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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Orbán Viktor a nemzeti összetartozás napján: a magyar nemzet megmaradt  
2021. június 4. – Kossuth Rádió, Krónika, M1, Index, Magyar Nemzet, hirado.hu  

A magyar nemzet megmaradt, azok, akiket elszakítottak tőlünk fizikai valójukban, lélekben 

mindig is velünk maradtak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó 

reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. A kormányfő kijelentette, van egy nagy 

nemzet, amely messze túlnyúlik az országhatárokon. És ennek a lelki közösségnek a 

megőrzése – az elmúlt nehéz száz év ellenére – mégis csak sikerült – hangoztatta. Orbán 

Viktor azt mondta, hogy a nemzeti összetartozás gondolata erős, erősebb mint a korábbi 

évtizedekben bármikor is volt. Miközben nem fogjuk elfelejteni mindazt, ami történt, nem 

akarjuk örökre vereségre ítélt népnek tekinteni magunkat. Erősek, sikeresek akarunk lenni, 

részben azok is vagyunk. Miért ítélnénk magunkat vereségtudatra?” – fogalmazott a 

miniszterelnök. Kiderült – folytatta –, hogy „a szomszédaink is, akikkel Trianon okán van is 

számos vitánk az ott élő magyarok jogait illetően, az erőt és a sikert respektálják. 

 

Kövér: tragédia történt 101 éve, de túléltük 
2021. június 4. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Tragédia történt 101 évvel ezelőtt, de túléltük és a magyar nemzet köszöni szépen jól van - 

mondta Kövér László pénteken, a Nemzeti összetartozás napján a HírTv Magyarország 

élőben című műsorában. Az Országgyűlés elnöke kiemelte: tragédia történt velünk 101 évvel 

ezelőtt, de túléltük ezt a 101 évet, dacára annak, hogy nem csupán arról volt szó, hogy a 

történelmi Magyarországot feldarabolták, hanem életképtelenségre is próbálták ítélni a 

megmaradt Magyarországot, gyakorlatilag minden számottevő gazdasági erőforrását elvették, 

ellehetetlenítették katonai, önvédelmi szempontból is. 

 

Nemzeti összetartozás napja - Megnyílt a Magyar szemmel című fotókiállítás a 

Kossuth téren 
2021. június 4. – MTI, Webrádió, 168,  kultúra.hu 

Megnyílt a Magyar szemmel című fotókiállítás június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a 

Kossuth téren. Az Összetartozás Emlékhelyénél látható kültéri tárlat a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága pályázatának győztes fotóit mutatja be, 101 alkotásból ad 

válogatást. A pályázat két fő témára épült: a minket körülvevő csodás helyek bemutatására és 

a járvány utáni újrakezdésre. A fiatalok az online tanulás témakörében is küldhettek fotókat. 

A nemzeti újrakezdés éve jegyében meghirdetett pályázat fotóival közeli és távoli vidékekre 

utazhatunk egyszerre, megismerve és átérezve, hogy honnan nézik és hogyan látják a világot a 

magyarok 2021-ben, magyar szemmel - hangzott el a kiállítás pénteki budapesti megnyitóján. 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 
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köszöntőjében elmondta: szimbolikus üzenete van annak, hogy az Összetartozás Emlékhelye 

mellett állítják ki a Kárpát-medence és a világ magyarságának alkotásait. 

 

Gulyás Gergely: az ország felelőséget érez a határokon túl élő magyarokért 
2021. június 4. – MTI, hirado.hu, kulhonimagyarok.hu, Szóljon 

Az elmúlt százegy év Magyarország számára történelme legnehezebb korszaka volt, ebben a 

százegy évben szembesülnie kellett azzal, hogy az ország területének kétharmadát, a magyar 

lakosság egyharmadát vesztette el – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

pénteken, a trianoni békediktátum által kettészakított Sátoraljaújhelyen a Nemzeti 

összetartozás napján. Gulyás Gergely a Rákóczi Szövetség megújult Rákóczi Hotel, Tábor és 

Rendezvényközpontja átadásán és a mellette épülő sportkomplexum alapkőletételén arról 

szólt, hogy ez a veszteség kevés nemzet számára lett volna túlélhető. 

 

Szilágyi Péter: Magyarország képes a határon túl élő magyarok támogatására 
2021. június 4. – MTI, Webrádió, hirado.hu, Felvidék Ma 

A határokat nem ismerő magyar nemzetről és a határon túl élők támogatásáról beszélt 

pénteken Győrben a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium nemzeti összetartozás napja 

alkalmából tartott megemlékezésén a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztosa. "Bebizonyítottuk az egész világnak, hogy nemzetünk nem ismer határokat", 

küldetésünk, hogy megmaradjunk, és továbbadjuk az elkövetkezendő nemzedékeknek 

őseinktől kapott örökségünket - mondta Szilágyi Péter. Hangsúlyozta: Magyarország olyan 

országgá vált 2021-re, amely képes az itt élők mellett a határon túl élő magyarok 

támogatására is; ezt bizonyítják a 2010 óta folyó programok, pályázatok, az aktívan működő 

intézményes fórumok. Példaként az általános és középiskolásoknak szóló "Határtalanul" 

programot említette. 

 

Potápi: A közép-európai népek csak közösen tudnak sikeres választ adni a 21. 

század kihívásaira 
2021. június 6. – MTI, Magyar Nemzet, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Kárpátalja Ma 

A közép-európai népek csak közösen tudnak sikeresek lenni és választ adni a 21. század 

kihívásaira - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára a felvidéki Éberhardon, ahol ünnepi beszédet mondott a Nemzeti Összetartozás 

Napjának alkalmából tartott megemlékezésen vasárnap. Az államtitkár ünnepi beszédében 

felidézte a trianoni békediktátum közvetlen és közvetett következményeit. Rámutatott: 

Trianon máig a magyarsággal együtt élő valóság, ám az idők azóta változtak, a Kárpát-

medence, Közép-Európa ma már újra egy egységként működik, a térség népei közösen 

gondolkoznak a jövőről és közös erővel dolgoznak érte. 
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Szili Katalin: a magyarság egységes nemzetté vált az elmúlt tíz év 

nemzetpolitikájának köszönhetően 
2021. június 5. – MTI, Magyar Hírlap, Ma7.sk,  Vajdaság Ma, Kárpétalja Ma 

A magyarság egységes nemzetté vált az elmúlt tíz év nemzetpolitikájának köszönhetően; nem 

szabad hagyni, hogy bárki "szétrombolja" - mondta a Londonban tartózkodó Szili Katalin, a 

határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott az MTI-nek. Szili Katalin a 

brit fővárosban a hétvégi magyar iskolák IV. országos oktatási konferenciáján vesz részt. A 

szombaton kezdődött rendezvény célja a hétvégi magyar iskolák vezetőinek és tanárainak 

szakmai képzése, kapcsolatépítése és jó gyakorlataik megosztása. 

 

Szilágyi Péter: "Mi, magyarok, bárhol vagyunk a világban, összetartozunk" 
2021. június 4. – MTI,  Híradó, PestiSrácok, Magyar Hírlap, Hír TV 

"Mi, magyarok, bárhol vagyunk a világban, összetartozunk" - mondta vasárnapi megemlékező 

beszédében Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa az 

Egyesült Államokban, a Kalifornia állambeli Los Angelesben tartott Trianon-emlékmű 

felavatásán helyi idő szerint vasárnap. "Mi, magyarok, elmondhatjuk magunkról, hogy az, 

hogy egy magyar nemzet tagjai vagyunk, tele van érzésekkel, cselekedetekkel, a vággyal, hogy 

minél inkább megismerjük nemzettársainkat, a fiatal nemzedéknek pedig átadjuk közös 

tudásunkat" - jelentette ki a miniszteri biztos a Los Angeles-i, San Fernando Völgyi Magyar 

Református Egyház által szervezett, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett 

megemlékezésen.

 
 

„Felmelegített” régiósítás: Tamás Sándor ellenzi Emil Boc újra elővett tervét a 

megyék felszámolásáról 
2021. június 4. – Krónika 

A magyarok által többségében lakott megyék számára egyértelműen hátrányt jelentene az a 

régiósítás, amelynek ötletével újfent előrukkolt Emil Boc, Kolozsvár polgármestere. A 

Krónika által megkérdezett RMDSZ-es politikus leszögezte, határozottan ellenzi a javaslatot. 

Tamás Sándor, a Kovászna megyei közgyűlés elnöke leszögezte, határozottan ellenzi az 

elképzelést, hiszen egy jól működő, történelmi múltra visszatekintő közigazgatási 

berendezkedést szüntetne meg, ugyanakkor Székelyföldön 25 százalék alá kerülne a 

magyarság aránya, így a megyei önkormányzatok által finanszírozott intézmények kerülnének 

veszélybe. 
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Olteán-ügy: 0,43 mg/litert mutatott az alkoholszonda az RMDSZ-es államtitkár 

közúti ellenőrzésekor 
2021. június 4. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Ittas vezetésen érték tetten pénteken hajnalban Olteán Csongor ifjúsági államtitkárt, aki a 

történtek nyomán lemondott kormányzati tisztségéről. A Krónika megtudta, hogy a politikus 

szervezetében 0,43 milligramm/liter légalkohol-koncentrációt mértek a közúti ellenőrzéskor. 

A hírt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke jelentette be Facebook-oldalán.  „Oltean Csongort 

ma hajnalban ittas vezetésen érték tetten. Az ifjúsági államtitkár beadta a lemondását, amit 

elfogadtam, és továbbküldtem a miniszterelnöknek. Oltean Csongor tette elfogadhatatlan, 

ezért ő vállalta a következményeket” – írta Kelemen Hunor. 

 

Németország több mint egymillió euróval támogatja a romániai német 

pedagógusokat 
2021. június 4. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Németország idén is több mint egymillió euróval támogatja a romániai német tannyelvű 

anyanyelvű oktatásban dolgozó szakképzett pedagógusokat – közölte pénteken a bukaresti 

német nagykövetség. A 1 millió 215 ezer eurós támogatási szerződést pénteken írta alá 

Bukarestben Cord Meier-Klodt nagykövet és Klaus-Harald Sifft, a programot lebonyolító, a 

barcarozsnyói (Râșnov/Rosenau) székhelyű Saxonis (Szászföld) alapítvány ügyvezető 

igazgatója. A pedagógushiány csökkentését célzó, a németül beszélő fiatalokat a tanári pálya 

vállalására ösztönző projekt keretében a romániai német tannyelvű közoktatásban részt vevő 

mintegy 730 tanár és 200 óvónő pályázhat tanszertámogatásra, továbbképzési programokra.  

 

Restaurálják a már omladozó tasnádi református templomot  
2021. június 4. – maszol.ro 

Restaurálják a jelenleg omladozó állapotban lévő, több mint 500 éves tasnádi református 

templom épületét. Az RMDSZ javaslatára 12 millió lejt különítenek el erre a célra – jelentette 

be Cseke Attila fejlesztési miniszter. „A helyi magyar közösség számára fontos épületet 

menthetünk meg az összeomlástól az odaítélt támogatásnak köszönhetően. Az RMDSZ 

továbbra is azon dolgozik, kormányzati eszközökkel is, hogy az erdélyi magyar közösség 

értékeit, örökségét megújítsuk és a helyi közösségek szolgálatába állítsuk” – nyilatkozta a 

szaktárcavezető.  

 

Csóti György a Krónikának: fiatal magyar jogvédőkre van szükség, Kárpát-

medencei összefogással kell védekezni 
2021. június 4. – Krónika 

Akiket közvetlenül érint a kirekesztő politika, a súlyos etnikai diszkrimináció, sok esetben a 

féktelen sovinizmus, azok nem maradhatnak tétlen – jelentette ki a Krónikának Csóti György. 
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A budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója szerint minden ellenkező híreszteléssel 

szemben szép számmal vannak hazafias érzelmű magyar fiatalok. 

 

Tőkés László a nemzeti összetartozás napján: Trianon gyógyítására 

szövetkezünk 
2021. június 4. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Trianon 

gyógyítására szövetkezett – jelentette ki a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott 

nagyváradi rendezvényen Tőkés László, az EMNT elnöke. A Partiumi Keresztény Egyetem 

belső udvarának Trianon-emlékjelénél tartott megemlékezésről az EMNT-elnök sajtóirodája 

juttatott el közleményt az MTI-hez. Tőkés László visszatekintésében felidézte az elmúlt száz 

év „nemzetnyomorító” pillanatait, és az erdélyi magyarság jelenlegi sérelmeire is kitért. 

Hangsúlyozta: nem szabad hagyni, hogy az emlékezetpolitikát kisajátítsák az utódállamok 

többségi népei, a magyaroknak igenis, joguk van szembenézni a múltjukkal és kimondani az 

igazságot Trianon ügyében. Azért küzdünk, hogy saját honunknak érezhessük hazánkat, 

szembeszállva a kisantanti magyarellenes politikával, jogaink kivívásáért” – hangsúlyozta 

Tőkés László.  

 

Nemzeti összetartozás napja: a jövő iránti bizakodást hirdették a székelyföldi 

szónokok 
2021. június 4. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A jövő iránti bizakodást hirdették a nemzeti összetartozás napján tartott csíkszeredai és 

székelyudvarhelyi rendezvények szónokai. Csíkszeredában a Székely Hadosztály csíksomlyói 

emlékműve mellett tartott megemlékezést az RMDSZ városi és széki szervezete. Korodi 

Attila, Csíkszereda polgármestere kijelentette: 101 évvel ezelőtt csak az országot forgácsolták 

fel, a magyarság Trianon ellenére is összetartozik. Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési 

képviselő, a Kárpát-medencei külképviseletek tevékenységének összehangolásáért felelős 

miniszteri biztos arra emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedekben nem mindig volt olyan 

kormánya Magyarországnak, amelyik fontosnak tartotta a nemzeti összetartozást. 

Hozzátette: mindent meg kell tenni azért, hogy a jövő évi választásokon ne térjenek vissza a 

hatalomba azok az erők, amelyek 2004 decemberében a magyar állampolgárság 

kiterjesztésének megtagadására buzdítottak. 

 

Jogunk van megsiratni veszteségeinket  
2021. június 4. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Több százan vettek részt pénteken délután Sepsiszentgyörgy belvárosában a Sepsiszéki 

Székely Tanács által a trianoni diktátum évfordulóján szervezett megemlékezésen. Beszédet 

mondtak a három magyar párt képviselői, valamint a meghívott szónok, Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács elnöke. A román többség politikai elitje felelős a magyar nemzeti 

közösséggel szembeni diszkrimináció minden megnyilvánulásáért, a közvetett 
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diszkriminációért is – mutatott rá Izsák Balázs. A Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiók 

védelmében indított európai polgári kezdeményezésének célja, hogy a kohéziós politika 

javításával, a harmonikus gazdasági fejlődéssel egyszerre szolgálja Székelyföldet, Európát és 

Romániát. „Kérdés, hogy képesek leszünk-e részesei lenni a nemzeti régiók európai 

mozgalmának, lesz-e itt Székelyföldön hátterünk – civil szervezetek, önkormányzatok –, akik 

a kezdeményezők mellé állnak, hogy ne haljon el a hangunk visszhangtalanul Európában” – 

mondta Izsák Balázs, hozzátéve, hogy a nemzetpolitikailag semleges lépések nem fognak 

javítani a helyzetünkön. 

 

Mindannyian cselekedhetünk a megmaradásért  
2021. június 4. – szekelyhon.ro 

A múltat nem szabad elfeledni, tanulni kell belőle, de a közös jövő építésére és az 

összetartozás érzésére kell koncentrálni – hangzott el pénteken, a nemzeti összetartozás 

napján Farkaslakán. „Van egy csoda. A csoda pedig mi vagyunk, mert 101 év után is 

székelyekként és magyarként tudunk ünnepleni, 101 év után sem csüggedünk” – fogalmazott 

beszédében Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere pénteken, a helyi trianoni 

emlékműnél. Mint mondta, mindig emlékezni kell a múltra, de a jövőbe tekintést sem szabad 

elfelejteni. Szerinte meg kell értenünk és fel kell dolgoznunk a trianoni döntéseket, 

ugyanakkor be kell bizonyítsuk, hogy a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság a 

történelmi tragédia után is képes a nemzeti megújulásra, a rá váró feladatok megoldására. 

„Bárhol is legyenek meghúzva a határok, lelkileg, szellemileg, értékrendben összetartozunk. 

(...) Nem azon kell keseregjünk, ami szétválaszt, hanem ünnepelni azt, ami összeköt, 

kultúránkat, nyelvünket, hitünket” – jelentette ki a polgármester. 

 

A sepsiszentgyörgyi románok közönye mellett ünnepelte Trianont a román 

szélsőjobb 

2021. június 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hozzávetőleg száz, túlnyomó többségében más megyékből érkezett román hazafi – a helyi 

román közösség közönye mellett – ünnepelte a trianoni békeszerződés aláírását 

Sepsiszentgyörgyön. A szervező Calea Neamului szélsőjobboldali egyesület vezetője, Mihail 

Târnăveanu meghívására bukaresti, bákói, buzăui és botoşani-i autókkal érkeztek 

Sepsiszentgyörgyre Trianont ünnepelni június 4-én, pénteken. Este 6 órakor az Állomás 

negyedi román katona szobránál rendezték soraikat a többnyire népviseletbe öltözött 

ünneplők, nemzeti színű zászlókat emeltek magasba és megkoszorúzták a szobrot.  Miközben 

a gyülekező ünneplők miatt a város Brassó felőli kijáratánál hatalmas dugó alakult ki, a 

szervező Mihail Târnăveanu emlékeztette a résztvevőket, hogy „101 éve írták alá a Trianoni 

békeszerződést a románok vérével”. Kifejtette, hogy a békeszerződés nem a nagyhatalmak 

ajándéka volt Románia számára, hanem annak a román katonai győzelemnek az eredménye, 

amikor 1919-ben a román hadsereg elfoglalta Budapestet és kész tények elé állította a 

nagyhatalmakat.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/mindannyian-cselekedhetunk-a-megmaradasert
https://maszol.ro/belfold/A-sepsiszentgyorgyi-romanok-kozonye-mellett-unnepelte-Trianont-a-roman-szelsojobb
https://maszol.ro/belfold/A-sepsiszentgyorgyi-romanok-kozonye-mellett-unnepelte-Trianont-a-roman-szelsojobb
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Újabb székelyudvarhelyi zászlóbírságot érvénytelenített a bíróság 
2021. június 5. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A székelyudvarhelyi bíróság érvénytelenítette azt a jegyzőkönyvet, amellyel Hargita megye 

prefektusa megbírságolta Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely polgármesterét a 2018. október 

23-ára kitűzött magyar nemzeti jelképek miatt. Három héttel korábban a 2020. március 15-

ére kitűzött székelyudvarhelyi nemzeti jelképek miatt kirótt prefektusi bírságot 

érvénytelenítette ugyanaz a bíróság. A csütörtökön, valamint a május 13-án kimondott ítélet 

kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. Egyik ítélet sem jogerős, mindkettő 

ellen fellebbezést nyújthat be a kormány megbízottja. A per során Székelyudvarhely 

polgármestere többek között azzal érvelt, hogy a jegyzőkönyvet aláíró prefektus személyesen 

nem járt a helyszínen, ezért törvénysértést sem állapíthatott meg. 

 

Értékteremtés a kiszámíthatatlanság kellős közepén: átadták az Erdélyi Magyar 

Kortárs Kultúráért Díjakat 
2021. június 5. – Krónika 

A járványhelyzet miatt a Kolozsvári Ünnepi Könyvhétre halasztották az Erdélyi Magyar 

Kortárs Kultúráért Díj átadását, de „megérte”: László Noémi költő, Zoltán Béla képzőművész 

és Felméri Cecília filmrendező ünnepélyes keretek között, közönség előtt vehette át 

elismerését szombaton este a Bánffy-palotában.  

 

Cseke Attilát ellenszavazat nélkül választották újra a Bihar megyei RMDSZ élére 
2021. június 5. – maszol.ro 

Tisztújító küldöttgyűlését tartotta szombaton a Bihar megyei RMDSZ. A nagyváradi vár nyári 

színházában megszervezett eseményen a jelenlévők ellenszavazat nélkül választották újra a 

megyei RMDSZ-szervezet élére Cseke Attilát. Cseke Attila szenátornak, a román kormány 

fejlesztési, közigazgatási és közberuházásokért felelő miniszterének nem akadt kihívója, és az 

is példa nélküli, hogy ellenszavazat hiányában válasszák újra a megyei RMDSZ-elnököt. A 

jelenlévő 181 küldöttből ugyanis mindannyian Cseke Attilára szavaztak.  

 

Ismeretlenek megrongálták a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul-szobrot  
2021. június 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Ismeretlen tettesek a Trianon 1920 feliratot fújták festékszóróval a sepsiszentgyörgyi Mihai 

Viteazul-szobor talapzatára és a magyar nemzeti színeket is felfestették a márványlapokra. A 

nyomozóhatóságok rongálás gyanújával vizsgálatot indítottak az ügyben. A Weradió 

beszámolója szerint a rendőrség szombat délután hat óra körül kapta azt a lakossági 

bejelentést, hogy a szoborcsoport talapzatán megjelent egy felirat. A helyszínen 

megállapították, hogy a lánctartó oszlopokat és a burkolat egy részét is lefestették 

ismeretlenek, akik több márványlapot levertek. Ráduly István Kovászna megyei prefektus 

elítélte a rongálást. A helyi román rádiónak úgy fogalmazott: az ilyen cselekedetek 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujabb-szekelyudvarhelyi-zaszlobirsagot-ervenytelenitett-a-birosag
https://kronikaonline.ro/kultura/ertekteremtes-a-kiszamithatatlansag-kellos-kozepen-atadtak-az-erdelyi-magyar-kortars-kulturaert-dijakat
https://kronikaonline.ro/kultura/ertekteremtes-a-kiszamithatatlansag-kellos-kozepen-atadtak-az-erdelyi-magyar-kortars-kulturaert-dijakat
https://maszol.ro/belfold/Cseke-Attilat-ellenszavazat-nelkul-valasztottak-ujra-a-Bihar-megyei-RMDSZ-elere
https://maszol.ro/belfold/Ismeretlenek-megrongaltak-a-sepsiszentgyorgyi-Mihai-Viteazul-szobrot
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tűrhetetlenek Háromszéken. Közlése szerint felkérte a rendőrséget, hogy vizsgálják meg a 

környező térfigyelő kamerák felvételeit, és mielőbb kerítsék kézre a tettest.  

 

Négyévente új iskolát építenek Bihar megye legfiatalabb községében 
2021. június 6. – maszol.ro 

Szalárd község Bihar megye és talán az egész ország legfiatalabb községe, hiszen 

lakosságának mintegy egynegyede húsz év alatti. Példátlan az, hogy a helyi önkormányzatnak 

az utóbbi húsz esztendőben minden mandátum idején új óvodát vagy iskolát kellett építenie, 

és most is terítéken a bővítés. A csapatszellemben fejlesztett község polgármesterét, Nagy 

Miklóst kérdezték arról, hogyan válhatott Szalárd városi életet biztosító vidéki békés 

községgé.  

 

Hiánypótló román és magyar digitális nyelvkönyvek jelentek meg 
2021. június 6. – szekelyhon.ro 

Két hiánypótló kiadvány nyújt segítséget a magyarként románul, vagy románként magyarul 

tanulni vágyóknak: az ingyenesen elérhető, közérthető, illusztrációkkal és hangfelvételekkel 

ellátott digitális nyelvkönyvek a mindennapokban használatos kifejezésekre tanítják meg az 

érdeklődőket. 

https://szekelyhon.ro/aktualis/nyelvtanulas-egyszeruen-hianypotlo-roman-es-magyar-

digitalis-nyelvkonyvek-jelentek-meg 

 

Cigány–magyar együttélés közös gondok árnyékában – Székelyhídi riport az 

etnikai szakadék áthidalásáról, útkeresésről 
2021. június 6. – Krónika 

A 12 ezres lakosú Székelyhíd a magyar ajkú cigány közösség felzárkóztatásával és az oktatás 

gyökeres átszervezésével új utakon jár a Partiumban. A gyárbezárások miatt válaszút elé 

került Bihar megyei kisváros a talpon maradás lehetőségeit keresi. A riportban erről az 

útkeresésről faggatják a település döntéshozóit. 

 

Kemény szavakkal illette az RMDSZ elnöke a Bihar megyei tanácselnököt a 

tervezett átszervezések miatt  
2021. június 6. – maszol.ro 

„Előre bejelentett kulturális gyilkossági kísérlet”, „egy lassan készülő merénylet” Ilie Bolojan 

Bihar megyei önkormányzati elnök azon terve, hogy a költséghatékonyság jegyében 

összevonja a megye kulturális intézményeit, a nagyváradi magyar és román színházat, 

valamint a filharmóniát – vélekedett Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. Az RMDSZ 

elnöke a Nagyváradon tervezett átszervezésekről a 9. Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjak 

átadóján ejtett szót szombat este, Kolozsváron. Úgy fogalmazott, az „előre bejelentett 

kulturális gyilkossági kísérletet” a megyei tanácselnök „a helyi autonómia leple alatt” tervezi 

végrehajtani. „Úgy gondolja, hogy minden mindennel összevonható, átalakítható, és a bűvös 

  
 

 
E

rd
é

ly
 

https://maszol.ro/belfold/Negyevente-uj-iskolat-epitenek-Bihar-megye-legfiatalabb-kozsegeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/helyszini-riport-az-etnikai-szakadek-athidalasarol-a-partiumi-kisvarosok-utkereseserol-es-a-jovotervezesrol
https://maszol.ro/belfold/Kemeny-szavakkal-illette-az-RMDSZ-elnoke-a-Bihar-megyei-tanacselnokot-a-tervezett-atszervezesek-miatt
https://maszol.ro/belfold/Kemeny-szavakkal-illette-az-RMDSZ-elnoke-a-Bihar-megyei-tanacselnokot-a-tervezett-atszervezesek-miatt
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szó a hatékonyság. Értem én, de mi a mérce: egy filharmónia hatékonyságát hogyan tetszenek 

mérni, kedves uram? S hát a színházi társulatét? És a versét? Vagy a próza hatékonyságának 

mi lenne a mértékegysége? Hogyan lehet összekeverni a kulturális-irodalmi folyóiratot a 

könyvtárral? A szimfonikus zenekart az utcai zenével? A színjátszást az ostoba 

bohóckodással? És ahol eddig nem volt etnikai probléma, most miért kell azt betolni a 

színpadra?” – üzent a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusának Románia miniszterelnök-

helyettese.  

 

A magyarországi választáson való részvételre buzdít a Székely Nemzeti Tanács  
2021. június 6. – maszol.ro 

A koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldásával majdnem egy év után újra ülésezett 

sepsiszentgyörgyi székházban szombaton a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága – 

közölte a szervezet sajtószolgálata. A testület meghallgatta és megvitatta Izsák Balázs elnök 

beszámolóját a nemzeti régiók érdekében indított polgári kezdeményezés sikeresen zárult 

aláírás-gyűjtési időszakáról, annak tanulságairól, ugyanakkor az ügyben szükséges további 

lépésekről. A bizottság tagjai egyet értettek abban, hogy a támogató aláírások hatósági 

ellenőrzésével, majd hitelesítésével párhuzamosan – ennek folyamata több uniós országban, 

így Romániában és Magyarországon is az illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvétellel 

kezdődött el – az európai nemzeti régiók együttműködésének intézményesítését is el kell 

kezdeni. 

Elítéli a szoborrongálást Sepsiszentgyörgy önkormányzata, várják a 

szemtanúkat 
2021. június 6. – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata elítéli és provokációnak tartja, hogy ismeretlen tettesek 

összefestették a Mihai Viteazul szoborcsoport talapzatát. Antal Árpád polgármester arra kéri 

az állami és a helyi rendőrséget, hogy azonosítsák a tetteseket, a lakókat pedig, hogy 

értesítsék a hatóságokat, amennyiben szemtanúi voltak a rongálásnak. 

 

A székelység története könyv román nyelvű változatát is bemutatták 

Kolozsváron 

2021. június 6. – szekelyhon.ro 

A székelység története román nyelvű, Istoria ilustrată a secuilor című kiadványát Kolozsváron 

mutatták be a 10. Ünnepi Könyvhét részeként június 5-én, szombaton – tájékoztat 

közleményben Hargita Megye Tanácsának sajtóosztálya. Sabin Gherman újságíró, 

közszereplő moderálásában zajlott könyvbemutatóval Hargita Megye Tanácsa és 

alintézménye, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont célja a román közösség 

számára elérhetőbbé tenni a kötetben leírt történelmi kutatásokat, ugyanakkor tisztázni az 

első kiadás után felmerülő vitapontokat is – a székelység történelmét leíró könyv magyar 

kiadása 2012-ben jelent meg Csíkszeredában – olvasható a beszámolóban. 
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https://maszol.ro/belfold/A-magyarorszagi-valasztason-valo-reszvetelre-buzdit-a-Szekely-Nemzeti-Tanacs
https://szekelyhon.ro/aktualis/eliteli-a-szoborrongalast-sepsiszentgyorgy-onkormanyzata-varjak-a-szemtanukat
https://szekelyhon.ro/aktualis/eliteli-a-szoborrongalast-sepsiszentgyorgy-onkormanyzata-varjak-a-szemtanukat
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekelyseg-tortenete-konyv-roman-nyelvu-valtozatat-is-bemutattak-kolozsvaron
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 7. 

 

Együtt a székelyföldi turizmusért: lendületet adhat az idegenforgalomnak az 

országos helyreállítási terv 
2021. június 6. – Krónika 

Egyetlen célpontként határoznák meg a Székelyföldet a Kovászna, Hargita és Maros megyei 

idegenforgalomban érdekelt hatóságok, ugyanis így jobban be lehet vonzani a turistákat. 

Nagy reményeket fűznek az országos helyreállítási terv mentén lehívható pénzekhez is. 

Előrelépésként értékeli László Endre, a Székelyföld Turisztikai Desztináció Management 

Klaszter (TDM) elnöke, hogy az országos helyreállítási tervbe (PNRR) bekerült a turizmus, 

lesz pénz a kulturálisörökség-útvonalak létrehozására. Kiemelte, Székelyföld eddig nem jelent 

meg a turisztikai minisztérium népszerűsítő anyagaiban, a különböző idegenforgalmi 

vásárokon is hiányzott ez a szelet. A klaszter ernyőszervezetként a legfontosabb feladatának 

tartja, hogy meghatározzák Székelyföldet, mint úti célt, ugyanakkor az általuk fontosnak 

tartott romániai régiók felé is nyitnának, együttműködve a népszerűsítés nagyobb 

léptékeiben” – fogalmazta meg a klaszter elnöke. 

 

A rendszerváltás története romániai magyar perspektívából a Kolozsvári Ünnepi 

Könyvhét záróeseményén 
2021. június 6. – Krónika 

Az „Elmúlt jelen: a romániai magyarok története a kommunizmustól a rendszerváltásig” című 

könyv bemutatója zárta a 10. Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet. Molnár Beáta, a könyv 

szerkesztője az összeállítás folyamatáról, az Elmúlt Jelen nevű projekt keretében megvalósult 

kiállításról és a jövőbeli tervekről Novák Csaba Zoltán történésszel beszélgetett.   

 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint provokáció volt a Mihai 

Viteazul-szobor megrongálása  
2021. június 6. – maszol.ro 

Mind a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal, mind Kovászna megye prefektusi hivatala 

elítélte azt a vandálakciót, amely során a megyeközpontban található Mihai Viteazul-szobor 

talapzatára szombat délután ismeretlen tettesek a Trianon 1920 feliratot fújták fel 

festékszóróval, és a magyar nemzeti színeket is felfestették a márványlapokra. A 

sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal vasárnap kiadott közleménye szerint szombat este 

jutott tudomásukra „a provokáló tett”, és a szobrot azonnal le is tisztíttatták. Antal Árpád 

elöljáró „elítéli a rongálást”, és felkérte a rendőrséget, hogy nyomozza ki és azonosítsa az 

elkövetőket. A polgármesteri hivatal ugyanakkor felszólítást intézett a lakossághoz, hogy 

értesítsék a hatóságokat, ha szemtanúi voltak a rongálásnak. „Világos, hogy provokációval 

állunk szemben, és nagyon fontos megtudni, hogy kik voltak az elkövetők. Határozottan 

elítéljük az ilyen gesztusokat” – idézi Antal Árpádot a közlemény.  
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/egyutt-a-szekelyfoldi-turizmusert-lenduletet-adhat-az-idegenforgalomnak-az-orszagos-helyreallitasi-terv
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Tizenéveseket gyanúsítanak a sepsiszentgyörgyi szoborrongálással 
2021. június 6. – szekelyhon.ro 

Négy tizenéves fiatalra terelődött a gyanú, hogy szombatra virradó éjszaka összefestették, 

megrongálták a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul-szoborcsoport talapzatát. A Kovászna 

Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya arról tájékoztat, hogy négy – 16 és 17 év közötti – 

fiatalt gyanúsítanak a szoborrongálás ügyében. A rendőrök szerint péntek éjjel, ketten 

festették fel a „Trianon 1920” feliratot és a magyar zászló színeit a talapzatra, ugyanakkor 

több márványlapot eltávolítottak. Másik két társuk közben felügyelte a helyszínt, hogy ne 

érjék tetten őket. A rendőrség rongálás gyanújával folytatja a kivizsgálást. 

 
"Magyarország 1920 óta nemcsak földrajzi fogalom, hanem lelki fogalom is!" - 
Átadták a Karcsai Magyarság Házát 
2021. június 4. – Ma7 

A Nemzeti Összetartozás Napjáról emlékeztek meg Királyfiakarcsán, amelyen ünnepélyesen 

átadták a Karcsai Magyarság Házát a Cserkészliget festői környezetében. Potápi Árpád János, 

Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára is részt vett az ünnepélyen. A 

megemlékezésen jelen volt Czimbalmosné Molnár Éva, a nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárság Felvidékért felelős főosztályvezetője, Forró Krisztián, az MKP országos elnöke, 

a kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesület képviselői, Mednyánszki János és Diligens 

Tibor, valamint Egyházkarcsa és Királyfiakarcsa polgármesterei Gódány Lászlót és Wurczell 

Zoltán is. A Petőfi Baráti Társulás vezetője, Erdős Péter szintén jelenlétével tisztelte meg a 

rendezvényt. "Magyarország ott  van, ahol magyar közösségek vannak. Magyarország 1920 

óta nemcsak földrajzi fogalom, hanem egy lelki fogalom. Ahol magyar emberek, magyar 

közösségek élnek, ott egy cseppnyi Magyarország létezik tovább, és ezt éltetjük mindannyian" 

– mondta el Potápi Árpád János. 

 

Trianoni megemlékezés Bátorkeszin: végre méltó helyen a Kossuth-faragvány 
2021. június 4. – Ma7.sk 

Rendhagyó volt a trianoni gyalázat 101. évfordulója alkalmából a bátorkeszi Kováts József 

Alapiskola igazgatósága által tartott június 4-i megemlékezés, amely keretében az intézmény 

parkjában leleplezték a 2018 karácsonyán elhunyt képzőművész, Vitéz Nagy János által 

készített Kossuth Lajos-fafaragványt.  

 

Trianon már csak egy fájó sóhaj? 
2021. június 4. – Ma7.sk 

A Csemadok alapszervezete, a Magyar Közösség Pártja, a Memoriae Patrum Honismerti 

Társulás, és az Ady Endre Alapiskola közösen szerveztek emlékezést a trianoni békediktátum 

aláírásának 101. évfordulóján Párkányban. Bolya Szabolcs Nyitra megyei képviselő, az 

emlékezés szónoka elmondta, sokan és sokáig hittek abban, hogy a szétszakítottság nem lehet 
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örökérvényű, de sajnos máig tart - jogainkért, megmaradásunkért vívott küzdelem 

szüntelenül emlékeztet erre. 

 

Matovič mélyponton. A magyar választók is elfordultak tőle 
2021. június 4. – Ma7.sk 

A Focus ügynökség felmérése szerint Igor Matovič népszerűsége tavaly április óta 48 

százalékról 15 százalékra zuhant. A volt kormányfő kizárólag a saját pártjának választói 

körében népszerű, az OĽaNO hívei körében 86,8 százalék rokonszenvez vele. 

 

Sólymos: A kisebbségekhez hasonlóan a szlovákság számára is eljött az 

összefogás ideje 
2021. június 4. – bumm.sk 

Ahogy a Híd, az MKP és az Összefogás pártok közösen munkálkodnak a nemzeti kisebbségek 

Szövetség elnevezésű pártjának tető alá hozatalán, úgy kellene egyesülniük a szlovák 

ellenzéki, parlamenten kívüli pártoknak is – jelentette ki Sólymos László, a Híd elnöke a 

TASR TV-nek adott interjúban. 

 

Trianon 101. – MKDSZ: A múltra nem mutogatni kell, hanem tanulni belőle 
2021. június 4. – bumm.sk 

"A múltra nem mutogatni kell, hanem tanulni belőle. A történelem ugyanis nem kesereg a 

tragédián, nem siratja a vesztest, nem gyakorol önkritikát. Átlép rajtuk és rezzenéstelen 

arccal folytatja útját. Aki nem tart vele, elveszik benne!" – áll Fehér Csabának, az MKDSZ 

elnökének a nemzeti összetartozás napja alkalmából közzétett közleményében. 

 

„Igaz magyarnak lenni akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerősödik” 
2021. június 4. – Felvidék Ma 

Péntek délelőtt a bátorkeszi Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola udvarán a 

trianoni diktátum 101. évfordulója alkalmából felavatták Vitéz Nagy János képzőművész 

egyik utolsó, Kossuth Lajost ábrázoló alkotását, melyet özvegye, Nagy Sára és az Egy Jobb 

Komáromért Polgári Társulás ajándékozott az alapiskolának. 

 

Trianoni megemlékezések a Csallóközben 
2021. június 5. – Ma7.sk 

A Dunaszerdahelyi járás falvaiban és városaiban is megemlékeztek június 4-e, Trianon 

gyásznapjáról, amely egyben a Nemzeti Összetartozás Napja is – 2010-től – a kárpát-

medencei magyarság számára. 
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Így emlékeztek Füleken és Fülekpüspökiben a trianoni békediktátum 

évfordulóján 
2021. június 5. – Ma7.sk 

Június 4-én a magyarság Kárpát-medence szerte a trianoni békediktátum aláírásának 101. 

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

Összetartozás Napjává választotta. Az évforduló kapcsán a Csemadok Nógrádi Területi 

Választmánya és helyi szervezetei Füleken és Fülekpüspökiben kultúrműsorral, 

koszorúzással, közös imával, filmvetítéssel és előadással emlékeztek. 

 

Az összetartozás ünnepe Királyhelmecen és Kistárkányban 
2021. június 5. – Ma7.sk 

Királyhelmecen már évek óta nem szerveznek városi megemlékezést Trianon gyászos 

évfordulója kapcsán. Igény viszont lenne iránta, ezt bizonyítja az a Sohajda Péter ötlete 

alapján Karnai Árpád és a Priam család jóvoltából szervezett spontán megemlékezés, amelyen 

mintegy 100-150 fő vett részt a Nagy-hegyen. Ott, ahonnan a szem a magyarországi tájakig is 

ellát. 

 

Cziprusz Zoltán: legyünk felkészülve a szerencsésebb történelmi csillagállásra 
2021. június 5. – Felvidék Ma 

A rimaszombati temetőben a Hősök emlékoszlopánál, a Fő téren a Millenniumi emlékműnél, 

a cserkészotthon udvarán és Alsópokorágyon emlékeztek június 4-én a nemzeti összetartozás 

napja alkalmából. Pontban 16.32 órai kezdettel, a 101 évvel ezelőtti békediktátum aláírásának 

időpontjában kezdődött el a megemlékezés a Hősi keresztnél. A Kerecsen Motoros Egyesület 

szervezésében a temetőkertben a megjelentek előtt beszédet mondott Tóth Zoltán elnök. 

 

A százegy évvel ezelőtti országcsonkításra emlékezünk a Felvidéken 
2021. június 5. – Felvidék Ma 

1920. június negyedikén nem először, s bizonyára nem is utoljára a nagyhatalmak és 

acsarkodó ebeik megpróbálták sírba tenni hazánkat. Erre emlékezünk a trianoni diktátum 

gyásznapján, egyben a nemzeti összetartozás napján arra is, hogy e sátáni terv nem járt 

sikerrel. Felvidék-szerte számtalan helyen emlékeztek. 

 

Perbetén a trianoni békeszerződés 101. évfordulójára emlékeztek 
2021. június 5. – Új Szó 

A perbetei református templom kertjében található trianoni emléktáblánál pénteken késő 

délután az önkormányzat, az egyházak, a szlovákiai magyar politikai pártok és a helyi 

intézmények képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait. 
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Mi tűzön-vízen át kitartunk – Megemlékezés Szepsiben 
2021. június 6. – Ma7.sk 

Megemlékezést tartottak a nemzeti összetartozás napja alkalmából vasárnap Szepsiben, a 

római katolikus templom előtti téren. Iván Tamás, a rendezvény főszervezője köszöntőjében 

úgy fogalmazott, a trianoni békediktátum által szétszakított magyarság az elmúlt százegy 

évben sok mindenen keresztülment. Hangsúlyozta, ugyanakkor június 4-nek nemcsak 

tragikus üzenete van, hanem azt is jelenti számunka, hogy a magyarsággal bármi történjék a 

nagyvilágban, mi tűzön-vízen át kitartunk, megmaradunk. 

 

A nemzeti összetartozás napján adták át a Csemadok-díjakat 
2021. június 6. – Felvidék Ma 

Június 6-án Éberhardon tartotta meg a Csemadok Országos Tanácsa a nemzeti összetartozás 

napját, ezen adták át a Csemadok-díjakat is. A rendezvény ökumenikus istentisztelettel vette 

kezdetét az Apponyi-kápolnában, amelyet Zsidó János nyékvárkonyi esperesplébános és 

György András somorjai lelkész celebrált. 

 
 „Úgy emlékezzünk múltunkra, hogy közben minden erőnket a jövő építésére 

fordítjuk” 
2021. június 4. – MTI, kormany.hu, Pannon RTV 

A magyarokat megtanította a történelem arra, hogy úgy emlékezzenek meg a múltjukról, 

hogy közben minden erejüket a jövő építésére fordítsák - hangsúlyozta Magyar Levente, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken a vajdasági 

Királyhalmon a nemzeti összetartozás napja alkalmából szervezett ünnepségen. Hozzátette: 

sokat hallani, hogy csak a jövő számít, ami elmúlt, az nem. "Ez abban az értelemben igaz is, 

hogy a múltat alakítani nem tudjuk, a jövőt ellenben igen, de mégis, milyen jövő lesz az, 

amelyet olyanok alakítanak, akik múltjuk ismeretének hiányában nincsenek tisztában még 

önnön magukkal sem!" - fogalmazott. Úgy folytatta, hogy a múltat el lehet titkolni és le lehet 

tagadni, de a múltat elfelejteni egyenlő a meghasonlással, "márpedig mint tudjuk, minden 

ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul". 

 

Tartományi támogatás egyházaknak és hitközösségeknek 
2021. június 4. – Pannon RTV 

9,2 millió dinárral támogatja a vajdasági egyházakat és hitközösségeket, valamint az általuk 

alapított intézeteket és szervezeteket az illetékes tartományi titkárság. A szerződéseket a 

Tartományi Kormány épületében adták át. A fő hangsúly az egyházi épületek újjáépítésének 

finanszírozásán lesz. A Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi 

Titkárság 2004. óta írja ki minden év elején a pályázatot a támogatásra. 
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Szili Katalin az MNT képviselőivel tárgyalt 
2021. június 4. – Pannon RTV 

Szili Katalin, a Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős magyar 

miniszterelnöki megbízott a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalába látogatott. A magyar 

miniszterelnöki megbízott Hajnal Jenő elnökkel, Jerasz Anikóval, a Végrehajtó Bizottság 

elnökével és Lulić Emil hivatalvezetővel találkozott. A Magyar Nemzeti Tanács vezetői 

beszámoltak a tavalyi és idei iskolaévben megvalósuló távoktatásról és a szórvány 

településeken megvalósuló anyanyelvápolási programról is. 

 

Muzslyán is fellobbant az Összetartozásunk Tüze 
2021. június 4. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség székhelyén, Muzslyán is fellobbant az 

Összetartozásunk Tüze. A néhai parti iskola udvarán gyülekeztek a helyi cserkészek, akikhez 

csatlakoztak a helybeli civil szervezetek képviselői, tagjai is. Szép számban állták körül a 

tüzet, amelyet pontban 20 óra 21 perckor gyújtottak meg, budapesti idő szerint, mint a világ 

minden pontján. 

 

Kishegyesen is megkondultak a harangok a nemzeti összetartozás napján 
2021. június 5. – Vajdaság Ma 

Kishegyesen is megkondultak a harangok a nemzeti összetartozás napján 16 óra 30 perckor, 

majd pedig a Szent Anna templomban Csőke Márk a trianoni békeszerződés aláírásának 

évfordulójához kapcsolódó előadásában az előzményekről, az oda vezető útról, illetve a 

következményekről beszélt. A kishegyesi Szent Anna templom harangjai 16 óra 30 perckor 

felzúgtak, sok más haranggal együtt a Kárpát-medencében. Azt megelőzően a kishegyesiek 

lapja, a Szó-Beszéd főszerkesztője, Csőke Márk történészhallgató a templomban tartott 

előadást, ahol a kiegyezéstől kezdődően vázolta fel a trianoni békeszerződés aláírásához 

vezető utat. 

 
A KMKSZ Beregszászi Alapszervezete is lángra lobbantotta Összetartozásunk 

Tüzét 
2021. június 5. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Számos szervezet számos helyszínen megemlékezett a nemzeti összetartozás napjáról, melyet 

közös tűzgyújtással méltattak. Nem tett máshogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) Beregszászi Alapszervezete sem, akik csatlakoztak a Kárpátaljai Magyar 

Cserkészszövetség felhívásához és június 4-én meggyújtották Összetartozásunk Tüzét. Az 

alkalomhoz csatlakozni kívánók a beregszászi Pacsirta termálfürdőnél gyülekeztek, majd 

onnan a kellemes időben gyalog mentek a tűz meggyújtásához kijelölt helyszínre, a 

Beregszász és Tasnád között elterülő Hosszú-hegyre. A helyszín „elfoglalását” és a tűz 

előkészítését követően budapesti idő szerint 20.21-kor gyulladt lángra az összetartozás tüze. 
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X. Kárpátaljai Tehetségnap a Rákóczi-főiskolán 
2021. június 6. – Kárpátalja 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizedik alkalommal szervezte meg a már hagyományos 

Kárpátaljai Tehetségnapot. A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RF KMF) átriuma adott otthont június 5-én. A rendezvényt megtisztelte 

jelenlétével: Bujdosó János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság 

Kárpátaljai Főosztályának vezetője, Nagy Klára, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért 

Felelős Államtitkárság Kárpátaljai Főosztályának kormánytisztviselője, Bege Krisztina 

ungvári magyar konzul, Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul. Továbbá Popovics Pál, 

a Bodnár Gábor Jótékonysági Alapítvány igazgatója, Kulin Ágnes, a Kárpátaljai Magyar 

Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának elnöke és Fodor Éva, a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) irodavezetője. A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) képviseletében a rendezvényt megtisztelte jelenlétével Molnár László, a 

KMKSZ kulturális titkára, aki Brenzovics László, a KMKSZ elnöke nevében köszöntötte az 

egybegyűlteket. 

 

Nemzeti összetartozás napja Szürtében 
2021. június 4. – Kárpátalja 

A KMKSZ Szürtei Alapszervezete a református egyházközséggel és a helyi líceummal közösen 

június 4-én, a nemzeti összetartozás napján hagyományosan a református templom udvarán 

álló emlékmű előtt tartott megemlékezést. Az egybegyűltek részt vettek az ünnepi 

istentiszteleten, melyen házigazdaként Kótyuk Zsolt református lelkész hirdetett igét. Majd a 

templomkertben álló nemzeti összetartozás emlékműnél folytatódott az ünnepség. Braun 

Éva, a KMKSZ Szürtei Alapszervezetének elnöke bemutatta a meghívott vendégeket – Kovács 

Attilát, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulját, Balogh Líviát, a KMKSZ Ungvári 

Középszintű Szervezetének elnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjét, Puskár 

Árpádot, a Szürtei kistérség polgármesterét, Jankovics Zsoltot, a szobor alkotóját, Ignácz 

Máriát, a helyi kultúrház igazgatóját, Katkó Lászlót, a református egyházközség gondnokát, 

Pásztorniczky Istvánt, a római katolikus egyháztanács képviselőjét – és a Szürtei Líceum 

tanárait, a KMKSZ megjelent munkatársait, illetve alapszervezeti elnökeit. 

 

20 éves a beregszászi székhelyű Sámuel Alapítvány 
2021. június 6. – karpat.in.ua 

20 éve jött létre a Sámuel Alapítvány, amely kiemelt feladatának tekinti a magára hagyott, 

vagy szülő nélküli gyermekek felkarolását. Ennek érdekében olyan családtípusú 

gyermekotthonok, befogadó és gyámcsaládok hálózatát hozta létre, amelyben mintegy 100 

gyermeket nevelnek. Az évfordulóról a Beregszászi Református Templomban megtartott 

ünnepség keretében  emlékeztek meg. Sípos Géza, a Sámuel Alapítvány elnöke az 

összefoglalta az elvégzett munka eredményeit. Majd a püspöki köszöntő után bemutatkoztak 

az alapítvány által támogatott családok. Az ünnepség utáni sajtótájékoztatón Taracközi 
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https://karpataljalap.net/2021/06/06/x-karpataljai-tehetsegnap-rakoczi-foiskolan
https://karpataljalap.net/2021/06/04/nemzeti-osszetartozas-napja-szurteben
http://life.karpat.in.ua/?p=59180&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=59180&lang=hu
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Ferenc bejelentette: a mától széleskörű kampány indul a Sámuel Alapítvány tevékenységének 

bemutatására. 

 

Emléktábla őrzi a múltat 
2021. június 5. – Kárpáti Igaz Szó 

Összetartozás-napi rendezvények a Beregvidéken. A Magyar Országgyűlés június 4-ét a 

Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította, kifejezve, hogy „a több állam fennhatósága alá 

vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek 

államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi 

önazonosságának meghatározó eleme”. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 4. – Kossuth Rádió 

 

Kétharmadnyi területvesztés, amellyel a magyar nemzet egyharmada határon kívül rekedt. 

Hárommillió háromszázezer magyar. 

A Párizs környéki Nagy-Trianon palotában hozták e diktátumot 101 éve az I. vh háborút nyerő 

nagyhatalmak. 

Nemzeti, politikai, gazdasági katasztrófa volt ez a magyarság számára, amelynek 

következményei máig hatnak. 10 éve viszont már nemcsak a tragédiára emlékezünk, hanem a 

magyarság jövőjébe vetett hitünk napja is június 4-e, a Nemzeti összetartozásé.  

A rendszerváltás azt a reményt keltette, hogy a nemzeti kisebbségek ügyében változás lesz, 

hogy a demokrácia önmagában elegendő lesz ahhoz, hogy mindenki egyenlő elbírálásban 

részesüljön, akár a többségi, akár a kisebbségi társadalom tagja. A remények hamar 

elszálltak, bár az elmúlt 30 évben a nemzeti kisebbségi kérdés több vonatkozásban is előtérbe 

került, megszülettek olyan szabályok, mint a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény, a Nyelvi 

Charta, de úgy tűnik ezek nem elegendőek. Hiába vagyunk az EU tagja, hiába képviseli az 

EurópaTanács ezeket az elveket. Magyarország számára Trianon óta a nemzeti kisebbségek 

ügye alapvető, az elmúlt száz évben mindenkinél nagyobb tapasztalatokra tett szert a 

kisebbségi kérdésben.  Idén május 21-től fél évig Magyarország tölti be az Európa Tanács 

elnöki tisztét, és ebben a minőségben prioritásként kezeli a nemzeti kisebbségek ügyét. Négy 

 

https://kiszo.net/2021/06/05/emlektabla-orzi-a-multat-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-04_18-02-00&enddate=2021-06-04_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-04_18-02-00&enddate=2021-06-04_18-40-00&ch=mr1
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konferenciát tervez  ebben az témában, kettőt Budapesten, kettőt Strasbourgban. A Határok 

nélkül stúdióvendégei Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, és Kalmár Ferenc rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövet, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős 

miniszteri biztos, akikkel a négy konferencia részleteiről, a kisebbségvédelem esélyeiről és 

nehézségeiről beszélgetünk, de legelőször is arról, hogy az Európa Tanácson belül, milyen 

lehetőségek vannak e téren, hiszen az európai politikai térben, csak közvetett hatása van az 

európai uniós intézmények jogalkotására.  

  

Ugye még emlékeznek Kalmár Ferenc szavaira. a nemzetek, a kisebbség és többség egymásba 

vetett bizalomára, és az összefogásra, ami nélkül nincs Európának jövője. Ezt fogalmazta meg 

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes is a nemzeti összetartozás napja előestéjén Kolozsváron , 

ahol a 10. ünnepi könyvhéten mutatták be Csaba testvér könyvét.  

  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári járási elnöke Balogh Lívia a szűrtei 

Nemzeti Összetartozás emlékműnél tartott koszorúzásnál az összetartó helyi közösségek 

szerepét emelte ki, ami erőssé teszi a nemzetet. Ez, amiért a kárpátaljai magyarok 

szülőföldükön maradnak.  

  

A temesvári Bartók Béla líceumban hagyománynak számít, hogy a nemzeti összetartozás 

napján az iskola vendégül látja a testvérintézmények diákjait. 

 

Határok nélkül 

2021. június 5. – Kossuth Rádió 

 

Mi magyarok összetartozunk, egy család vagyunk. És hogyne fájna mindannyiunknak, hogy 

határok szétválasztanak bennünket. Azt gondolom, Trianonra az lenne a jó válasz, hogyha mi, 

Kárpát-medencében élő népek, népcsoportok valahogy össze tudnánk fogni, és belátnánk, azt 

hogy együtt jobb, mint külön-külön, és együtt Tündérkertté tudnánk tenni ezt a térséget. Ám 

ha egymás torkának ugrunk és herregünk, akkor kő kövön itt sajnos nem marad. Igazából 

minket nem a múlt köt össze, hanem a jelen, s a jövő. És valamilyen módon – múltunkat 

Isten irgalmába ajánlva bíznunk kellene egymásban. Egymás kezét megfogva tegyünk meg 

mindent azért, hogy otthonunk legyen a Kárpát-medence - mondta tegnapi műsorunkban 

Böjte atya. 

 

Trianon a soha el nem múló tragédiát jelenti a magyarság számára. Ám 10 esztendeje – az 

országgyűlés döntése alapján – nemzetünk összetartozásának napját is. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-06-05_18-01-00&enddate=2021-06-05_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-06-05_18-01-00&enddate=2021-06-05_18-40-00&ch=mr1
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Kétharmadnyi terület elvesztése, amellyel a magyar nemzet egyharmada: hárommillió 

háromszázezer honfitársunk határon kívül rekedt - mert hamis indokok, alapos aknamunka 

nyomán így döntöttek 101 éve az I. világháborút megnyerő nagyhatalmak. 

A diktátum következményei máig hatnak. Célját azonban nem érte el: él és erősödik a 

magyarság a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. 

Mai műsorunk a megemlékezéseket gyűjti csokorba tudósítóink segítségével – 

Királyhalmáról, Szabadkáról, Csíksomlyóról, Temesvárról és Muzslyáról. 

 

Trianon 101. évfordulóján a Délvidéken már nemcsak a múltról, hanem egyre inkább a 

jövőről szóltak az alkalmi beszédek. A királyhalmi templom kertjében emlékeztek most is, s 

elsősorban arról volt szó, hogy miként kapcsolódik egyre szorosabban ez a régió az 

anyaországhoz.  

 

Régi adósságát törlesztette ma Szabadka. Egy híján 70 évvel halála után egész alakos szobrot 

kapott Bíró Károly egykori polgármester, aki Szabadkát Szabadkává tette azáltal, hogy a XX. 

század első másfél évtizedében felépíttette a város arculatát meghatározó szecessziós 

épületeket.  

 

Dévai Nagy Kamilla és Meister Éva Túl ötven erdőn című előadóestjét vitte el Temesvárra a 

nemzeti összetartozás napján, Szanka József, a szegedi Meritum Egyesület alapítója pedig A 

trianoni békediktátum emlékezete tárgyakban és képekben című kiállítást mutatta be az Új 

Ezredév Református Központban.  

 

Romániában tavaly ősz óta hivatalos ünnepnap a trianoni döntés évfordulója. Román 

szélsőségesek Sepsiszentgyörgyre hirdettek hatalmas felvonulást, de végül az egész országból 

alig 100 résztvevőt tudtak összeverbuválni az úzvölgyi temetőgyalázást szervező 

nacionalisták. A magyarság méltósággal emlékezett és ünnepelt. A csíksomlyói 

megemlékezésről készült beszámolónk.  

  

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség székhelyén, Muzslyán is fellobbant az 

Összetartozásunk Tüze. A néhai parti iskola udvarán gyülekeztek a helyi cserkészek, akikhez 

csatlakoztak a helybeli civil szervezetek képviselői, tagjai is. Szép számban állták körül a 

tüzet, amelyet pontban 20 óra 21 perckor gyújtottak meg, budapesti idő szerint, mint a világ 

minden pontján. 
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Kárpát-medence magazinműsor 

2021. június 6. – M1 

 

Bartusz családi öntöde, Kéménd 

Nagyapja egyik alkotását mutatja a kéméndi Bartusz Zsolt. Ő már a harmadik generáció a 

felvidéki családban, aki bronzöntéssel foglalkozik. Zsolt szebbnél-szebb dolgokat készít, mint 

mondja, annak idején nem is volt kérdés, hogy továbbviszi a családi mesterséget. Az öntöde 

egykor moziteremként működött, Zsolt nagyapja építette át öntödének. A család sok mindent 

maga készített el, például ezt a kemencét is. 

 

Gazdasszonyképző Gyergyóban a Caritas Vidékfejlesztés szervezésében   

Kecske- és tehéntejből készülnek a finomságok Székelyvarságon, a Matyi vendégházban. 

Kolozsi Erika és Nagy Attila négy gyermekét neveli, gazdálkodik és vendégeket fogad. Erika 

párja támogatásával beiratkozott a gyergyószentmiklósi gazdasszonyképzőbe. Attila több 

társával együtt abban hisz, hogy a gazdálkodó férfinak gazdaképzőben, párjának pedig 

gazdasszonyképzőben van a helye. 

 

Sendergő Néptáncegyüttes, Ipolyság 

A pandémia miatt közel hét hónap kihagyás után kezdi el próbáját a 2013-ban alakult 

ipolysági Sendergő Néptáncegyüttes. Az együttesben kezdetben pici gyerekeket tanítottak 

néptáncra, akik mára fiatal felnőttekké cseperedtek. Vezetőjük, Konkoly László Pozsonyból 

került Ipolyságra, ahol semmilyen múltja nem volt a néptáncoktatásnak, így a névválasztás se 

volt egyszerű. Ma még a járvány miatt csak a nagyok próbálnak, de László szerint a magyar 

néphagyományokkal kapcsolatos nevelést már egészen kicsi korban kell kezdeni. Ezért 

alakult meg 2017-ben a Kis Sendergő. 

 

Mesél az erdő – székelyföldi ízek üvegbe zárva   

A balánbányai Molnár-Csorba Zsolt sok hasonló társával együtt 18 évesen indult külföldre 

szerencsét próbálni. Mikor felismerte, hogy az itthonról feltarisznyált értékeket elherdálja, 

rossz irányba tart, változtatott életén és új célokat tűzött ki. Zsolt Hargita megyében az Egyes-

kő lábánál nőtt fel, gyermekkorát meghatározták a hegyek, a szabadság érzése, az élmények, 

és ezek vezették haza a tizenhárom évet külföldön dolgozó fiatalembert. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-06-06-i-adas-2/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-06-06-i-adas-2/

