
centenáriumán 
2020. június 6. – Felvidék Ma 

Sokáig úgy tűnt, a koronavírus-járvány a trianoni diktátum 100. évfordulójára emlékező 

rendezvényeket a négy fal közé száműzi. Nem így történt: a Felvidék minden szegletében egy 

pillanatra megállt az idő, szinte kivétel nélkül valamennyi magyar civil és politikai szervezet 

megemlékezett a száz esztendővel ezelőtt ránk kényszerített szégyenteljes „békeszerződésről”. 

Világszerte magyarok millióinak szívében gyúlt meg június 4-án az emlékezés lángja 
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https://ma7.sk/aktualis/egy-hiszteria-margojara
https://www.bumm.sk/belfold/2020/06/06/solymos-ory-es-mozes-vitaja-trianon-kapcsan
https://felvidek.ma/2020/06/es-megis-itt-vagyunk-felvideki-megemlekezesek-a-trianoni-diktatum-centenariuman/
https://felvidek.ma/2020/06/es-megis-itt-vagyunk-felvideki-megemlekezesek-a-trianoni-diktatum-centenariuman/
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(képletesen, és a világ több mint 70 országában szó szerint is), nem feledvén a rajtunk esett 

traumát, de azt sem, hogy minden pokoljárás ellenére ma is itt vagyunk, élünk, és követeljük 

továbbra is helyünket a nap alatt. 

 

Čaputová nem tartja helyénvalónak az MKP memorandumába foglaltakat 
2020. június 6. – Körkép 

Zuzana Čaputová államfő nem tartja „helyénvaló követeléseknek” az MKP által Igor 

Matovičnak átnyújtott memorandumban szereplő célkitűzéseket. Az államfő szerint a magyar 

kisebbség „fontos részét képezi Szlovákia lakosságának. Hozzátette, a kulturális sokszínűség 

kölcsönösen gazdagítja a két nemzetet.   Az államfő a közmédia Szombati párbeszéd (Sobotné 

dialógy) című műsorában beszélt az MKP memorandumáról. A műsorban azonban sokkal 

nagyobb hangsúlyt kapott a főügyészválasztás kérdése, amely feszültségforrás az államfő és a 

kormánypártok között. 

 

Trianontól Matovičig: magyar sors a Felvidéken 
2020. június 7. – Ma7.sk 

A történelmi Magyarország felbomlása 1918 őszén az első világháborús katonai vereség 

következménye volt. A Magyar Királyság északi területei az 1918. október 28-án megalakult 

Csehszlovák Köztársaság részévé váltak, miután a háborúban győztes antant támogatását 

élvezve cseh csapatok szállták meg a Felvidéket. A megszállók jóval túlterjeszkedtek a 

szlovák–magyar etnikai határon: a későbbi határvonal jól láthatóan geopolitikai és 

közlekedésföldrajzi okokból követte a Duna vonalát, illetve csatolta Csehszlovákiához a 

korban legfontosabb közlekedési folyosónak számító vasútvonalakat – összefüggő színmagyar 

területeket szakítva el ezzel Magyarországtól. Az 1910-es magyarországi népszámlálás adatait 

figyelembe véve a trianoni diktátum következtében – nem számítva az ugyancsak 

Csehszlovákiához került Kárpátalját – mintegy 890 ezer magyar anyanyelvű lakos került 

csehszlovák fennhatóság alá. Az 1921-ben rendezett első csehszlovák népszámlálás már csak 

637 ezer magyart mutatott ki a Felvidéken. 

 

A magyaroknak és a szlovákoknak is létérdeke az összefogás – nemzeti 
összetartozás napja Szepsiben 
2020. június 7. – Ma7.sk 

A hétvégén Szepsiben is megemlékezést tartottak a nemzeti összetartozás napja, a trianoni 

békediktátum századik évfordulója alkalmából. A megemlékezést a katolikus templom előtti 

téren tartották, a nyolc évvel ezelőtt elültetett nemzeti összetartozás fája közelében. Iván 

Tamás, a Via Nova ICS alelnöke, a rendezvény főszervezője köszöntőjében úgy fogalmazott, 

mi, magyarok konok és makacs nép vagyunk, a példátlan nehézségek ellenére, a szláv és 

germán népek tengerében meg tudtunk maradni a Kárpát-medencében. Bár Trianon 

szétszakította az országunkat, nemzetünktől és hazánktól sosem szakítottak el minket – 

hangsúlyozta. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/06/06/caputova-nem-tartja-helyenvalonak-az-mkp-memorandumaba-foglaltakat/
https://ma7.sk/aktualis/magyar-sors-a-felvideken
https://ma7.sk/tajaink/a-magyaroknak-es-a-szlovakoknak-leterdeke-az-osszefogas-nemzeti-osszetartozas-napja
https://ma7.sk/tajaink/a-magyaroknak-es-a-szlovakoknak-leterdeke-az-osszefogas-nemzeti-osszetartozas-napja
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Trianon, Komárom, Sátoraljaújhely, Jalta és a proletár internacionalizmus 
2020. június 7. – Ma7.sk 

A trianoni szerződéseknek a magyar nemzettestbe való belehasításának legplasztikusabb 

példái talán az új államhatárnak azok a szakaszai, amelyek szervesen összefüggő 

közigazgatási egységeket, városokat vágtak ketté egyik napról a másikra. Miért éppen így 

történt, és milyen következményeket jelentett az egymástól elszakított nemzetrészekre nézve? 

Lássuk Komárom és Sátoraljaújhely példáját. 

 

„Imádkozzunk az Istenhez, hogy vegye le rólunk a trianoni átkot!“ 
2020. június 7. – Ma7.sk 

A Bodrogközben nemcsak június 4-én emlékeztek meg Trianon centenáriumáról, hanem 

gyakorlatilag egész héten. Szombat este például Kistárkányban, ahol az évforduló kapcsán fát 

ültettek, illetve emléktáblát avattak a Maráza Polgári Társulás, a helyi önkormányzat és a 

Kistárkány és Környéke Polgári Társulás közös szervezésében. A roppant színvonalas 

műsornak az volt a legnagyobb értéke, hogy a szervezők mindent helyi erőből oldottak meg, 

még a Magyarországról érkezett díszvendég is a falu egykori szülötte volt. 

 

Szlovák politikusok a hírtelevízióban: Hogy mit nem akarnak a magyarok! 
2020. június 7. – Ma7.sk 

Igor Matovič erőfeszítése, hogy kezet fogjon a magyar kisebbség képviselőivel alapvetően nem 

nélkülözte a jó ötletet, de nem jól sült el - mondta Martin Borguľa, a Sme rodina parlamenti 

képviselője a TA3 hírtelevízió vasárnapi vitaműsorában. A politikában című műsorban három 

szlovák politikus mondta el véleményét a keddi „A múltat nem mi írtuk, a jövő a kezünkben 

van” elnevezésű találkozó utóéletéről. A keddi találkozón, melyet a miniszterelnök 

kezdeményezett, az MKP képviselői a magyar közösség igényeiről szóló memorandumot 

adtak át, olyan követelésekkel, mint például önálló magyar püspökség megalakítása, vagy a 

magyar, mint hivatali nyelv elfogadása. 

 

Újabb turul a Felvidéken, felavatták az izsapi Trianon-emlékművet 
2020. június 7. – Felvidék Ma 

A trianoni békediktátum és ezen belül egyebek közt a Felvidék elcsatolásának 100. 

évfordulója alkalmából szoboravató ünnepségen mutatták be a Nagymegyerhez tartozó Izsap 

főterén állított emlékművet. Az emlékmű talapzatát még április végén helyezték el Izsap 

főterén, de a szoboravató ünnepségre június 6-án került sor, amikor felkerült rá a felvidéki 

magyarság jelképe, a turul, mely a Szent Koronát emeli a magasba. A közösségi összefogásban 

Vörös László izsapi lakos mellett a dunaszerdahelyi YBS DAC fanklub – Yellow Blue 

Supporters, polgári társulások, Nagymegyer Város Önkormányzata, a DAC szurkolótábora, 

izsapi lakosok és civil személyek segédkeztek. 
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https://ma7.sk/tajaink/trianon-komarom-satoraljaujhely-jalta-es-a-proletar-internacionalizmus
https://ma7.sk/tajaink/imadkozzunk-az-istenhez-hogy-vegye-le-rolunk-a-trianoni-atkot
https://ma7.sk/aktualis/szlovak-politikusok-a-hirtelevizioban-hogy-mit-nem-akarnak-a-magyarok
https://felvidek.ma/2020/06/ujabb-turul-a-felvideken-felavattak-az-izsapi-trianon-emlekmuvet/
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Forró Tibor: Bebizonyítottuk kritikusainknak, hogy nem díszmagyarok vagyunk 
2020. június 7. – bumm.sk 

A Progresszív Szlovákia szombaton tartotta harmadik kongresszusát, ahol megválasztották az 

új vezetőséget. A választás eredményeiről a mozgalom magyar platformja tájékoztatta 

portálunkat. A Magyar Platform a választások után egy sikert könyvelhet el, ugyanis Forró 

Tibor, a Magyar Platform elnöke elnyerte a küldöttek abszolút szavazatainak többségét és így 

az elnökség a tagja lett. A magyarok szava mostantól a Progresszív Szlovákia elnökségében 

közvetlenül is hallható lesz - olvasható a közleményben. Az újonnan megválasztott elnök 

asszony Irena Bihariová lett. A mozgalom új alelnökei Zora Jaurová, Michal Truban, Michal 

Šimečka, Martin Hojsík és Ivan Štefunko. 

 

Gyásznapból összetartozás 
2020. június 8.  – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság MA 

A trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója alkalmából tartottak 

megemlékezést a Csókai Oktatási és Művelődési Központ színháztermében pénteken este. Az 

eseményen jelen volt Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Fremond Árpád 

köztársasági parlamenti képviselő, Kormányos László tartományi képviselő, a Vajdasági 

Magyar Szövetség csókai listavezetője, Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

elnöke, Kiss Tóth Erika, a VMMSZ alelnöke, Zombori Csaba csókai alpolgármester és Oláj 

Tibor, a csókai képviselő-testület elnöke. 

 

Magyarok és szerbek Hunyadi körül 
2020. június 8. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi Ifjúsági Fóruma rendhagyó történelemórát szervezett 

szombaton délelőtt Zimonyban, Hunyadi János szobránál. Borislav Trajkovski, a párt 

belgrádi ifjúsági fórumának elnöke és Kiss Nándor, az újvidéki ifjúsági fórum elnöke 

köszöntötte a jelenlevőket, majd pedig Alen Radakov, fiatal történész elmondta azokat a 

fontos történelmi tényeket, amelyek Hunyadi Jánost Belgrádhoz (Nándorfehérvárhoz), 

valamint Zimonyhoz kötik és amelyek rámutatnak a szerb és a magyar nép történelembe 

visszanyúló barátságára. 

 

Tartományi támogatás a kisebbségi hivatalos írás- és nyelvhasználatra 
2020. június 5. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az idén tizenegy millió dinárral támogatja a kisebbségi hivatalos írás- és nyelvhasználatot a 

tartományi nemzeti közösségi titkárság. A szerződéseket ma írták alá Újvidéken. Huszonegy 

vajdasági önkormányzat nyolcvanegy közigazgatási szerve és intézménye részesült 

támogatásban. Az odaítélt összeget a többnyelvű táblák kidolgozására és felállítására, 

formanyomtatványok, hivatalos közlönyök és egyéb nyilvános kiadványok nyomtatási 

költségeire, valamint internetes honlapok létrehozására és kezelésére fordíthatják a 

nyertesek. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/06/07/forro-tibor-bebizonyitottuk-kritikusainknak-hogy-nem-diszmagyarok-vagyunk
https://www.magyarszo.rs/hu/4320/vajdasag_csoka/221052/Gy%C3%A1sznapb%C3%B3l-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4320/kozelet_politika/221059/Magyarok-%C3%A9s-szerbek-Hunyadi-k%C3%B6r%C3%BCl.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25172/Tartomanyi-tamogatas-a-kisebbsegi-hivatalos-iras-es-nyelvhasznalatra.html
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Ada: Idén is támogatják a községbeli újszülötteket 
2020. június 6. – Vajdaság MA 

Ada község önkormányzata a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a korábbi évektől 

eltérően idén nem szervezte meg a községbeli újszülöttek után járó községi támogatások 

átadása alkalmából életre hívott ünnepséget, a megítélt összegeket azonban a tegnapi nap 

folyamán átutalták az érintetteknek, olvasható az adai önkormányzat közleményében. 

 

Hatalmas érdeklődés övezte az „Összetartozásunk Tüze” programot 
2020. június 6. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség által kezdeményezett Összetartozásunk Tüze akcióra 

73 ország 2551 településéről 6128-an jelentkeztek. Popovics Pál ötletgazda szerint ez minden 

várakozásukat túlszárnyalta. Az akció célja az volt, hogy a magyar érzelmű emberek, a világ 

bármely pontján egyszerre fejezhessék ki összetartozásunkat.  A tűzgyújtások helyszínein a 

résztvevők elénekelték a Himnuszt, elmondtak egy imát, népdalokat énekeltek, a megható 

pillanatokról készített fényképeket, videókat pedig feltöltötték a gyujtsukmeg.ma oldalra. 

 

Beregdédában is égett a nemzeti összetartozás lángja 
2020. június 5. – Kárpátalja 

Június 4-én, a szégyenletes trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján, ahogy 

szerte a Kárpát-medencében, úgy Kárpátalján is fellobbantak 20.20-kor a magyar nemzetünk 

összetartozását jelképező őrtüzek. Beregdédában a PATI Farmergazdaság gyümölcsöse – 

amely egyben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gyakorlóterepe – adott 

otthont a megemlékezésnek a helyi KMKSZ-tagok közreműködésével. Az esemény egyik 

szervezője Benkő István (a PATI Farmergazdaság résztulajdonosa). A zuhogó eső ellenére 

csaknem 40 ember gyűlt össze, hogy méltóképpen megemlékezzenek a 100 évvel ezelőtti 

botrányos történésekről, illetve hogy kifejezzék szolidaritásukat minden magyar ember iránt. 

Aztán 20.20-kor fellobbantak a lángok, amelyek egy körülbelül 20x10 méteres átmérőjű 

máglyát emésztettek fel. A hatalmas lángok az eső ellenére több méter magasságba csaptak 

fel. 

 

Közösen készítik el az Összetartozás borát a Kárpát-medence magyar borászai 
2020. június 6. – karpat.in.ua 

A Kárpát-medence valamennyi borvidékéről érkezett, jellegzetes helyi szőlőfajtákból készült 

fehérborok házasításából készíti el az Összetartozás borát a Külhoni Magyar Borászok 

Egyesülete. A Czap Sándor felvidéki bortermelő ötlete alapján, a Nemzeti Összetartozás 

Napján, június 4-én meghirdetett felhívás célja, hogy a Kárpát-medence összes borvidékéről 

összeállított fehér házasítást egy másik szimbolikus dátumon augusztus 20-án mutathassák 

be. A borból a tervek szerint 1100 litert palackoznak majd. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25179/Ada-Iden-is-tamogatjak-a-kozsegbeli-ujszulotteket.html
http://life.karpat.in.ua/?p=17588&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/06/05/beregdedaban-egett-nemzeti-osszetartozas-langja
http://life.karpat.in.ua/?p=17583&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. június 7. – M1 

 

Összetartozunk – Száz évvel ezelőtt szakították szét hazánkat 

Száz évvel ezelőtt a trianoni békediktátum következtében Magyarország elveszítette a területe 

kétharmadát. Több mint hárommillió ember került idegen uralom alá. Az évfordulóról sokan 

szerettek volna megemlékezni a külhonban is, de a koronavírus miatt a nagyobb 

rendezvények elmaradtak. Ám ahogy száz évvel ezelőtt Trianon sem, úgy a vírus sem tudta 

szétszakítani a magyarokat. A nemzetpolitikáért felelős államtitkárság „Milyen jó, hogy itt 

vagyunk!” címmel videópályázatot hirdetett, amire több mint 600 videó érkezett. A külhoni 

magyar gyerekek megmutatják, mit jelent számukra magyarnak lenni. A Rákóczi szövetség, 

amely 30 éve szolgálja a magyar közösséget, idén a „Magyar vagyok 2020” virtuális 

időkapszulába gyűjtötték a megemlékezéseket. Ezt húsz év múlva, 2040 júniusában nyitják 

majd fel.  

 

Trianon 100 

Interjú Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel. „Trianon seb, magyar stigma, Trianon 

küldetés. Legalább három elemének kell lenni a megemlékezéseknek: az egyik nyilván a 

gyász, de ott van a nemzeti büszkeség, hogy itt maradtunk, és nagyon fontos, hogy 

meghaladjuk Trianont” – nyilatkozta Semjén Zsolt. A teljes interjú megtekinthető ezen a 

linken.  

 

Magyar megmaradás emlékmű 

A legnagyobb felvidéki ifjúsági rendezvénynek, a gombaszögi nyári tábornak helyet adó 

völgybe most megemlékezni jönnek a magyarok. Emlékezni a trianoni tragédiára és 

ünnepelni nemzeti összetartozásunkat, amely kiállta az idő próbáját. Felavatták a magyar 

megmaradás emlékművet, amely a magyar jövőbe vetett hit jelképe, amelyen Felvidék 

zászlaja lobod. A talapzat egy időkapszulát rejt, amelyben felvidéki földadományok vannak. A 

tövében egy fát is elültettek, amely szintén az újrakezdést és a megmaradást szimbolizálja. 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-06-07-i-adas-2/
https://www.youtube.com/watch?v=e0QodsZCvR8
https://www.youtube.com/watch?v=e0QodsZCvR8
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Határok nélkül 

2020. június 5. – Kossuth Rádió 

 

Trianon árnyékában, Felvidéken a nyelvhatár szélére sodródott Észak-Gömör. Az itt élő 

magyarság számot veve a múlttal értékmentésben gondolkodik és építkezni próbál. A 

Nemzeti Összetartozás Napján  két megemlékezés is volt a régióban. Amíg a gombaszögi 

völgyben a múlt elveszett kövei 93 év után, ereklyés zászlótartó emlékmű talapzatává 

rakódtak össze, addig Rozsnyón a többször ledöntött, majd újra felállított Kossuth szobornál 

gyűjtött erőt a trianoni megemlékezés több száz résztvevője.  

  

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség által kezdeményezett Összetartozásunk Tüze akcióra 

71 ország 2270 településéről 5200-an jelentkeztek. Popovics Pál ötletgazda szerint ez minden 

várakozásukat túlszárnyalta. A tűzgyújtások helyszínein a résztvevők elénekelték a Himnuszt, 

elmondtak egy imát, népdalokat énekeltek, a megható pillanatokról készített fényképeket, 

videókat pedig feltöltötték a gyujtsukmeg.ma oldalra. A kárpátaljai cserkészek egy része a 

Vereckei Magyar Honfoglalási Emlékmű mellett emlékezett meg.  

  

Székelyföld templomaiban is megkondultak a harangok egy időben a Kárpát-medencei 

harangszókkal.  Az összeállítás a csíksomlyói megemlékezésen készült. 

  

Voltunk, vagyunk, leszünk”– jelmondattal Erdély több mint száz településén, köztük 

Marosvásárhelyen is szűk körű megemlékezést tartott tegnap az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács, a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Szövetség. Néhányan koszorúkat  

helyeztek el és gyertyát gyújtottak a református temetőben, az  I. világháború hőseinek 

emlékművénél, valamint a Postaréten, a Székely Vértanúk obeliszkjénél. A megemlékezés 

után székely zászlót avattak a Demokrácia Központ udvarán.  

  

Bár szervezetten nem engedélyezték, koszorúzással, valamint a magyar és a székely himnusz 

eléneklésével emlékeztek Székelyudvarhelyen a trianoni békediktátum 100 éves évfordulóján. 

  

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

megcsonkító trianoni békeparancs aláírásának 100. évfordulójáról. 

  

A Vajdaságban is szinte minden magyar lakta településen megemlékeztek Trianonról és a 

Nemzeti Összetartozás Napjáról. A központi ünnepséget Királyhalmán rendezték.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-05_18-02-00&enddate=2020-06-05_18-40-00&ch=mr1
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Nemcsak a Kárpát-medence magyarsága, de a diaszpórában élő magyarok is emlékeztek 

június 4-én. Kanadában a Nemzeti Összetartozás Évében 100 önkéntes 100 méter hosszú 

magyar zászlót kötött június 4-re. Aztán 17 település kapcsolódott össze a világháló 

segítségével a kanadai magyarok trianoni megemlékezésén. Az online műsorfolyamban 

fiatalok és idősek, zenészek és versmondók, az egyházak képviselői és KCSP ösztöndíjasok 

közösen emlékeztek az 1920-as békediktátum évfordulójára.  

 

 


