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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Szijjártó: Magyarország kész segíteni Ukrajnának az árvíz elleni védekezésben 
2020. június 26. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Origo, Hír TV  

A "Tisza" Többnemzeti Műszaki Zászlóalj magyar katonái készen állnak, hogy ha az ukrán 

hatóságok igényt tartanak rájuk, az Ukrajnát sújtó árvíz helyszínére utazzanak - jelentette be 

a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán péntek délután. Szijjártó Péter 

bejegyzésében felidézte: az Ukrajna egyes részeit sújtó időjárás miatt az ország több területén 

alakultak ki árvizek és áradások az elmúlt napokban. A védekezés és a kárelhárítás sikere 

érdekében felajánlottuk segítségünket szomszédainknak - tette hozzá. Mint írta, a természeti 

katasztrófák utáni feladatok elvégzésére szakosodott "Tisza" Többnemzeti Műszaki Zászlóalj 

magyar katonái készen állnak, hogy amennyiben az ukrán hatóságok igényt tartanak rájuk, a 

kijelölt helyszínre utazzanak.  

 

Potápi: a határon túli magyaroknak érezniük kell, hogy van egy anyaországuk 
2020. június 28. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Pannon RTV, Ma7.sk 

A magyar kormány az elmúlt tíz évben mindent megtett annak érdekében, hogy azok a 

magyarok, akik nem a mai Magyarország területén élnek, érezzek, hogy van egy 

anyaországuk. Érezzék, hogy van egy olyan felelős kormányuk, amely az ő sorsukkal is 

foglakozik, amely minden olyan lehetőséget megad nekik, amellyel Magyarországon 

rendelkeznének - mondta Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára vásárnap a drávaszögi Várdarócon. Az államtitkár köszöntőt mondott a helyi 

magyar tájház felújított részének avatási ünnepségén. Beszédében emlékeztetett, hogy 

néhány száz kilométerre délebbre, Szarajevóban 106 évvel ezelőtt meggyilkolták az Osztrák-

Magyar Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinándot. Így nem csak a monarchia, hanem a 

monarchiával szövetséges és szemben álló országok is belesodródtak az első világháborúba. 

Ez a háború eredményezte azt a magyarok számára, hogy feldarabolták az országukat 1920. 

június 4-én tette hozzá. 

 

Vakcinaszállítmányt adott át Grezsa István az ukrán Vöröskeresztnek a 
kárpátaljai Csapon 
2020. június 26. – MTI , Magyar Nemzet, hirado.hu, Hír TV 

A magyar kormányprogram keretében 22 ezer 500 adag oltóanyagot adott át Grezsa István 

miniszteri biztos az ukrán Vöröskereszt kárpátaljai megyei szervezetének pénteken Csapon. A 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos Olekszij Petrov, 

Kárpátalja megye kormányzója és Buhajla József ungvári főkonzul jelenlétében, a csapi 

határátkelőhelyen megtartott eseményen elmondta, az ötéves magyar kormányprogram 

keretében 141 millió forint értékben ötkomponensű - diftéria, szamárköhögés, tetanusz, 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/06/26/szijjarto-magyarorszag-kesz-segiteni-ukrajnanak-az-arviz-elleni-vedekezesben
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200628-potapi-a-hataron-tuli-magyaroknak-erezniuk-kell-hogy-van-egy-anyaorszaguk
https://magyarnemzet.hu/kulfold/vakcinaszallitmanyt-adott-at-grezsa-istvan-a-karpataljai-csapon-8298945/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/vakcinaszallitmanyt-adott-at-grezsa-istvan-a-karpataljai-csapon-8298945/
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influenza és gyermekbénulás elleni - védőoltások újabb szállítmánya érkezett meg pénteken a 

térségbe. Az elmúlt három évben összesen mintegy 80 ezer ampulla érkezett adományként 

Kárpátaljára - emlékeztetett a miniszteri biztos. Grezsa István elmondta, a program 

kezdetekor még nem tudhatták, hogy kanyarójárvány tör ki a térségben, de ugyanúgy senki 

sem gondolta, hogy Covid-járvány terjed el a világon, amely jelenleg Ukrajnát is sújtja. 

 

Trianon 100 - Virtuális fotógaléria látható a Nemzeti Múzeum honlapján 
2020. június 26. – MTI, hirado.hu, Szóljon, Gondola.hu 

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából fotókiállítást rendez a 

Magyar Nemzeti Múzeum; a tárlat a járvány miatt csak ősszel valósulhat meg, azonban addig 

is szeretnék bemutatni a közönségnek a Kárpát-medence gazdag kulturális örökségének egy-

egy darabját, virtuális fotógaléria formájában – hangzott el az M1 Ma reggel című pénteki 

műsorában. Az Összetartozás éve virtuális fotógaléria címmel látható kiállítás az 1920-ban 

elszakított országrészek kulturális, művészeti kincseinek fotóiból válogat. A tárlat a nemzeti 

összetartozást is szimbolizáló múzeum kerítésén a járvány miatt csak ősszel valósulhat meg. 

Baják László történész, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa elmondta: ugyan 

Magyarországtól nagy területeket csatoltak el, ugyanakkor ezeknek a területeknek a múltja, 

története és szellemi öröksége ma is része Magyarország köztudatának. A Kárpát-medence 

szellemi öröksége minden itt élő nép közös öröksége, mert a gyökerek közösek – fogalmazott. 

 
Hálásak a román gazdák a magyar állam pénzéért: nincs etnikai színezete az 
erdélyi gazdaságfejlesztésnek 
2020. június 26. – Krónika 

Az elején nem is sejtették, hogy gazdaságfejlesztési programja révén a magyar állam az ő 

mezőgazdasági vállalkozásukat is támogatná. Kételkedve tekintettek a Pro Economica 

Alapítványon keresztül lebonyolított pályázati rendszerre, hiszen meg voltak győződve, hogy 

az nem nekik szól. Ma már örömmel újságolják, hogy kellemesen csalódtak Magyarország 

kormányában: a Maros megye színromán vidékein élő gazdák méltányolják, hogy etnikai 

hovatartozástól függetlenül ők is részesülhettek a jelentős támogatásban. 

 

Visszavonhatatlan ítélet: az örökösöké marad az árkosi Szentkereszty-kastély 
2020. június 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

A román legfelsőbb bíróság visszavonhatatlan ítélete értelmében az egykori tulajdonos 

örököseinek, a Jankovich-Bésán testvéreknek a tulajdonában marad a Sepsiszentgyörgy 

szomszédságában lévő, árkosi Szentkereszty-kastély. A csütörtökön kimondott, 

visszavonhatatlan ítélet kivonatát a legfelsőbb bíróság honlapján tették közzé. A bíróság 

elfogadta az örökösök fellebbezését a tavaly novemberben kimondott ítélet ellen, mely 

elrendelte az egykori visszaszolgáltatás felülvizsgálatát. 
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https://hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2020/06/26/trianon-100-virtualis-fotogaleria-lathato-a-nemzeti-muzeum-honlapjan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/halasak-a-roman-gazdak-a-magyar-allam-penzeert-nincs-etnikai-szinezete-az-erdelyi-gazdasagfejlesztesnek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/halasak-a-roman-gazdak-a-magyar-allam-penzeert-nincs-etnikai-szinezete-az-erdelyi-gazdasagfejlesztesnek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszavonhatatlan-itelet-az-orokosoke-marad-az-arkosi-szentkereszty-kastely
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Bereményi, Nádasdy, Nyáry: októberben tartják a Kolozsvári Ünnepi 
Könyvhetet 
2020. június 26. – Krónika 

A koronavírus-járvány ellenére sem mondanak le a szervezők a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 

idei megrendezéséről: a szemlét ebben az évben október elején tartják meg. A könyvhét 

megrendezését Hegedüs Csilla, az RMDSZ, valamint a rendezvény szóvivője jelentette be 

pénteki videóüzenetében. Közölte, a szövetség az Erdélyi Magyar Írók Ligájával, a Romániai 

Magyar Könyves Céhhel, valamint az Iskola Alapítvánnyal négy napra Kolozsvárra hozza a 

legfrissebb kortárs magyar irodalmat. Október 1-4. között több programmal és színesebb 

könyvvásárral ünneplik az irodalmat a kincses városban, ebben az évben a Bánffy-palotában. 

 

Emlékplakettet kapott Kolozsváron Dsida Jenő „mulandón átsugárzó arca” 
2020. június 26. – Krónika 

Dsida Jenő (1907-1938) emlékplakettjét avatták fel pénteken Kolozsváron annak a Fürdő 

utcai háznak a falán, ahol a költő élete utolsó éveit töltötte. Vetró András kolozsvári születésű, 

Kézdivásárhelyen élő szobrászművész alkotását összefogás eredményeként állították fel, az 

emlékplakett kivitelezési munkálatait az Erdélyi Magyar Írók Ligája, valamint három erdélyi 

folyóirat: a Helikon, a Látó és a Székelyföld támogatta. Mint az eseményen elhangzott, a 

plakett elhelyezése nem történhetett volna meg a katolikus egyház, valamint Guttman 

Szabolcs építész intézményi ügyintézésben jártas segítőkészsége nélkül. A római katolikus 

egyház tulajdonában lévő épületben, amelynek falán már eddig is emléktábla őrizte a fiatalon 

elhunyt költő emlékét, ma a Szent Imre római katolikus óvoda működik. 

 

Az EU Tanácsa is rábólintott a polgári kezdeményezéseket érintő hosszabbítási 
javaslatokra 
2020. június 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

A tagállamok kormányait tömörítő Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Európai 

Parlament javaslatát a polgári kezdeményezésekre vonatkozó határidők meghosszabbításáról 

– tájékoztatott pénteki hírlevelében az RMDSZ. Az intézkedés a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) nemzeti régiókról szóló kezdeményezését is érinti. 

 

RMDSZ-jelöltlista Marosvásárhelyen: az árkokat még nem sikerült betemetni 
2020. június 26. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Tovább kavarta az amúgy is zavaros vizet Marosvásárhelyen az RMDSZ Maros megyei 

szervezetének Területi Állandó Tanácsa által összeállított marosvásárhelyi tanácsosjelölt-

lista. A biztos befutónak számító tízes névsorba csak egy jelenlegi tanácsos fért be, a 

vérfrissítést azonban nem mindenki nézi jó szemmel. 
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https://kronikaonline.ro/kultura/beremenyi-nadasdy-nyary-oktoberben-tartjak-a-kolozsvari-unnepi-konyvhetet
https://kronikaonline.ro/kultura/beremenyi-nadasdy-nyary-oktoberben-tartjak-a-kolozsvari-unnepi-konyvhetet
https://kronikaonline.ro/kultura/emlekplakettet-kapott-kolozsvaron-dsida-jeno-bmulandon-atsugarzo-arcar
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-europai-tanacs-is-rabolintott-a-polgari-kezdemenyezeseket-erinto-hosszabbitasi-javaslatokra
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-europai-tanacs-is-rabolintott-a-polgari-kezdemenyezeseket-erinto-hosszabbitasi-javaslatokra
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128850-rmdsz-jeloltlista-marosvasarhelyen-az-arkokat-meg-nem-sikerult-betemetni
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Érettségi: fordítási hiba miatt érzik magukat hátrányban a székelyföldi diákok 
2020. június 26. – maszol.ro 

Nem múlt el problémamentesen az érettségi vizsgák utolsó napja, a választható tantárgyak 

tételsorának magyar fordítása ugyanis több helyen eltér az eredetitől - jelezték a maszol.ro-

nak a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium végzős diákjai. Ez különösen a székelyföldi 

érettségizők számára okozhatott gondot, akik kevésbé tudták összevetni az eredeti kérdéssort 

a magyarral. A diákok attól tartanak, hogy a fordítási hibák az érettségi eredményüket, ezzel 

együtt a továbbtanulási esélyeiket is befolyásolhatják. Varga László iskolaigazgató 

vizsgabizottsági tagként első kézből értesült a problémákról. Szerinte a hibákat időben 

sikerült orvosolni, azok nem befolyásolják negatívan az érettségi eredményeket. A kisebbségi 

oktatásért felelős államtitkári kabinet kivizsgálása szerint logika tantárgyból megalapozott a 

diákok panasza.  

 

Piros-fehér-zöldbe borult Kolozsvár egyik legforgalmasabb utcája 
2020. június 26. – maszol.ro, Krónika 

Befejeződött Kolozsvár egyik legforgalmasabb utcájának felújítása – adta hírül pénteken Emil 

Boc polgármester. Az arculatváltás érdekessége, hogy az útburkolatot piros-fehér-zöldre 

festették. A városvezetésnek bizonyára nem ez volt a szándéka, de a kolozsvári magyarok 

egészen otthonosan érezhetik magukat, amikor végigsétálnak a felújított utcán: a buszsávot 

ugyanis pirosra, a biciklisávot zöldre festették, a gyalogátjárók színe pedig nyilván fehér 

maradt. A munkálatok egyébként 23 millió lejbe kerültek, az összegből 21 millió lej vissza 

nem térítendő uniós támogatás volt.  

 

Péter Ferenc: az új listán minden név elfogadható és felvállalható minden 
marosvásárhelyinek  
2020. június 26. – transindex.ro 

Nem hagyta jóvá a Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsa (TÁT) azt a 

marosvásárhelyi RMDSZ-választmány által összeállított választási listát, amelyet hétfőn az 

önkormányzati helyekre vonatkozóan terjesztett elő a marosvásárhelyi RMDSZ. A Maros 

Megyei Tanács elnökét arról kérdezték, miért érezték szükségesnek felülírni a városi RMDSZ 

tanácsosjelölt listáját.  

 

Amíg a PNL hanyatlik, addig a „dragneátlanított” PSD a visszatérésre készül 
2020. június 26. – transindex.ro 

Miközben a nemzeti liberálisok népszerűsége folyamatosan csökken, addig a PSD új 

vezetőséggel akár a helyhatósági és a parlamenti választások alatt is tarolhat. Illyés Gergely 

politológust kérdezték.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128833-frissitve-erettsegi-forditasi-hiba-miatt-erzik-magukat-hatranyban-a-szekelyfoldi-diakok
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128868-piros-feher-zoldbe-borult-kolozsvar-egyik-legforgalmasabb-utcaja
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28463&peter_ferenc_az_uj_listan_minden_nev_elfogadhato_es_felvallalhato_minden_marosvasarhelyinek
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28463&peter_ferenc_az_uj_listan_minden_nev_elfogadhato_es_felvallalhato_minden_marosvasarhelyinek
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28464&amig_a_pnl_hanyatlik_addig_a_8222dragneatlanitott8221_psd_a_visszateresre_keszul
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Cseke Attila az RMDSZ nagyváradi polgármester-jelöltje 
2020. június 26. – Bihari Napló 

Csütörtök délután a Sonnenfeld-palota fehér termében a járványügyi intézkedéseket betartva 

választmányi gyűlést tartott az RMDSZ nagyváradi szervezete. A jelenlevők felhatalmazták a 

Megyei Állandó Tanácsot, hogy egy algoritmus alapján állítsa össze a magyar közösségi listát. 

A jelenlevő választmányi tagok egyetértettek azzal, hogy Cseke Attilát indítsa Nagyváradon az 

RMDSZ a polgármesteri székért. A jelölt dinamikus, lendületes kampányt ígért, és 

ugyanakkor jelezte: számít mindenkinek a véleményére, ötletére, hiszen ez nem egy 

egyszemélyes feladat, és a programját később fogja ismertetni. 

 

Visszavonul a megyei tanács éléről Pásztor Sándor 
2020. június 26. – Bihari Napló 

Péntek délután a védőtávolság és egyéb egészségügyi óvintézkedések betartásával 

választmányi gyűlést tartott az RMDSZ Bihar megyei szervezete. A választmány megszavazta, 

hogy Szabó József jelenlegi megyemenedzser pályázza meg a megyei tanács elnöki tisztséget. 

Pásztor Sándor visszatér a vízügyhöz. 

 

Mégsem maradnak kulturális és szabadidős rendezvények nélkül a csíkiak a 
nyár folyamán 
2020. június 26. – szekelyhon.ro 

Egy korábbi határozat módosításával a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület június 

26-i havi ülésén döntés született arról, hogy már június 30. után helyet adnak a korábban 

augusztus 31-ig felfüggesztett szabadidős és kulturális programoknak. Az egészségügyi és 

kulturális minisztérium legújabb rendelkezéseinek betartásával így lehetőség nyílik az Ezer 

Székely Leány Napja és a Régizene Fesztivál megszervezésére is. 

 

Zajlik az egyetemi beiratkozás a SZÉK-nél 
2020. június 26. – szekelyhon.ro 

Három szakon kilencven ingyenes, összesen pedig 130 helyre várja a hallgatókat a 

Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ. Az ernyőintézmény magyarországi egyetemek képzéseit 

teszi elérhetővé Székelyföldön, idei jelmondatuk: Maradj itthon, tanulj otthon 

 

Megalakult az Arbor Gyergyó-medencei Turisztikai Képviselet 
2020. június 26. – szekelyhon.ro 

Az Arbor Vállalkozók Szövetsége csütörtökön délután újabb találkozót szervezett a 

turizmusban érdekeltek számára. Ezúttal megalakult az Arbor Gyergyó-medencei Turisztikai 

Képviselet, és további fontos döntéseket hoztak meg a jelenlévő vendéglátó egységek vezetői.  
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-az-rmdsz-nagyvaradi-polgarmester-jeloltje-2945804/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/visszavonul-pasztor-sandor-a-megye-elerol-2945945/
https://szekelyhon.ro/aktualis/megsem-maradnak-kulturalis-es-szabadidos-rendezvenyek-nelkul-a-csikiak-a-nyar-folyaman
https://szekelyhon.ro/aktualis/megsem-maradnak-kulturalis-es-szabadidos-rendezvenyek-nelkul-a-csikiak-a-nyar-folyaman
https://szekelyhon.ro/aktualis/zajlik-az-egyetemi-beiratkozas-a-szek-nel
https://szekelyhon.ro/aktualis/megalakult-az-arbor-gyergyo-medencei-turisztikai-kepviselet
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Értékes magyar mének adnak új lendületet a közép-erdélyi és székelyföldi 
lótenyésztésnek 
2020. június 27. – Krónika 

Négy nagy tenyészértékű mén érkezett az elmúlt két hétben a Hortobágyról erdélyi lovas 

farmokra. A Kolozs és Hargita megyei lótenyésztők gondozására bízott tenyészállatok feladata 

feljavítani a környék lóállományát. A magyarfenesi és gyergyószárhegyi példák azt 

bizonyítják, hogy a lovas turizmus előtt szép jövő áll Erdélyben. 

 

Szabó József lesz az RMDSZ tanácselnökjelöltje Bihar megyében  
2020. június 27. – maszol.ro 

A 2020-as helyhatósági választásokon Szabó József megyemenedzser lesz a Bihar megyei 

RMDSZ megyeitanácselnök-jelöltje, Cseke Attila szenátor a nagyváradi polgármesteri 

tisztségért indul – döntötte el péntek este a szervezet választmánya. A testület a koronavírus-

járvány miatti szigorítások és intézkedések figyelembevételével zajlott le várban lévő nyári 

színházban. A Bihar megyei RMDSZ beszámolója szerint az a döntés született, hogy Szabó 

József jelenlegi megyemenedzsert indítják a megyei tanácselnöki tisztségért, miután Pásztor 

Sándor jelenlegi tanácselnök jelezte, hogy nem kíván újraindulni az elnöki mandátumért. Az 

RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje Cseke Attila szenátor, a szövetség megyei elnöke 

lesz.  

 

Zatykó Gyula: Van lehetőség a párbeszédre és a korrekt együttműködésre 
2020. június 27. – Bihari Napló 

Egyre inkább láthatóbbá kell tenni a magyar jelenlétet a Nagyváradon – mondta a Bihari 

Naplónak adott interjújában Zatykó Gyula. A nagyváradi elöljáró tanácsadójának, aki az 

Erdélyi Magyar Néppárt polgármester-jelöltje is, meggyőződése, hogy a helyi politikai 

ellentétek feloldhatók, ha mindenki lemond a hatalmi pozíciókat biztosító pártérdekekről, és 

csak a magyar érdekek érvényesítését tartja szem előtt. 

 

Nosztalgiázás az online Szent László Napokon: megtartották Várad virtuális 
királyi hetét 
2020. június 28. – Krónika 

A világhálón tartották meg Nagyvárad magyar városünnepét, a Szent László Napokat. A 

vasárnap zárult virtuális királyi hét keretében a város kultúrtörténetére összpontosító 

kisfilmeket is közzétettek a szervezők az interneten. Az online sorozat iránt több mint 150 

ezren érdeklődtek – mondták el a Szent László Napok szervezői. 

 

Új előadóteret tervez a temesvári magyar színház 
2020. június 27. – Krónika 

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színháznak új előadótere is lesz: az egykori Művész 

mozi épületét kapta használatba a várostól. A rossz állapotú épület felújításának tervezési 
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szakaszában van a színház, az udvaron már tartanak szabadtéri színházi előadásokat – 

mondta el a Krónikának Balázs Attila színművész, a színház igazgatója. 

 

Pásztor Sándor: Lendületbe hozzuk és újraindítjuk a megye turizmusát 
2020. június 27. – Bihari Napló 

A járvány elleni védekezésben teljesen leállt a turisztikai ágazat, a korlátozások fokozatos 

feloldásával azonban lassan mégis beindulhat az utazás. A Bihar Megyei Tanácshoz tartozó 

turisztikai ügynökség az utóbbi időszakban felmérte a jelenlegi lehetőségeket, s folytatta 

projektjeit, közölte Pásztor Sándor, a megyei önkormányzat RMDSZ-es elnöke. 

 

Összefogtak a székelyföldi Rotary-klubok és orvosi műszereket vásároltak 
2020. június 27. – szekelyhon.ro 

Az öt székelyföldi Rotary Club (Csíkszereda, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, 

Kézdivásárhely és a Marosvásárhelyi Rotary Club Téka) a közös Global Grant projektjének 

keretében számos térségi egészségügyi intézmény számára vásárol orvosi felszerelést, hogy 

elsősorban a koronavírus-járvány betegeinek kezelését segítése. A projekt összértéke több 

mint 42 ezer amerikai dollár.  

 

Híd-Összefogás találkozó 
2020. június 26. – bumm.sk, Ma7.sk, Új Szó 

Péntek délután találkozott az Összefogás és a Híd vezetősége, hogy az együttműködés 

lehetőségéről tárgyaljon. Az Összefogás és a Híd vezetősége bízik benne, hogy az MKP 

tisztújítása során az egyenlő felek együttműködésére törekvő vezetőséget választ, amellyel 

hárompárti tárgyalásokat kezdhetnek a közös érdekképviselet létrehozásáról. "A szlovákiai 

magyar társadalom sokszínű, a közös magyar érdekképviseletnek ezt a sokszínűséget kell 

tükröznie" - írták állásfoglalásukban.  "Ma tárgyalóasztalhoz ültünk az Összefogás 

képviselőivel és végre konsteuktív párbeszédet folytattunk. Most erre van igazán szükség. 

Reméljük, lesz folytatása" - jelentette ki Sólymos László, a Híd elnöke. 

 

Gyimesi sajtótájékoztatót tartott a Beneš-dekrétumokról 
2020. június 26. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Sokak vagyonát elkobozták, mert őseik magyar vagy német nemzetiségűek voltak – mutatott 

rá Gyimesi György, az OĽaNO mozgalom parlamenti képviselője a pénteki 

sajtótájákoztatóján, mondván, hogy meg kell találni a megoldást. „A dekrétumok és a vele 

összefüggésben az 1945-ben hozott törvényerejű rendeletek a mai napig érvényben vannak. A 

hétköznapi emberek vagyonát csak azért konfiskálhatják el, mert magyar vagy német 

nemzetiségűek voltak az őseik” - nyilatkozta Gyimesi. Gyimesi úgy véli, hogy ez nem felel meg 

az európai jogszabályoknak, sem a Szlovák Köztársaság által 2004-ben aláírt csatlakozási 

szerződésnek az Európai Unióval (EU), ahol vállalta, hogy nem alkalmazza a kollektív bűn 

elvét. Példaként felhozta a bártfai esetet, ahol az Állami Erdővállalat 2009-ben elvett 36 
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hektár erdőt egy magyar állampolgártól, mivel az őse magyar nemzetiségű volt, és az erdőt 

1946-ban konfiskálni kellett volna. Májusban, ebben az esetben adott igazat a 

tulajdonvesztést elszenvedő polgárnak az Európai Bíróság.  
 

Berényi József: Csak az egységes magyar pártnak van jövője 
2020. június 26. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja július 18-án tartja tisztújító közgyűlését, ahol a küldöttek 

megválasztják a párt új Országos Tanácsát, elnökségét és elnökét. Az új mandátumok csak 

egy évre szólnak majd a javaslat szerint. Vajon mire készül a párt, és mire számíthat a 

felvidéki magyarság, talán megvalósulhat majd az egységes magyar képviselet? Ezekről a 

kérdésekről és a közeli jövő feladatairól kérdeztük Berényi Józsefet, Nagyszombat megye 

alelnökét, a párt egykori elnökét. Megkezdődött a tisztújítás előkészítő folyamata, az MKP 

helyi és járási szervezetei hamarosan megteszik javaslataikat, kiket szeretnének látni a párt új 

vezetésében, és annak élén. A közösségi hálón néhányan már jelezték szándékukat, hogy 

versenybe szállnának a pártelnöki tisztségérért folyó küzdelembe. 

 

Az új területi-közigazgatási reform a kisebb települések identitásvesztésével 
járna – Őry Péter 
2020. június 26. – Felvidék Ma 

A Pénzpolitikai Intézet 2020-2023-as stratégiai tervezetének felülvizsgálata sok érdekes 

részletet árul el a kormányzat törekvéseiről. Az államháztartás egyensúlyának alakulásáról, a 

várható takarékossági intézkedésekről, ami nem csupán a világjárvány okozta válság és 

gazdasági visszaesés számlájára írható, s nem pusztán annak korrekcióját szolgálja. Reformok 

olyan sora következhet, amely önkormányzatainkat és népcsoportunkat sok szálon érinteni 

fogja. A tervezet „Az önkormányzatok átszervezésének optimalizációja” címet viselő fejezete 

szerint egy új területi közigazgatási modell 64–396 millió euró megtakarítást hozna évente 

úgy, hogy források szabadulnának fel általa, miközben az önkormányzati szolgáltatások 

minősége javulna. Ennek értelmében az új stratégia „olyan területi-közigazgatási reformot 

javasol, melyben az aprófalvak igazgatása nagyobb egységekben központosulna”. 

 

Változatlan értékrend, új lendülettel – Gubík László lett a SZAKC elnöke 
2020. június 27. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért idén a lévai tagszervezete, a Reviczky Társulás székházában, a 

Reviczky Házban tartotta meg éves közgyűlését, melyen megválasztották a szervezet új 

elnökét Gubík László személyében. A szövetség új tagszervezettel is bővült. Duray Miklós, a 

szövetség leköszönő elnöke nyitóbeszédében kiemelte a soron következő népszámlálás 

fontosságát. „Az előző két népszámlálás során mintegy százezerrel csökkent magyar 

közösségünk létszáma. A tagszervezeteink tevékenységébe is be kell kalkulálni a következő 

népszámlálásra való felkészülést” – emelte ki Duray Miklós. Hideghéthy Andrea, a SZAKC 

ügyvezető igazgatója beszámolt a szövetség tavaly novembertől megvalósult eseményeiről. 

Mint elmondta, a 2020-as esztendőre is számos programmal készültek, azonban a 
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https://ma7.sk/aktualis/berenyi-jozsef-csak-az-egyseges-etnikai-partnak-van-jovoje
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koronavírus miatti óvintézkedések számos tekintetben korlátozták a munkájukat. Ennek 

ellenére a szövetség területi irodái az online térben álltak az ügyfelek rendelkezésére. 

 

SZAKC-közgyűlés: A szervezet díjat alapít Pogány Erzsébet emlékére 
2020. június 27. – Felvidék Ma 

Az elnökválasztást és a tisztújítást követően kulturális programokkal folytatódott a Szövetség 

a Közös Célokért Léván, a Reviczky Házban megtartott közgyűlése. A közgyűlésen 

bejelentették a Pogány Erzsébet Emlékdíj tervezetét. Mint Hideghéthy Andrea kifejtette: díjat 

szeretnének alapítani, emlékplakettet terveztetni Pogány Erzsébet emlékére és tiszteletére. 

Még a tavaly novemberi párkányi közgyűlésen, a Pogány Erzsébet -emlékkönyv 

bemutatásakor fogalmazódott meg az emlékdíj alapításának gondolata. A díjra olyan 

személyeket lehet majd javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik 

közösségépítésben és szervezésben tevékenykednek. 

 

Filip Mónika a Pátriában ígért előrelépést a hátrányos helyzetű diákok 
oktatásában 
2020. június 27. – Körkép 

Szlovákia komoly lemaradást mutat a hátrányos helyzetű, szociálisan alacsonyabb státuszú 

tanulók iskolai oktatása terén. A roma gyerekeket gyakran indokolatlanul elkülönítik nem 

roma társaiktól, automatikusan speciális iskolákba küldik őket, ami későbbi sorsukat is 

megpecsételi. Más hozzáállással, felfogásbeli módosításokkal, kötelező óvodalátogatással, 

több pénzügyi forrással, valamint a pedagógusok segítségével, pedagógiai asszisztensekkel a  

roma diákok is esélyt kaphatnak a normális iskolai oktatásra. A problémára már az Európai 

Unió is felfigyelt, mely 2015-ben eljárást indított Szlovákiával szemben az uniós jogszabályok 

megsértése végett. Filip Mónika (SaS jelöltje), az Oktatásügyi Minisztérium államtitkára 

változásokat ígér a helyzet javítása érdekében. 

 

Furik Csaba: az összefogás és az egység a felvidéki magyar politikum egyetlen 
esélye 
2020. június 28. – Ma7.sk 

Furik Csaba Kisgéres polgármestere, a Magyar Közösség Pártjának egyetlen Kassa megyei 

képviselője a Nézőpont vendége. A megyei önkormányzatban a 2018-as választások után 

komoly átrendeződés történt mind a megyeelnök, mind pedig a képviselő-testület összetételét 

illetően. Vendégünk értékelte az elmúlt két és fél éves időszakot, kitért a magyarok 

szempontjából is fontos, sokat vitatott területekre: infrastruktúra, iskolaügy, kultúra.  

 

Növekszik az Összetartozás zászlaja 
2020. június 28. – Ma7.sk 

A kalondai Pro Kalondiensis Polgári Társulás januárban felhívással fordult valamennyi 

Kárpát-medencében élő magyarhoz, hogy közösen készítsék el az Összetartozás zászlaját. A 

zászlóanyag összeállításához olyan felajánlásokat várnak, melyeket összevarrva összeáll egy 
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hatalmas, közös lobogó. A koronavírus-járvány az igyekezetet egy időre megszakította, 

júniustól azonban újraindult az adománygyűjtés. 

 

Vajdaság: 23 helyen megismétlik a szavazást 
2020. június 26. – Vajdasag.ma 

A Tartományi Választási Bizottság elrendelte, hogy Vajdaságban 23 helyen meg kell ismételni 

a tartományi képviselőházi választást, mert nem tudta megállapítani az eredményt. A 

bizottság a csütörtök este megtartott ülésén áttekintette a választási eredményeket és úgy 

találta, hogy el kell hárítani a „logikai-számítógépes hibákat, amelyek egyértelműen a 

szavazóbiztosságok munkájáról szóló jegyzőkönyvek kitöltésekor csúsztak be”. 

 

Magyarkanizsa a VMSZ színeiben 
2020. június 27. – Magyar Szó 

A választásokat megelőzően Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármesterrel azokról a 

tervekről beszélgettünk, amelyeket, ha a VMSZ sikeresen veszi az akadályokat június 21-én, 

megvalósítanának a községben. Akkor arról volt szó, hogy az igazi fürdővárossá válás a cél, 

amihez továbbra is tartják magukat, annál is inkább, mivel a községben 22 049 szavazásra 

jogosult polgár közül 7471-en tették le voksukat a Vajdasági Magyar Szövetség mellett 

önkormányzati szinten, így a párt a 29 tagú képviselő-testületbe 20 tagot delegálhat. 

 

Meggyőző siker 
2020. június 27. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség Zentán 13 mandátumot szerzett a múlt vasárnapi helyi 

önkormányzati választáson, így az önkormányzat továbbra is Czegledi Rudolf vezetésével 

folytathatja az elmúlt években megkezdett munkát. A polgármestert arra kértük, értékelje a 

választási eredményeket. 

 

75 éves a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum 
2020. június 26. – karpat.in.ua 

A Lehoczky Tivadar nevét viselő Kárpátaljai Honismereti Múzeum alapításának 75. 

évfordulójára emlékeztek az ungvári vár udvarán. A rendezvényen részt vettek a megyei 

közigazgatás képviselői, meghívott vendégek és a múzeum munkatársai. Vaszil Seba, a 

múzeum igazgatója immár 33 éve vezeti az intézményt. Az elmúlt évtizedek során nem csak 

megőrizni és gyarapítani sikerült a múzeum intellektuális és tárgyi értékeit, de a megye 

vezető, európai színvonalú múzeumának státuszát is sikerült kiérdemelni. 

 

Őrhidi László helyzetértékelése a növénytermesztésről 
2020. június 27. – karpat.in.ua 

Őrhidi Lászlóval, a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány 

elnökével legutóbb a karantén bevezetése után beszélgettünk a növénytermesztés helyzetéről. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4336/vajdasag_zenta/222206/Meggy%C5%91z%C5%91-siker.htm
http://life.karpat.in.ua/?p=19718&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=5102&lang=hu
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Akkor csupán reménykedni tudtunk, hogy helyreállnak az árak, újranyitnak a piacok. Majd 

jöttek a májusi fagyok, s jelenleg is tartanak az özönvízszerű esők. Ezúttal Őrhidi László arról 

számolt be, hogy végre kedvezőbb árakon értékesíthetőek a hajtatott zöldségek. 

 

Szent László-búcsú és emléktábla-avatás Nagybakoson 
2020. június 28. – karpatalja.ma 

Kárpátalja egyetlen Szent Lászlóról nevezett templomában tartottak búcsút június 27-én.  Az 

ünnepre szép számmal érkeztek hívek, hogy együtt emlékezzenek meg a lovagkirályról, és 

hálát adjanak példaértékű hitéért, mennyei közbenjárásáért.  Az egybegyűlteket Jaczkó József 

a község római katolikus lelkésze köszöntötte. Szentbeszédében hangsúlyozta azt, hogy az 

embereknek mindig is szüksége volt olyan szentéletű egyénekre, akik elől járnak, és 

megmutatják, hogyan lehet végrehajtani Isten tervét az életünkben. Ezután Szent László 

életrajzának mozzanatait elevenítette fel. Végül felhívta a figyelmet arra, hogy királyunk 

következetessége, hűsége, bátorsága és hite legyen mindig irányadó a mi hétköznapjainkban 

is. 

 

Jankovics: „Erős magyar képviseletre van szükség Zágrábban – a szavazóhelyen 
követeljék a magyar szavazólapot!” 
2020. június 26. – Képes Újság 

Június 20-án az OVB (Országos Választási Bizottság) honlapján megjelentette a július 5-ei 

parlamenti választásokra leadott jelöléseket mind a 12 horvátországi választókerületre 

vonatkozóan. Ezekből kiderült, hogy a HMDK az egyetlen szervezet, amely jelölt(ek)et állított 

a horvát szábor „magyar” mandátumának a megszerzése érdekében. 

 

Jézus Szíve-ünnep Darázson 
2020. június 26. – Képes Újság 

A HMDK és a darázsi magyarok június 19-én, pénteken ünnepelték Jézus Szíve napját a 

darázsi katolikus templomban. A magyar nyelvű szentmise után szeretetvendégségre is sor 

került a helyi művelődési házban. 

 

A Gazdakör küldöttsége az agrárminisztériumban 
2020. június 26. – Képes Újság 

A HMDK Gazdakörének küldöttsége június 17-én a magyar Agrárminisztériumba látogatott, 

ahol Szabó Attila, a szervezet elnöke számolt be tevékenységükről, terveikről. A szervezet 

négy vezetőségi tagját, köztük Szabó Attila elnököt dr. Torda Márta, a magyar 

agrárminisztérium Kárpát-medencei Együttműködések Főosztályának vezetője, majd 

Belánszky-Demkó Zsolt nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettesállamtitkár fogadta, 

akiknek beszámoltak a szervezet tevékenységéről, köztük a falugazdász programról, illetve az 

idei tervekről. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szent-laszlo-bucsu-es-emlektabla-avatas-nagybakoson/
https://kepesujsag.com/jankovics-eros-magyar-kepviseletre-van-szukseg-zagrabban-a-szavazohelyen-koveteljek-a-magyar-szavazolapot/
https://kepesujsag.com/jankovics-eros-magyar-kepviseletre-van-szukseg-zagrabban-a-szavazohelyen-koveteljek-a-magyar-szavazolapot/
https://kepesujsag.com/jezus-szive-unnep-darazson-2/
https://kepesujsag.com/a-gazdakor-kuldottsege-az-agrarminiszteriumban/
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A zágrábi nemzeti kisebbségek napja 
2020. június 26. – Képes Újság 

Zágráb Város Kisebbségi Tanácsainak és Képviselőinek a Koordinációja több éve szervezi meg 

a horvát fővárosban élő nemzetiségek napját. Az idén rendhagyó módon két részben került 

sor a programokra, amelyen a helyi magyarok is részt vettek. 

 

A magyarságot illetően soha nem ismertem kompromisszumot 
2020. június 26. – Képes Újság 

Legidősebb Képes-olvasónkkal már két éve is készítettünk interjút. Kovács József nemrég 

töltötte be egy híján századik születésnapját. Ő maga látogatott el szerkesztőségünkbe, hogy 

kifejezze elismerését a HMDK-nak meg Jankovics Róbertnek, és hogy támogatásáról 

biztosítsa a képviselőt. 

 

A járvány óta először találkoztak spliti egyesületünk tagjai 
2020. június 26. – Képes Újság 

A HMDK Split-dalmát megyei egyesülete nemrég tartotta a koronajárvány utáni első 

összejövetelét, amelyen megbeszélték az előttük álló időszakra vonatkozó terveiket. A HMDK 

Split-dalmát megyei egyesületét főként az idősebb korosztály alkotja, tagjai szigorúan 

betartották a járványügyi korlátozásokat az év első felében. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. június 28. – M1 

 

Hagyományok Háza Hálózat 

A székelyudvarhelyi Erdélyi Táncház Találkozó minden év szeptemberében népzenészek és 

néptáncosok felvonulásával kezdődik. A több mint négy évtizede indult táncházmozgalom 

továbbélését mutatja. 2017-ben az anyaországi Hagyományok háza 2017-ben építette ki a 

Hagyományok Háza Hálózatot a külhoni magyar területeken. Kelemen László, az intézmény 

főigazgatója maga is népzenész, nemzeti egységben gondolkodik, a néphagyományok 

megőrzését tartja a legfontosabbnak.  
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https://kepesujsag.com/a-zagrabi-nemzeti-kisebbsegek-napja/
https://kepesujsag.com/a-magyarsagot-illetoen-soha-nem-ismertem-kompromisszumot/
https://kepesujsag.com/a-jarvany-ota-eloszor-talalkoztak-spliti-egyesuletunk-tagjai/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-06-28-i-adas-4/
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Népi mesterségek titkai 

A szépségszalonok, fodrászatok, fogászati rendelők és múzeumok a koronavírus után a 

legszigorúbb óvintézkedéseket betartva nyithattak meg. Ilyen körülmények közt nyitott újra a 

brassói néprajzi múzeumban a helyi mesterségek elsajátítása szakkör. Elsősorban fafaragás 

és hímzést oktatnak a közeli Négyfaluban. A múzeumi jelenlét 5 személyre van korlátozva zárt 

térben, a fafaragáson, szabadtéri tevékenység lévén, többen is részt vehettek egyszerre. 

Mindkét mesterséget szenvedéllyel végzik az oktatók, Csukás Károly fafaragó mester és 

Czimbor Izabella szövőnő. 

 

Ludasi népmesemondás 

A délvidéki Ludasi-tavat körülszövik a legendák és a mesék. A palicsi Szabó Ágota 

gyerekkorában hallotta az érdekesebbnél érdekesebb történeteket, amelyeket munka közben 

meséltek egymásnak az emberek és továbbadták gyerekeiknek. Szájról szájra jártak, Ági néni 

lánya népmesékkel foglalkozik. Véleménye szerint a ludasi tájnyelv megőrzése a mesemondás 

egyik fontos célja, ami az emberek számára nagyon fontos érték. 

 

Gyógynövényes kert Kálnokon 

A kálnoki Sepsiszék népi építészetéről híres. Az unitárius templom lelkésze, Szabó Adél Júlia 

jobbára feledésbe merült mesterséget elevenít fel családjával a templom mellett fekvő 

kertben: gyógynövényeket gyűjtenek és hasznosítanak. Manufaktúrát hoztak létre és ma már 

értékesítik a gyógynövényeket. A leszedett növényeket kiszárítják, fűszerkeveréket, 

gyógynövényteákat készítenek belőle.  

 

Határok nélkül 

2020. június 26. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Kormány összesen 22.500 adag ötkomponensű, kombinált, gyermekek számára 

készített oltóanyagot adományozott Kárpátaljának 140 millió Ft értékben. Ezt ma adta át 

Grezsa István miniszteri biztos a Záhony-Csap magyar-ukrán határátkelőnél. A mostani 

gyógyszerszállítmányt megelőzően a magyar kormány 2017-ben és 2018-ban is több 10 ezer 

vakcinával segítette Kárpátalját. Ukrajnában az elmúlt években rendszeres volt az oltóanyag 

hiány.  

  

A Békási-szoros egy tektonikus eredetű szurdokvölgy a Hagymás-hegységben, a páratlan 

szépségű kirándulóhely rendkívül népszerű a turisták körében. A ploiești-i táblabíróság 

csütörtökön kimondott jogerős ítéletében a moldvai felek javára döntött a 

Gyergyószentmiklós és a moldvai Almásmező határperében, ami voltaképpen a Békás-szoros 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-06-26_18-02-00&enddate=2020-06-26_18-40-00&ch=mr1
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hovatartozásáról szól. Sokszor beszámoltunk már az elmúlt években a székelyföldi megyék 

Kárpátokon túli román megyékkel folytatott határvitájáról. Ez is ezek közé tartozik. Úgy 

tűnik, hogy a szokásos román kettős mércével és bírósági ítélettel, lezárták a vitát.  

  

Elmosott hidakat, járhatatlanná tett fontos utakat, közösségi tereket próbálnak használhatóvá 

tenni a Hargita Megyei Önkormányzat által megszavazott rendkívüli anyagi támogatásból az 

árvíz sújtotta udvarhelyszéki települések. Bíró Barna Botondot, a Hargita megyei 

Önkormányzat alelnökét, illetve Sándor Józsefet, Felsőboldogfalva polgármesterét halljuk az 

összeállításban. 

  

A Bánság déli részén, a romániai Krassó-Szörény megyében, a magyarok lélekszáma a 2011-es 

népszámláláskor sem érte el a háromezret. Kún László megbízott RMDSZ-elnök szerint mára 

már kétezer alá csökkent. A legtöbb magyar a megyeszékhelyen, Resicabányán él, a szocialista 

gépgyártó ipar gyors fejlődése vonzotta oda őket még a múlt század hatvanas-hetvenes 

éveiben. A város magyarságát leginkább összefogó szervezet a Platanus Kulturális Egyesület, 

amelyet szintén Kún László vezet. 

  

Idén is várja a színház iránt fogékony gyerekeket a Pósa Lajos Színjátszó Tábor Rimakokaván. 

A foglalkozásokat Molnár Xénia színésznő, Matusek Attila színész, illetve az ÉS?! Színház 

tagja, Zsidek Pál vezeti. A tábor megálmodója, Molnár Xénia életében azonban más változás 

is történt: visszatér a komáromi Jókai Színházba, ahol új igazgató irányítása alatt kezdik az új 

évadot. Molnár Xénia beszélt a visszatérésről, a palócságról és a táborról. 

  

Újranyitott a Vallásszabadság háza, az előírásokat betartva a héten (kedden) tartották az első 

eseményt a teraszon. Az unitáriusok egykori püspöki palotájából kultúr-központtá alakított 

épületben az újranyitás első mozzanataként a Megsebzett Kolozsvár című kötetet mutatták 

be.  A Kincses város 1944-es bombázásának krónikája ez, korabeli fotókkal és kortárs 

visszaemlékezésekkel.  

  

 

Határok nélkül  

2020. június 27. – Kossuth Rádió 

 

A Szigligeti Színház  június 21-én tartotta az Y című zenés darab ősbemutatóját, amely több 

szempontból is különleges volt: a bemutatóra online lehetett jegyeket vásárolni és így lehetett 

megnézni is. Az előadás maga pedig azért volt egyedi, mert a főszereplő fejkamerát viselt, és 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-27_18-01-00&enddate=2020-06-27_18-40-00&ch=mr1
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így szó szerint is az ő nézőpontjából élvezhették a nézők a darabot.  Az Y című darab társírója 

és társrendezője Benedek Zsolt. 

A központi fűtés széleskörű elterjedése ellenére manapság is van igény a cserépkályhák, és 

akár a kemencék építésére is. A kishegyesi Tumbász Loketity Miklós édesapjától „leste el” a 

mesterséget. Munkái mára már szinte az egész Kárpát-medencében ismertté tették. A 

kályhásmester ragaszkodik a hagyományos megoldásokhoz, alapanyagokhoz, számára a 

legnagyobb kihívást a kemenceépítés, valamint a régi csempékből épített kályhák újjá 

varázsolása jelenti. A kályhák és kemencék kishegyesi mestere Lehőcz Lászlónak mesélt 

munkájáról. 

  

,,Az emlékezet, meg a felejtés ugyanannak a kulturális viselkedésnek a két oldala. Azáltal, 

hogy használjuk, létrehozzuk az emlékhelyeket, emlékezünk. Azáltal, hogy eltüntetjük az 

emlékhelyeket, akkor felejtünk.” – mondja Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Néprajzi 

Társaság elnöke. Az impériumváltás idején a magyar múltat idéző szobrokat Kolozsváron is 

sorra lecserélték a román történelemhez kapcsolódó alkotásokra. Az emlékhelyek változási 

folyamata Trianon után, együtt járt a hatalom és a lakosság változásával.  

  

Kárpátalján nincs olyan magyar település, ahol ne viselné egy utca, vagy egy intézmény II. 

Rákóczi Ferenc nevét. A nagyságos fejedelem ezer szállal kötődik a régióhoz. A munkácsi 

várban töltötte gyermekkorát. Az ott kapott lelki nevelés egész életében biztos alap volt II. 

Rákóczi Ferenc számára. Édesanyja, Zrínyi Ilona hősies várvédő példája pedig egy életre 

meghatározta a nagyságos fejedelem jellemét. Popovics Béla helytörténészt hallják, aki 

honismereti vezetőként számos csoportot vezetett már körbe a munkácsi várban. 


