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Nyomtatott és online sajtó 
 

  

Novák: magyarnak lenni döntés is 
2022. június 4. – MTI, Origo, Mandiner, Magyar Nemzet 

Magyarnak lenni döntés is - jelentette ki a köztársasági elnök a Rákóczi Szövetség eseményén, 

a nemzeti összetartozás napi központi állami rendezvényen szombaton Sátoraljaújhelyen. 

Novák Katalin azt mondta: a nemzeti összetartozás napján nem a veszteségeinket siratjuk, 

hanem a gazdagságot ünnepeljük, akkor is, ha nem mindenkinek egyértelmű, hogy nincs 

különbség határon innen és túl élő magyarok között. A magyar az magyar s pont. Ahogy a 

házasságban is ki kell mondani az igent nap mint nap, úgy a magyarságra is nap mint nap igent 

kell mondani - fogalmazott. Az államfő azt mondta, jó lenne, ha egyre több fiatal mondana 

igent a közös életre, egyre többen mernének házasságot kötni, családot alapítani. Ez így is van, 

hiszen ma már kétszer annyian kötnek házasságot Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt - tette 

hozzá. "Szeretném, ha így lenne a magyarsággal is, nem csak a házasságkötéssel. Szeretném, 

ha egyre több fiatal merne igent mondani a magyarságra" - közölte Novák Katalin. 

Hangsúlyozta: azt szeretné, hogy egyre többen legyenek, akik akarnak magyarok lenni, ehhez 

pedig bátorság kell. Felidézte, hogy ezt a bátorságot látta Gyulafehérváron a frissen felavatott 

Bethlen-szobornál, Magyarlapádon a templomszentelésnél és a Magyarvalkón meglátogatott 

fiatal lelkész házaspárnál. 

 

Kövér: az elmúlt száz év azt üzeni, hogy erősek és elpusztíthatatlanok vagyunk 
2022. június 4. – MTI, hirado.hu, Origo 

Az, hogy az elmúlt száz évet túlélte a magyarság, azt mutatja, hogy erős, legyőzhetetlen, 

elpusztíthatatlan és szétzilálhatatlan - erről beszélt Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

szombaton, a nemzeti összetartozás napján sugárzott interjúban a Hír TV-ben. Kövér László 

úgy fogalmazott: ha kibírtuk a világ ezen szegletében az elmúlt több mint ezer évet, akkor van 

remény arra, hogy a következő ezer esztendőt is kibírjuk. Rámutatott: a húsz-harminc évvel 

ezelőtti állapotokhoz képest szervezettebbek, összetartóbbak vagyunk és jobb állapotban 

vagyunk. Ez alapvetően az anyaországon múlik - hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke. Szerinte 

amíg az anyaország gazdaságilag, politikailag - beleértve a nemzetközi politikában kivívott 

tekintélyt is - erős, addig erősek tudnak lenni a külhoni magyar közösségek is. A házelnök 

fontosnak tartotta, hogy a következő négy évben mindent megtegyenek a kormánypártok, hogy 

Magyarország egy stabil, biztonságos, kiszámítható hely maradjon, és a segítséget is méltán 

remélhessék tőle a külhoni magyar közösségek. 
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https://www.origo.hu/itthon/20220604-a-nemzeti-osszetartozas-napjan-nem-a-vesztesegeinket-siratjuk.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/04/kover-az-elmult-szaz-ev-azt-uzeni-hogy-erosek-es-elpusztithatatlanok-vagyunk
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Potápi: lélekben minden magyar együtt ünnepel 
2022. június 3. – MTI, Hirado.hu, Katolikus.hu, Mandiner, Vasarnap.hu, Körkép, Felvidek.ma, 

Karpatinfo, Vajdasag.ma, Ma7 

Ha a Magyarországon, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok nem is vehetnek 

részt mindannyian személyesen a csíksomlyói pünkösdi búcsún, lélekben mind együtt 

ünnepelnek a zarándokokkal a magyarság megmaradásának ünnepén - hangoztatta Potápi 

Árpád János péntek este Csíksomlyón, a pünkösdi lovas zarándoklat résztvevőinek fogadására 

rendezett ünnepségen. A lovas zarándoklaton részt vevő nemzetpolitikai államtitkár az utóbbi 

évek legfontosabb eredményei közé sorolta a nemzeti összetartozás tudatának megerősítését. 

"A legfontosabb az, hogy a nemzeti összetartozás érzését, a magyarság élményét, a hazaszeretet 

élményét meg tudtuk erősíteni gyermekeinkben, fiataljainkban, magyar közösségeinkben, 

Magyarországon, a Kárpát-medence régióiban és a diaszpórában egyaránt" – mondta Potápi 

Árpád János, aki azzal a 211 huszár hagyományőrzővel és lovas zarándokkal együtt érkezett a 

szombati pünkösdi búcsú helyszínéül szolgáló csíksomlyói hegynyeregbe, akik a Székelyföld 

különböző útvonalait bejárva összegyűjtötték és eljuttatták Csíksomlyóra az útba eső 

közösségek szalagra írt imáit. 

 

Potápi: A vesztes 20. század után nyerjük meg a 21. századot 
2022. június 4. – MTI, Infostart.hu, Kronikaonline.ro, Erdelyinaplo.ro, Maszol.ro 

Potápi Árpád János szerint a magyarság a vesztes 20. század után a 21. század megnyerését 

akarja. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az erdélyi Torockón beszélt 

erről, a magyar közmédia által nyolcadik alkalommal megszervezett Duna-nap alkalmából. A 

politikus úgy vélte: nem valósult meg a trianoni békeszerződést diktáló nagyhatalmak 102 évvel 

ezelőtti akarata. "Itt vagyunk, magyarok vagyunk, és a Kárpát-medencében még mindig mi 

vagyunk a legtöbben, és azt akarjuk, hogy a vesztes 20. század után a 21. századot megnyerjük" 

- fogalmazott. A politikus köszönetet mondott azoknak, akik Erdélyben is részt vettek a 

magyarországi parlamenti választásokon, és azoknak is, akik harminc éve létrehozták a Duna 

televíziót, amelyik évtizedeken át az egyik legfontosabb kapocsnak bizonyult az anyaországi és 

külhoni magyarok között. Megemlítette: 345 ezren vettek részt a csíksomlyói búcsún a nemzeti 

összetartozás napján. Úgy vélte, hogy akit egyszer megérintett Csíksomlyó szelleme, annak az 

év pünkösdtől pünkösdig tart. 

 

Németh Zsolt: ne szégyelljük kimondani, hajrá Székelyföld, hajrá Románia! 
2022. június 4. – Krónika 

Németh Zsolt szerint a Kárpát-medencei országok biztonsága a bennük élő magyarok 

biztonságát is jelenti, ezért a biztonságnak kiemelkedő szerepet kell adni a következő négy év 

magyar külpolitikájában. Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke 

Sepsiszentgyörgyön, az immár 30 éve rendszeresen megszervezett trianoni évfordulós 

rendezvény meghívott szónokaként mondta el a gondolatait a nemzeti összetartozás napján. 

Németh Zsolt úgy vélte: a kárpátaljai magyarság sorsa is jelzi, hogy Magyarországnak 

kétszeresen is fontos a környező országok biztonsága. A közelségük miatt is, és az ott élő 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/03/potapi-lelekben-minden-magyar-egyutt-unnepel
https://infostart.hu/belfold/2022/06/04/potapi-arpad-a-vesztes-20-szazad-utan-nyerjuk-meg-a-21-szazadot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nemeth-zsolt-ne-szegyelljuk-kimondani-hajra-szekelyfold-hajra-romania
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magyarok miatt is. A fideszes politikus úgy vélte: Magyarországnak és a szomszédainak 

támogatniuk kell egymást, hogy képesek legyenek megvédeni a térség biztonságát és 

szabadságát.  

 

Menczer: megmutattuk a világnak, hogy nem vagyunk vesztesek 
2022. június 4. – MTI, hirado.hu 

A trianoni békeszerződéssel megalázták, a vesztesek oldalára sorolták a magyarságot, de az 

azóta eltelt száz évben "megmutattuk a világnak, hogy nem vagyunk vesztesek" - mondta 

Menczer Tamás szombaton a Pest megyei Piliscsabán. A nemzeti összetartozás napján tartott 

megemlékezésen a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért 

felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: tisztességtelenül, 

erkölcstelenül, méltatlanul bántak velünk, mindenfajta erkölcsi gát nélkül húzták át az ország 

határait, választottak el magyart a magyartól és vették el erőforrásainkat. Erre mindig 

emlékezni fogunk, ez mindig fájni fog, mégsem hatalmasodhat el rajtunk vereségtudat, hiszen 

olyan száz évet, amely a magyarság mögött van, talán a világ egyetlen nemzete sem élt volna 

túl - hangsúlyozta. Menczer Tamás hangsúlyozta azt is: megbonthatatlan és örök a lelki 

közösség az elcsatolt területeken élőkkel. A kormány erőforrásként tekint a külhoni 

magyarokra, olyan közösségként, amely nem elválaszt, hanem összeköt két országot. 

 

KDNP: Magyarország kész kiállni igazáért és képviselni minden magyar érdekét 
2022. június 4. – MTI, hirado.hu, Origo 

Magyarország célja és feladata nem változik a történelem sodrásában: megmaradni szuverén, 

független, európai nemzetállamnak, amely kész kiállni igazáért és képviselni minden magyar 

érdekét - közölte a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a nemzeti összetartozás napja 

alkalmából szombaton az MTI-vel. A kisebbik kormánypárt közleményében úgy fogalmazott, 

"történelmünk során sokszor váltunk nagyhatalmak játékszerévé, de mindig ragaszkodtunk 

függetlenségünkhöz, nyelvünkhöz, hitünkhöz, kultúránkhoz, tradícióinkhoz, amelyek 

biztosították nemzetünk fennmaradását a legnehezebb korszakokban is". Kiemelték, 

Magyarországot és az egész magyarságot 1920-ban a trianoni diktátummal darabokra 

hasították a háborúban győztes nagyhatalmak. "Ekkor egy területében megszállt, 

értékrendjében meghasonlott, a Tanácsköztársaság terrorjától éppen csak megszabadult, 

szétzilált társadalmú ország hajtott fejet az ítélet előtt" - fejtették ki. A KDNP aláhúzta, "ennek 

a traumának a feldolgozása, következményeinek lehetséges enyhítése csak szuverenitásunk 

teljes visszaszerzését követően válhatott valóra, de önmagában az ország függetlensége nem 

csupán célja, hanem eszköze is a sebek begyógyításának hosszú és viszontagságos 

folyamatában". 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/04/menczer-megmutattuk-a-vilagnak-hogy-nem-vagyunk-vesztesek
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/04/nemzeti-osszetartozas-napja-kdnp-magyarorszag-kesz-kiallni-igazaert-es-kepviselni-minden-magyar-erdeket
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Újraavatták a magyar állam támogatásával visszavásárolt temesvári Magyar 

Házat 
2022. június 6. – MTI, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Vasárnap délután ünnepélyes keretek között újraavatták a magyar állam támogatásával 

visszavásárolt temesvári Magyar Házat. Az épületet tíz évvel a trianoni döntés után a temesvári 

magyarság építette kulturális egyesületei, politikai szervezetei számára, a kommunista román 

állam azonban államosította, és a rendszerváltás után sem sikerült visszaszerezni. Az 

avatóünnepségen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a temesvári, bánsági magyarság hűségét, kitartását méltatta. Mint megjegyezte, a 

trianoni döntés után a temesváriak választhatták volna a Magyarországra telepedést, de 

ehelyett úgy döntöttek, hogy újraszervezik a város magyar életét. Ezért építették fel a Magyar 

Házat. Megemlítette: a város magyarsága 1989-ben is bizonyított, amikor Tőkés László mellé 

állva elindították a romániai kommunista rendszert megdöntő forradalmat. Hangsúlyozta: a 

magyar kormány ezt az állhatatosságot kívánta elismerni a Magyar Ház visszavásárlásának 

támogatásával. 

 

Szili: nem adjuk fel a magyarság együvé tartozásának érzését 
2022. június 4. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

A magyarságnak június 4-e már nem a bús, veszteségérzettől keserű napot, hanem az 

összetartozást jelenti: "elfogadjuk, hogy a megrajzolt határok nem változtathatók meg, de nem 

adjuk fel a magyarság természetes együvé tartozásának érzését" - mondta Szili Katalin Barcson 

szombaton. A határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban közreműködő 

miniszterelnöki megbízott a Somogy megyei városnak a trianoni békeszerződés 102. 

évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján tartott ünnepségén fontos iránytűnek nevezte a 

nemzeti összetartozás napjáról 2010-ben hozott országgyűlési határozatot és az alaptörvényt 

is, amely a korábbi alkotmánnyal ellentétben nem a felelősséget érez, hanem a mindennapi 

odafigyelésről, támogatásról, együttműködésről szóló felelősséget visel kifejezést használja a 

határon kívüli magyarsággal összefüggésben. Nem tudjuk visszafordítani a történelem kerekét, 

de tompítani lehet azon, ami a trianoni fájdalmakat kíséri, a kultúra, a hagyomány, az identitás 

és a nyelv összeköt bennünket még akkor is, ha nemzettársaink, akár a Vajdaságban, 

Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken, vagy itt lent, Baranya-Somogy határán a határon túlra 

szakadtak - közölte. Szili Katalin Kossuth Lajost idézve azt mondta, veszve csak azon nemzet 

lehet, amelyik lemond önmagáról. A miniszterelnöki megbízott hangoztatta: "mi nem 

mondunk le önmagunkról". 
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https://maszol.ro/belfold/Ujraavattak-a-magyar-allam-tamogatasaval-visszavasarolt-temesvari-Magyar-Hazat
https://maszol.ro/belfold/Ujraavattak-a-magyar-allam-tamogatasaval-visszavasarolt-temesvari-Magyar-Hazat
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/04/szili-nem-adjuk-fel-a-magyarsag-egyuve-tartozasanak-erzeset
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Csíksomlyói üzenet: a béke Isten ajándéka, de a békét teremteni kell 
2022. június 4. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

A pünkösd előtti szombaton tartott hagyományos zarándoklatra – melyet a világjárvány két 

éve után korlátozások nélkül rendezhettek meg – idén is százezrek érkeztek a csíksomlyói 

hegynyeregbe. Udvardy György érsek a ferences szerzetesek jelmondatára, a Pax et bonumra 

(Béke és jóság) építette prédikációját. Elmondta: „a béke Isten ajándéka, de a békét teremteni 

kell. Azt, hogy boldogok a békességben élők, a békességesek, úgy érthetjük helyesen, hogy 

boldogok, akik teremtik a békét” – értelmezte a bibliai tanítást. Hozzátette: a béketeremtés 

kockázattal is jár. Az ukrajnai háborúra utalva kijelentette: sok és sokféle erő lép fel a béke és 

a béketeremtő ellen is. Ferenc pápa 2019-ben Csíksomlyón mondott prédikációját idézve 

ugyanakkor hangsúlyozta: „aki kockáztat, azt az Isten nem hagyja magára. A békéért tehát 

kockáztatni kell, a békéért meg kell küzdeni”. 

    

„Nem tűrik tovább az idegen jelképeket” a románok az úzvölgyi 

katonatemetőben 
2022. június 3. – MTI, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A hősök napja alkalmából ismét az úzvölgyi katonatemetőbe vonultak a szélsőséges Románok 

Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Calea Neamului (Nép Útja) egyesület követői csütörtökön. 

Az eseményen megjelent George Simion AUR-elnök is, aki kijelentette: pártja kezdeményezni 

fogja, hogy a katonatemető ügykezelése kerüljön a Védelmi Minisztériumhoz. Horea, Cloșca és 

Crișan román népi felkelőket ábrázoló óriásplakát alatt vonult a hősök napja alkalmából 

összegyűlt tömeg az úzvölgyi katonatemetőhöz csütörtök délután – a „ledöntésre ítélt” 

betonkeresztek „védelmével” indokolt előzetes nagyszabású mozgósítás ellenére nem többen, 

mint tavaly. A temetőben tartott ortodox szertartás és a közéleti szereplők beszéde előtt Mihai 

Tîrnoveanu, a Calea Neamului egyesület vezetője papírra nyomtatott román trikolórral takarta 

le a román és magyar kétnyelvű tájékoztatóplakátokat az emlékhely kőfalán.  

 

Kolozsvárra is befutott a Tamási Áron képével díszített Csíksomlyó Expressz – 

Székely Gyors zarándokvonat 
2022. június 3. – Krónika 

Ismét magyar zászlók lobogtak a kolozsvári vasútállomáson pénteken délután, amikor a 

Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors Össznemzeti Zarándokvonat egy kis késéssel ugyan, de 

megérkezett a kincses városba. A szombati csíksomlyói pünkösdi búcsúba tartó zarándokokat 

szállító vonatot a Tamási Áron-emlékév alkalmából a 125 éve született Kossuth-díjas erdélyi 

író portréjával díszített mozdony húzta. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csiksomlyoi-uzenet-a-beke-isten-ajandeka-de-a-beket-teremteni-kell
https://szekelyhon.ro/aktualis/bnem-turik-tovabb-az-idegen-jelkepeketr-a-romanok-az-uzvolgyi-katonatemetoben
https://szekelyhon.ro/aktualis/bnem-turik-tovabb-az-idegen-jelkepeketr-a-romanok-az-uzvolgyi-katonatemetoben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kolozsvaron-is-koszontottek-a-tamasi-aron-kepevel-diszitett-csiksomlyo-expressz-n-szekely-gyors-zarandokait
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kolozsvaron-is-koszontottek-a-tamasi-aron-kepevel-diszitett-csiksomlyo-expressz-n-szekely-gyors-zarandokait
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Döcögő országúti kétnyelvűség: valós megoldás helyett ígérgetések a román–

magyar helységnévtáblák ügyében 
2022. június 3. – Krónika 

Bő három hónap alatt csak részlegesen és fura módon sikerült pótolni azokat a kétnyelvű 

helységnévtáblákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos 

Társaság (CNAIR) eltávolított a Kolozsvárt Nagyváraddal összekötő E60-as út mentéről. Amint 

a Krónika február elején jelezte, Magyarnagykapuson, Élesden és Fugyivásárhelyen tűntek el a 

román–magyar feliratok, helyükbe az utászok kizárólag román nyelvűeket helyeztek ki. Anca 

Pop, a CNAIR Kolozs megyei regionális központjának szóvivője akkor azzal próbálta menteni 

a modernizációnak nevezett munkát végző kollégáit, hogy nekik nincs honnan tudniuk, melyik 

településen él legalább 20 százaléknyi magyarság. Az útügyi hatóság munkatársai erről a 

2001/215-ös számú közigazgatási törvény mellékletéből szerezhettek volna tudomást, vagy 

akár ennél is egyszerűbben: leolvasva az eltávolított táblákról.  

 

Idén pedagógusok is ellátogathatnak a csíksomlyói búcsúra a Határtalanul 

program keretében 
2022. június 3. – MTI, Krónika 

Mintegy kétszáz magyarországi pedagógus utazik a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának Határtalanul programja 

keretében. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának MTI-hez 

eljuttatott pénteki közleménye szerint a 2011-ben indult Határtalanul program célja a magyar-

magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése az anyaországi és 

külhoni magyarság között. A program keretében magyarországi iskolák tanulói a magyar 

kormány támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok 

magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyar 

közösségekről. 

 

Székelyföldre látogat a Digitális Agrárakadémia 
2022. június 3. – maszol.ro 

Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának egyik kulcseleme a Digitális Agrárakadémia, 

amelynek célja a digitális ismeretterjesztés, a termelők felkészítése a digitális agrár 

megoldások, a precíziós eszközök és szolgáltatások felhasználására. A Digitális Agrárakadémia 

most Székelyföldre hozza el előadásainak legjavát: mintegy 12 szakmai előadáson vehetnek 

részt a gazdák június 7. és 10. között a három székelyföldi megye különböző településein. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/docogo-orszaguti-ketnyelvuseg-valos-megoldas-helyett-igergetesek-a-ketnyelvu-helysegnevtablak-ugyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/docogo-orszaguti-ketnyelvuseg-valos-megoldas-helyett-igergetesek-a-ketnyelvu-helysegnevtablak-ugyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/iden-pedagogusok-is-ellatogathatnak-a-csiksomlyoi-bucsura-a-hatartalanul-program-kereteben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/iden-pedagogusok-is-ellatogathatnak-a-csiksomlyoi-bucsura-a-hatartalanul-program-kereteben
https://maszol.ro/gazdasag/Szekelyfoldre-latogat-a-Digitalis-Agrarakademia
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Felújított tornakert várja a Bethlen Gábor Kollégium 400 éves jubileumára érkező 

ünneplőket  
2022. június 3. – maszol.ro 

Kevés iskola rendelkezik olyan szép és nagy tornakerttel, mint a nagyenyedi Bethlen Gábor 

Kollégium. Ráadásul ez az egyetlen olyan református kollégium, amelyben mind a mai napig 

megmaradt a tornavizsga hagyománya, sőt mintájára a környék magyar iskolái is bevezették 

ezt a látványos sporteseményt. A kollégium idén ünnepli alapításának 400. évfordulóját, a 

Fehér Megyei Magyar Napokkal egy időben, június 9. és 12. között a legváltozatosabb 

programokkal készülnek a jubileumra. 

 

„Azt kell keresnünk, ami összeköt, és nem azt, ami szétválaszt..." – zarándokok 

találkoztak a Tolvajos-tetőn 
2022. június 3. – maszol.ro 

Magyarországi, erdélyi lovas és gyalogos zarándokok találkoztak pénteken Csíkszereda 

közelében, a Tolvajos-tetőn található Hármaskereszt emlékműnél. A búcsúsokat fogadta és 

köszönötte Demeter Sándor Lóránd unitárius lelkész és Főcze Imre Bonaventura ferences 

szerzetes, akik köszöntőjükben az összetartozást hangsúlyozták. Az eseményen részt vett 

Molnár Levente operaénekes, aki a tavalyi évhez hasonlóan idén is Máriapócsról gyalogol 

Csíksomlyóra. 

 

Több százan indultak gyalogosan Csíksomolyóra Székelyudvahelyről  
2022. június 3. – szekelyhon.ro 

Több mint ötszáz székelyudvarhelyi és környékbeli, valamint az összetartozást erősítve, száz 

fős magyarországi zarándokcsapat indult közösen pünkösdi gyalogos útra pénteken korareggel 

Székelyudvarhelyről. Már fél hattól várták a indulókat a Kis Szent Teréz Plébánia templománál, 

a regisztrációt követően a nagyobb csomaggal érkezők táskáikat leadták, majd hét órától 

szentmisén vettek részt.  

 

Erdély első egész alakos Kós Károly-szobrát avatták fel Kolozsváron 
2022. június 3. – maszol.ro 

Több mint egy éve várja a Kolozsvár–Felsővárosi Református Egyházközség gyülekezete, hogy 

végre felavathassa a templomot tervező Kós Károly egész alakos szobrát, amely dr. Farkas 

Ádám szobrászművész munkája. Erdélyben az első életnagyságú egészalakos bronz alkotást 

pénteken délután hálaadó istentiszteletet követően leplezték le a szobrász jelenlétében. Kató 

Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke úgy vélte, a sok halogatás után nem 

véletlen, hogy a pénteki napot jelölte meg az egyházközség a szobor felavatására, hiszen ez a 

nemzeti összetartozás napjának az előestéje. Nincs nagyobb tanítómestere életünknek, mint 

Kós Károly, aki megmutatta a Trianon utáni szétszakított magyarságnak a helyes cselekvési 

irányt, tette hozzá. 
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https://maszol.ro/belfold/Felujitott-tornakert-varja-a-Bethlen-Gabor-Kollegium-400-eves-jubileumara-erkezo-unneploket
https://maszol.ro/belfold/Felujitott-tornakert-varja-a-Bethlen-Gabor-Kollegium-400-eves-jubileumara-erkezo-unneploket
https://maszol.ro/belfold/Azt-kell-keresnunkami-osszekot-es-nem-aztami-szetvalaszt-zarandokok-talalkoztak-Tolvajos-teton
https://maszol.ro/belfold/Azt-kell-keresnunkami-osszekot-es-nem-aztami-szetvalaszt-zarandokok-talalkoztak-Tolvajos-teton
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-szazan-indultak-gyalogosan-csiksomolyora-szekelyudvahelyrol
https://maszol.ro/belfold/Erdely-elso-egesz-alakos-Kos-Karoly-szobrat-avattak-fel-Kolozsvaron
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Nyolcadik alkalommal tartják meg a Duna-napot Torockón 
2022. június 4. – MTI, Krónika 

Nyolcadik alkalommal tartják meg a Duna-napot szombaton az erdélyi Torockón, a nemzeti 

összetartozás napjához igazítva – mondta a szervező Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

vezérigazgatója az M1 aktuális csatornának nyilatkozva. Dobos Menyhért hangsúlyozta, a 

Duna-nap a nemzethez való tartozás érzését és a szülőföldön maradást szeretné erősíteni, a 

szórványban ugyanis még a hétköznapokat is nagyon nehéz megélni. „A közmédia vallja 

Tamási Áron jégtörő gondolatait, hogy nekünk a világ szívének kapuján kell kopogtatni azért, 

hogy a magyarság hangját meghallják. Mi most Torockóról kopogtatunk” – – fogalmazott a 

vezérigazgató. 

 

Duna Nap Torockón: a magyar közösség megerősítése a cél 
2022. június 5. – maszol.ro 

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., a Duna-házzal együttműködve, minden évben színes 

programkínálattal vonzza az érdeklődőket a kétszer felkelő nap hazájába, Torockóra. Dobos 

Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Torockó díszpolgára 

megható szavakkal szólt a jelenlevőkhöz, kiemelve: „102 esztendeje az Antant feldarabolta 

Magyarországot (...), a mai napon emlékezünk 1920. június 4-ére, de egyben ünneplünk is, azt, 

hogy mai napig itt vagyunk, erős nemzet vagyunk a Kárpát-medencében”. A megmaradásunk 

záloga, ha őrizzük hagyományainkat – tette hozzá a vezérigazgató, aki számára Torockó 

unitárius nőszövetsége, nyugdíjba vonulása alkalmából ajándékot készített és nyújtott át, 

megköszönve a faluért végzett áldozatos munkáját. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár is biztató szavakat intézett a résztvevőkhöz: „Azt akarjuk, hogy a vesztes 20. 

század után a 21. századot nyertesként élhesssük meg”, ebben pedig sokat segít az épp 30 évvel 

ezelőtt létrehozott Duna Televízió, amely közvetítő kapocs a magyar közösségek között – tette 

hozzá, megköszönve, hogy több ezren ünnepelhették meg Torockón az összetartozást. 

 

Becslés: mintegy 345 ezer zarándok érkezett a pünkösdi búcsúra  
2022. június 4. – szekelyhon.ro 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának megbízásából készített becslés szerint mintegy 345 

ezren vannak a nyeregben – tájékoztat a közintézmény sajtóosztálya. Mint írják, a becslések 

(modellezés) szerint 345 ezer zarándok van jelen a csíksomlyói nyeregben, beleértve a 

kegytemplom és a Somlyó hegy közötti, illetve az erdőszéli területeket is.  

 

Himnuszénekléssel, koszorúzással ünnepelték a Nemzeti Összetartozás Napját 

Székelyudvarhelyen  
2022. június 4. – szekelyhon.ro 

A Nemzeti Összetartozás Napját ünnepelték, ugyanakkor a trianoni békediktátumról is 

megemlékeztek szombaton délután Székelyudvarhelyen, a polgármesteri hivatal, ugyanakkor 

a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács helyi és udvarhelyszéki 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nyolcadik-alkalommal-tartjak-meg-a-duna-napot-torockon
https://maszol.ro/belfold/Duna-Napot-Torockon-a-magyar-kozosseg-megerositese-a-cel
https://szekelyhon.ro/aktualis/becsles-mintegy-345-ezer-zarandok-erkezett-a-punkosdi-bucsura
https://szekelyhon.ro/aktualis/himnuszeneklessel-koszoruzassal-unnepeltek-a-nemzeti-osszetartozas-napjat-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/himnuszeneklessel-koszoruzassal-unnepeltek-a-nemzeti-osszetartozas-napjat-szekelyudvarhelyen
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szervezeteinek szervezésében. Idén az ünnepi beszédek elmaradtak, csupán a székely és a 

magyar himnuszok hangzottak el, illetve a Millenniumi emlékoszlopot koszorúzták meg a 

részvevők. Az esemény a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban folytatódott a Fuvalom 

énekegyüttes koncertjével.  

 

Kelemen Hunor: A nemzeti összetartozás azt is jelenti számomra, hogy sikeresek 

leszünk 
2022. június 5. – maszol.ro 

A nemzeti összetartozás napja a közös nyelv, közös kultúra, a közös emlékezés és a közös 

remények, és természetesen a közös kérdések napja is egyben – írta szombaton Facebook-

oldalán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. „A nemzeti összetartozás azt is jelenti számomra, 

hogy sikeresek leszünk. Sikeresek külön-külön is, a nemzetrészek a saját szülőföldjükön, de 

sikeresek együtt a Kárpát-medencében és együtt a nagyvilágban. És az a remény éltet, hogy a 

jövőnket képesek leszünk mi magunk együtt építeni, és ebben minden magyar embernek helye 

van” – írta az RMDSZ elnöke. 

 

Az Európai Néppárt nőszervezetének elnöke lehet Biró Rozália 
2022. június 5. – Bihari Napló 

Megpályázza az Európai Néppárt nőszervezetének (EPPW) elnöki tisztségét Biró Rozália 

jelenlegi alelnök, jelentette be pénteki, az RMDSZ nagyváradi székházában tartott 

sajtótájékoztatóján.  

 

Népszámlálás: visszalépések miatt mintegy húsz körzet nincs lefedve Maros 

megyében 
2022. június 5. – maszol.ro 

Javában zajlik a népszámlálás második szakasza, amely során a számlálóbiztosok személyesen 

keresik fel a lakókat otthonaikban. Maros megye 540 népszámlálási körzetre van felosztva, 

ebből jelenleg körülbelül 20 körzet nincs lefedve, miután több számlálóbiztos visszalépett. A 

népszámlálás második szakasza május 31-én kezdődött és július 17-én ér véget, ha nem 

történnek idő közben változtatások. Maros megyében a lakosság több mint 65 százaléka 

töltötte ki online a népszámlálási kérdőíveket az első szakaszban, ezzel pedig országos szinten 

a tizedik helyen. 

 

„Örömteli, személyes találkozásként” ünnepelték a Nemzeti Összetartozás 

Napját Farkaslakán  
2022. június 5. – szekelyhon.ro 

„Béke és jóság” – többen idézték az idei csíksomlyói búcsú jelmondatát a Nemzeti 

Összetartozás Napja alkalmából Farkaslakán tartott ünnepségen. A Tamási Áron sírja 

szomszédságában álló, 12 évvel ezelőtt állított Trianoni Emlékműnél gyűltek össze a 
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https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-A-nemzeti-osszetartozas-azt-is-jelenti-szamomra-hogy-sikeresek-leszunk
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-A-nemzeti-osszetartozas-azt-is-jelenti-szamomra-hogy-sikeresek-leszunk
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/az-europai-neppart-noszervezetenek-elnoke-lehet-biro-rozalia
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-visszalepesek-miatt-mintegy-husz-korzet-nincs-lefedve-Maros-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-visszalepesek-miatt-mintegy-husz-korzet-nincs-lefedve-Maros-megyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/boromteli-szemelyes-talalkozaskentr-unnepeltek-a-nemzeti-osszetartozas-napjat-farkaslakan
https://szekelyhon.ro/aktualis/boromteli-szemelyes-talalkozaskentr-unnepeltek-a-nemzeti-osszetartozas-napjat-farkaslakan
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megemlékezők idén is, ahol Kovács Lehel polgármester a búcsú mottóján kívül az író szavaira 

emlékeztette az egybegyűlteket: „nincs módunkban kitérni a hűség elől.” Hadnagy Jolán, a 

Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke elmondta: „az elmúlt két évnyi csendben éreztük a 

határok súlyát, idén pedig azt, mennyire fontos és örömteli a személyes találkozás.” A 

felszólalók közt volt Csibi Krisztina, a Magyarság Házának ügyvezető igazgatója is, aki 

elmondta, mintegy 20 eseményt szerveztek, illetve támogattak a Nemzeti Összetartozás Napja 

alkalmából, és öröm látni, hogy – bár sokan a magyarság eltűnését vizionálták – a Kárpát-

medencében a magyar kultúra most is erős alapja a nemzeti hagyományok tovább vitelének.  

 

Tervezet: csak olyan személyek lehessenek iskolaigazgatók Romániában, akik 

ismerik az állam nyelvét 
2022. június 6. – Krónika 

Kötelezővé tenné a román nyelv ismeretét egy törvénytervezet, amelyet nemzeti liberális párti 

(PNL) honatyák dolgoztak ki, de több szociáldemokrata párti (PSD) politikus is aláírt. A 

2011/1-es oktatási törvényt módosító jogszabályjavaslat kezdeményezői szerint az állam 

nyelvének ismerete elengedhetetlen az iskolaigazgatói feladatok ellátásához, hiszen a 

különböző intézményekkel folyamatosan kell tartani a kapcsolatot, ismerni kell a törvényeket. 

A News.ro hírügynökség által idézett indoklás szerint a jelenleg hatályos oktatási törvény 

kötelezi a kisebbségek nyelvének ismeretét, azonban a román nyelv ismeretét már nem, ezen 

pedig változtatni szeretnének. 

 

Népszámlálás, második szakasz: mire figyeljünk, amikor jön a számlálóbiztos? 
2022. június 6. – Krónika 

Elkezdődött a népszámlálás második szakasza: júniusban számlálóbiztosok keresik fel 

mindazokat, akik eddig nem válaszoltak vagy hiányosan töltötték ki interneten a cenzus 

kérdőívét a március 14. és május 27. közötti önkitöltéses fázisban. A Népszámlálás.ro 

közleményében Barna Gergő szociológus, kampánykoordinátor ismertette a személyes 

lekérdezés legfontosabb tudnivalóit. 

 

Sepsiszentgyörgyön telepedik meg Magyarország egyik legnagyobb 

kamionkereskedése 
2022. június 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Magyarország legelső járműkereskedő vállalkozása a sepsiszentgyörgyi Ipari parkban 3 millió 

eurós beruházásból épít kamionszervizt, műszaki vizsgáztatót, kamionmosót, 

kamionkereskedést és elektromos autóbusz értékesítést. Szücs Attila, az Eurotrade kft. 

tulajdonosa a pünkösd hétfőjén tartott időkapszula-elhelyezés alkalmával elmondta, a 15.000 

m²-en működő létesítmény lesz a cégcsoport romániai tevékenységének központja, ahol 

indulásként 25 személynek biztosítanak munkahelyet, de a személyzetet 40 fősre növelik. Az 

ünnepségen Szücs Attila tulajdonos, Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi 

Bizottságának elnökével, Tamás Sándor, a Kovászna Megye Tanácsának elnökével és Antal 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tervezet-csak-olyan-szemelyek-lehessenek-iskolaigazgatok-romaniaban-akik-ismerik-az-allam-nyelvet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tervezet-csak-olyan-szemelyek-lehessenek-iskolaigazgatok-romaniaban-akik-ismerik-az-allam-nyelvet
https://kronikaonline.ro/belfold/nepszamlalas-masodik-szakasz-mire-figyeljunk-amikor-jon-a-szamlalobiztos
https://maszol.ro/gazdasag/Sepsiszentgyorgyon-telepedik-meg-Magyarorszag-egyik-legnagyobb-kamionkereskedese
https://maszol.ro/gazdasag/Sepsiszentgyorgyon-telepedik-meg-Magyarorszag-egyik-legnagyobb-kamionkereskedese
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Árpád Sepsiszentgyörgy polgármesterével közösen egy cégiratokat, erdélyi és magyarországi 

sajtótermékeket és egy bibliát tartalmazó időkapszulát helyeztek el az új létesítmény alapjába. 

    
A felvidéki magyarok is hozzájárultak a választási sikerhez – Potápi Árpád János 

interjú a Körképen 
2022. június 3. – Korkep.sk  

Kárpát-medence-szerte 2010 óta folyik a közösségek építése.   „Ezek a beruházások 

egységesítik és erősítik a magyar nemzetet” – fogalmazott Potápi Árpád János, aki harmadszor 

is a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkáraként szolgálja az összmagyarság 

ügyét. A vele készült interjúnkból kiderül:   Szavazati jog híján miben tudtak segíteni a 

Szlovákiában élő magyarok a kampányban? Az Orbán-kormány továbbra is támogatja a 

külhöni magyarokat? Miért alakult meg a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek 

Szövetsége? Megtérül-e a  a rengeteg befektetés? A nemzeti összetartozás érzését mennyire 

tudták megerősíteni a Kárpát-medencében? 

 

Magyar Pozsony – kültéri kiállítás Pozsonyban 
2022. június 3. – felvidek.ma 

Magyar Pozsony címmel kültéri (pop-up) kiállítást nyit a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás június 

6-án, hétfőn 16 órai kezdettel. A rendezvény a Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Hét 

Pozsonyban elnevezésű kulturális fesztivál keretében valósul meg a pozsony–óvárosi 

Hviezdoslav téren. Pozsony 1563-tól 1830-ig volt a magyar királyok koronázóvárosa, és 1848-

ig számított a történelmi Magyarország fővárosának, pontosabban a legfőbb kormányzati 

szervek székhelyének. A városnak máig fontos szerepe van a magyar nemzeti és történelmi 

tudatban, művelődéstörténetben. 

 

„Mi összetartozunk” – a Duna felett énekelt ezer gyerek Szarka Tamással 
2022. június 3. – felvidek.ma  

Ma délelőtt a komáromi Erzsébet hídon Szarka Tamással közösen énekelte el mintegy ezer dél-

és észak-komáromi magyar diák az összetartozás himnuszát. A Kossuth-díjas zenész, 

zeneszerző Kézfogás című dalát a nemzeti összetartozás napja alkalmából a komáromi 

eseményhez csatlakozva további 316 határon túli és magyarországi intézményben, ugyanebben 

az időben énekelték el. Pontban délelőtt 11 órakor csendült fel a dal, melyet Szarka Tamás az 

Erzsébet híd közepén együtt énekelt a körülötte lévő észak-komáromi Munka Utcai Alapiskola 

alsó tagozatos diákjaival. 
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Nívós műsorfüzér jubileumok és versenygyőztesek ünneplésével az ógyallai 

Feszty Árpád Alapiskolában és Óvodában 
2022. június 3. – ma7.sk  

Fennállásának 70., jogalanyi intézménnyé válásának 20., a város jeles szülötte, Feszty Árpád 

festőművész neve felvételének 15. és a névadó halálának 108. évfordulója jegyében tartották 

meg a 14. Feszty-hét rajzpályázat kiértékelésével egybekötött záróünnepélyét június 3-án az 

ógyallai Feszty Árpád Alapiskolában és Óvodában. A 2007 óta – a pandémiás kényszerszüneten 

kívül – minden évben megrendezendő Feszty-hét idei műsorában Gál Tamás Jászai Mari- és 

Deszka-díjas színművész, a Komáromi Jókai Színház igazgatója és a Zsapka Attila-Vadkerti 

Imre-Sipos Dávid-zenésztrió is fellépett, s abból a mókás gyermeknapi banzáj, valamint az 

egyik házigazda csapat győzelmével végződő Feszty Műveltségi Vetélkedő sem maradhatott ki. 

 

Fogynak a magyar óvodások az Érsekújvár környéki falvakban 
2022. június 3. – ma7.sk  

A magyar iskolai intézmények sok helyütt létszámgondokkal küszködnek. Nincs ez másképp az 

Érsekújvár környéki falvakban sem. A szímői, a kamocsai és az andódi óvodában tudakoltuk a 

beíratás eredményeit. „Óvodánk létszáma 22, ennyien kezdünk szeptemberben is. Öt 

gyermeket írattak hozzánk a szülők. Ezzel most még elégedettek vagyunk, de jövőre 10 ballagó 

diákunk lesz, ami bizony már problémát okozhat. Sok helyről hallom, csökken azon magyar 

szülők száma, akik szlovák óvodába íratják gyermekeiket, de sajnos ez nálunk kevésbé 

érzékelhető” – mondta el Borka Nikoletta, a szímői magyar óvoda igazgatónője. 

 

Gyimesi távozásra szólította fel Sulíkot: a gazdasági miniszter a lustaságával 

óriási károkat okoz 
2022. június 3. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Gyimesi György, az OĽaNO magyar nemzetiségű képviselője pénteki sajtótájékoztatóján 

távozásra szólította fel Richard Sulík gazdasági minisztert. Gyimesi szerint Sulík dilettáns 

hozzállásával és lustaságával óriási károkat okoz. A képviselő kifogásolta, hogy a hatodik 

szankciós csomagról döntő uniós ülésre a gazdasági tárca készítette elő az anyagokat, és ezáltal 

Szlovákia elmulasztotta a lehetőséget arra, hogy olyan feltételeket tárgyaljon ki, amivel nem 

károsította volna a Slovnaft, és ezáltal az állami költségvetés és a szlovákiai polgárok érdekeit. 

 

A nemzeti összetartozás napja Éberhardon: a nap, amikor még inkább érezzük, 

összetartozunk 
2022. június 4. – ma7.sk, bumm.sk  

Ma százkét éve annak, hogy aláírták a trianoni békediktátumnak nevezett határozatot. Azt a 

dokumentumot, amely az akkori Magyarországot darabjaira szakította. A nap, amely megtörni 

kívánta a magyarságot, mára a Nemzeti összetartozás napjává nemesedett a Magyar Kormány 

2010-es kezdeményezésének köszönhetően. Bár határok választanak el minket egymástól, a 
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szívünk és lelkünk sosem szakadt szét. Az éberhardi Apponyi-kápolnában tartottak 

ökumenikus istentiszteletet a megemlékezés alkalmából. Zsidó János esperes-plébános és 

Édes Ákos református lelkész hirdette az igét és mondott imát.  Bárdos Gyula, a Csemadok 

elnöke örömét fejezte ki, hogy az emberek újra együtt emlékezhetnek. Az összetartozásunk 

napján újra kezet foghatunk és érezhetjük, hogy egy nemzet tagjai, a magyar nemzeté vagyunk.  

 

Olvasni jó! – Az olvasás örömnapja a Csillagházban 
2022. június 4. – ma7.sk  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) 2022. június 3-ára szervezte meg az 

Olvasni jó! Országos Irodalmi–Történelmi Vetélkedőt. A verseny a református egyház 2017-

ben átadott konferenciaközpontjában, a rimaszombati Csillagházban valósult meg. A 

rimaszombati megmérettetés 16. évfolyamának döntőjén tizenkét alapiskola képviseltette 

magát; a két helyi oktatási intézmény mellett palásti, zselízi, királyhelmeci, kéméndi, bátkai, 

dunaszerdahelyi, felsőszeli, ipolyszalkai, sajógömöri és galántai csapat is jelen volt három-

három taggal. A versenyzők Mátyás király korát ismerhették meg alaposabban, Mészöly Ágnes 

A királyné violája című regényén keresztül. 

 

Fókuszban a választások - közéleti fórum Fűrön 
2022. június 4. – ma7.sk  

A fűri kastély borászata adott otthont annak a közéleti fórumnak, melynek középpontjában az 

őszi választások és az azokra való felkészülés álltak. A ma délben véget ért fórum szervezője a 

CP Polgári Társulás és a Fórum Kisebbségkutató Intézet. Öllös László politológus portálunknak 

elmondta, rohamléptekkel közelednek az őszi választások, melyekre időben fel kell készülni. 

Különös lehetőség rejlik abban, hogy idén össze lesznek vonva a helyhatósági és megyei 

választások, mert így országos kampánnyá emelhető. Egy-egy párt országos népszerűségét is 

megemelheti, ha jól csinálják. Prezentációjában kitért arra, össze kell állítani egy kétirányú 

kampánypiramist – a piramis csúcsán az országos kampányt vezető politikusokkal, középen a 

lehetséges megyei elnökjelöltekkel és képviselőkkel, az alján pedig a helyi polgármester- és 

képviselőjelöltekkel. 

 

Az Összetartozás Táncával a magyar közösség építéséért 
2022. június 4. – ma7.sk, Új Szó  

Örömében majdnem Klapka György tábornok is táncra perdült az oroszlánjával, látva a róla 

elnevezett komáromi téren a Nemzeti Összetartozás Napján összegyűlt sokaságot. A mintegy 

ezer óvodást, diákot és tánccsoport-tagot, akik négy órától lelkesen ropták együtt az 

Összetartozás Táncát, hirdetve: a nemzeti sorstragédiánk keserveit, sérelmeit nem cipelhetjük 

béklyóként. Ahelyett inkább e méltó emlékezés által felemelő, közösségépítő formára váltják a 

veszteséget. Az Összetartozás Táncának kezdeményezői: Jókai Andrea ötletgazda, a Szövetség 

párt dunamocsi önkormányzati képviselője, Zink Vass Nóra, a Szövetség Megyercsi Helyi 

Szervezetének elnöke és Korpás Éva, háromszoros Harmónia- és kétszeres Fonogram-díjas, 

valamint a Külhoni Magyarságért Díjjal kitüntetett népdalénekes a médián át korábban arra 
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sarkallták az óvodásokat, alapiskolásokat és az őket oktató-irányító pedagógusokat, hogy a 

magyarlakta vidékeken polgári táncok bemutatásával tegyék emlékezetessé az idei Nemzeti 

Összetartozás Napját. 

 

Füleken és Fülekpüspökiben is megemlékeztek a trianoni békediktátum 

évfordulójáról 
2022. június 4. – ma7.sk  

A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya és helyi szervezetei június 3-án és 4-én is 

megemlékeztek a trianoni békediktátum 102. évfordulójáról. A fülekpüspöki Trianon 

emlékműnél Kovács László történész mondott ünnepi beszédet. A megemlékezés kapcsán 

Fekete Gábor, a területi választmány titkára portálunknak elmondta, két évvel ezelőtt a 

trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmával, közadakozásból két helyen is sikerült 

emléket állítani. Az emléktábla a füleki magyar közösségi ház homlokzatán, az emlékmű pedig 

a Fülekpüspöki kultúrház előtt lévő emlékparkban kapott helyet. 

 

Ismét Vásárúton kerül megrendezésre a Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle 
2022. június 4. – felvidek.ma  

A 8. Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle helyszíne ezúttal is a Vásárúti Kulturális Központ, 

a felvidéki elődöntő időpontja pedig 2022. szeptember 1., csütörtök. A Szlovákiai Magyar 

Könnyűzenei Szemle vállalja, hogy a tehetségkutatóján lehetőséget biztosít zenekarok vagy 

szólisták szakmai megmérettetésére, a rendezvénynek helyszínt biztosít együttműködő 

partnerrel, szakmai vonatkozásban együttműködik a Peron Music Alapítvánnyal, helyi médiát 

biztosít, minden zenekarnak vagy szólistának 15 perc műsoridőt adnak maximum 3 dal 

előadásának lehetőségével, a produkciók után a zsűri röviden, szakmailag értékeli az adott 

fellépőt. 

 

Búcson felavatták a Felvidék első mintaóvodáját 
2022. június 5. – felvidek.ma  

A játékok évszázadokon át segítették a gyerekeket az életre való felkészülésben. Ha jól nyúlunk 

hozzá ehhez az örökséghez, a mai kor gyermekeinek is hasonló játékos tanulási élményt 

közvetíthetünk. Mert a játék örök! Az Így tedd rá! program immár ötödik éve próbálja 

megreformálni a gyermekek hétköznapjait. Célja, hogy játékos formában, a hagyományos népi 

játékok segítségével fejlessze a gyermekek mozgáskészségét, miközben észrevétlenül sajátítják 

el a magyar néptánc alapjait, és értik meg egy-egy motívum struktúráját. Közben fejlődik a 

mozgáskoordináció, a játékkészség, a ritmusérzék, a zenei hallás, sőt, a szociális készségek is. 

 

3,7%-ra mérte a Szövetséget a Focus 
2022. június 5. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

Ha május végén lettek volna a parlamenti választások, a Hlas nyert volna, derült ki a Focus 

közvélemény-kutató ügynökség felmérésből, melyet a Markíza kereskedelmi televízió 
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megbízásából készítettek. A Peter Pellegrini vezette Hlas a szavazatok 20,3 százalékát szerezte 

meg a felmérés alapján. Második helyen a Smer (14,9%), harmadikon az SaS (11,1%) végzett. 

Parlament jutna még a Progresszív Szlovákia (9,1%), az OĽANO (8,1%), a Republika (6,8%), a 

Kereszténydemokrata Mozgalom (6,5%), és a Sme rodina (5,6%). A további sorrend: Szövetség 

(3,7%), ĽSNS (2,8%), Dobrá voľba (1,4%), Magyar Fórum (1,1%) és a Spolu (1,1, %) 

 

Világi Oszkár a ma7-nek: Hiába mondjuk, hogy mi büntetjük Oroszországot, ez 

nem így van 
2022. június 5. – ma7.sk  

„Viták, feszültségek mindig voltak, ezeket kezelni kell, a problémákat meg kell oldani“ – 

mondta Világi Oszkár, a Slovnaft vezetője, a DAC tulajdonosa. Az üzletemberrel a 

kőolajszankciók várható hatásairól, a felvidéki magyar politika jövőjéről, tévedésekről és 

hibákról, valamint arról beszélgettünk, mi köze az olajfinomításnak a borászathoz.   

 

Bennünket nem fújhat el akármilyen szél! 
2022. június 5. – ma7.sk  

Szülőföldünkön szinte minden településen megemlékeznek a trianoni békediktátum 

évfordulójáról, mécseseket gyújtanak, s egy szebb, toleráns jövőben reménykednek. A 

Dunaszerdahelyi járásban is emlékműsorokat és közösségerősítő rendezvényeket szerveztek a 

magyar polgárok, hogy bizonyítsák: még itt vagyunk és itt is maradunk! Királyfiakarcsán 

rendhagyó módon emlékeztek meg a 102 évvel ezelőtt történt eseményekről. A Petőfi Baráti 

Társaság elnöke, Erdős Péter Kolek Zsoltot, a ma7 vezető szerkesztőjét hívta meg az 

emlékünnepélyre, aki igyekezett rávilágítani az aktuálpolitika hiányosságaira, de közben 

biztatni is a társaság tagjait és az eseményre látogatókat, hogy ha hiszünk a magyar közösség 

fennmaradásában, akkor még reménnyel teljes a jövőnk. 

 

102 év, 102 fáklya – trianoni megemlékezés Komáromban: „Emlékezzünk e napra 

gyásszal és szívünkben reménykedéssel!“ 
2022. június 5. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Kárpát-medencében egyedülálló megemlékezést tartottak a Nemzeti Összetartozás Napján, 

a történelem viharai során kettészelt Komáromban. A 102 év, 102 fáklya – Trianon elnevezésű 

esemény az észak-komáromi református templomban tartott istentisztelet után a református 

kollégium udvarán álló Trianoni gyűrű-emlékműnél kezdődött, s a dél-komáromi Szabadság 

téren levő Polgármesteri Hivatalnál folytatódott. A történelmi Komárom vármegye 

településeinek lakosai fáklyákkal és helységnév-táblákkal vonultak át a trianoni határon. A 

rendezvény, amelyet a felvidéki Te Ügyed KÖR PT, az Egy Jobb Komáromért PT, a Kárpátia 

Sport PT, valamint a túlparti Endresz Csoport Egyesület és a Tolma Baranta Sport és Kulturális 

Egyesület neve fémjelzett, a „Csak a múltat ismerve épülhet a jövő!“ jelmondat jegyében 

valósult meg. Feszty Zsolt, a Te Ügyed KÖR elnöke köszöntötte a közösen emlékezőket, többek 
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között Molnár Attilát, Dél-Komárom polgármesterét és a Trianoni gyűrű-emlékmű alkotóját, 

Smidt Róbert szőgyéni fafaragót a családjával. 

 

Trianonról méltóképpen Királyhelmecen 
2022. június 5. – ma7.sk  

Mivel Királyhelmec város vezetői Trianon kapcsán nem tartanak megemlékezést, a feladatot 

évek óta a Bodrogközi Magyarok Közösségi Háza vállalja magára, illetve civil kezdeményezések 

segítik az emlékezést a  Nemzeti Összetartozás Napján.  A közösségi házban e héten két 

rendezvényt is láthattak az érdeklődők. Június 2-án Nemcsák Károly színművész és Tolcsvay 

Béla zenész pódiumestjét tekinthette meg a nagyérdemű Szép szerelmem, Magyarország! 

címmel.  A két művész több mint 10 éve járja a Kárpát-medencét ezzel a léleknemesítő 

műsorral, amelyben elhangzottak – a teljesség igénye nélkül – Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi 

Sándor, Ady Endre, Juhász Gyula, József Attila, Wass Albert, Reményik Sándor, Szép Ernő 

haza- és emberszeretetről szóló költeményei, ill. Tolcsvay Béla emblematikus dalai mellett 

megzenésített versek és népdalok egyaránt. 

 

Az összetartásban rejlik az erő 
2022. június 5. – ma7.sk  

Testvértelepülési nyilatkozatot írt alá a Dunaszerdahelyi járásban található Béke és a 

magyarországi Árpás község két polgármestere. Békének ez az első hivatalos testvértelepülési 

megállapodása bármely kisközséggel a határon túlról. Az együttműködési szerződés aláírását 

már 2019 óta tervezi a két település, de két évig, a koronavírus-járvány miatt nem 

találkozhattak egymással, június 4-én azonban megvolt a kellő alkalom a szerződés aláírására. 

 

Közel 200 felvidéki fiatal is találkozhatott Novák Katalinnal az Összetartozás 

Napján 
2022. június 5. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Rákóczi Szövetség hagyományos összetartozás napi és pünkösdi rendezvénysorozatának 

egyik idei helyszíne a Sátoraljaújhely fölött magasodó várhegyi erdőben elhelyezkedő Rákóczi 

Tábor új sportcsarnokában volt. Itt, a magyar fiatalok egyik meghatározó találkozási helyszínén 

június 4-én délelőtt került sor a Szövetség  nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott 

központi ünnepségére, emlékezve a 102 éve történt tragédiánkra. A Kárpát-medence minden 

szegletéből érkeztek erre a napra magyar középiskolások: közel kétszázan a Felvidékről, több, 

mint százan Kárpátaljáról, több, mint kétszázötvenen Erdélyből és a Partiumból, ötvenen a 

Délvidékről és mintegy négyszázan az anyaországból. 

 

,,Minden magyar felelős minden magyarért!” 
2022. június 5. – ma7.sk  

Az összetartozás és helytállás szimbólumaként avatták fel Szent István király legújabb 

mellszobrát a gútori Szent Kereszt templom parkjában a mai napsütötte délutánon. A  nemzeti 
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összetartozás napja alkalmából leplezték le Szent István király szobrát, amelynek felújítása már 

váratott magára. A korábban fából készült szobrot kikezdte az idő vasfoga, az újonnan 

létrehozott bronzszobor azért készült el, hogy a helyiek és a községbe látogatók szemét 

gyönyörködtesse. ,,A szobor nemes célt szolgál: erősíti nemzeti öntudatunkat és maradandó 

bizonyosságot ad az itt élő magyarságnak az utókor számára” – jelentette ki Matus. Bognár 

Zsuzsa, a helyi Csemadok alelnöke, a szobor ötletgazdája, valamint az alkotás megalkotója, 

Czingel Róbert ünnepélyesen felavatták a gyönyörű mellszobrot. Myjavec Pál, a Somorjai 

Római Katolikus Egyházmegye esperes-plébánosa szentelte meg a remekművet. 

 

Trianoni megemlékezés Taksonyban 
2022. június 5. – ma7.sk  

A mátyusföldi Taksony település mindig szeretettel várja haza a második világháború után 

deportált testvéreit. Hagyománnyá vált, hogy évente találkoznak. Idén a Kálmánházára 

kitelepített egykori taksonyiak leszármazottai látogattak el felmenőik szülőföldjére. Pünkösd 

vasárnap a szentlélek kegyelmében telt Taksonyon. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Salka 

László helyi plébános mellett a kálmánházai hívek lelkiatyja volt. Imre atya beszédében 

kitartást kívánt külhoni magyar testvéreinek az Úrban, elmondta, úgy érezték, itt a helyük idén 

ezen a hétvégén. A szentmise után kultúrműsor keretében koszorúzták meg a Trianon 100. 

évfordulójára állított emlékoszlopot. Pőthe Zsófia szavalatával, Szőcs Emese énekével emelte a 

műsor fényét. 

 

Ha hagyjuk, az állam kisajátítja a földeket 
2022. június 6. – ma7.sk  

Májusban jelent meg a Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztériumának kezdeményezése, hogy egy új törvénnyel rendezné az úgynevezett 

nevesítetlen földek kérdését. Egy hasonló javaslat 2006-ban már fennakadt az 

Alkotmánybíróság hálóján. A taláros testület szerint alapjogokat sértett a javaslat, s bár a 

mostani kezdeményezés azt ígéri, hogy ezt a hiányosságot már kiküszöbölték, a nyilvánosságra 

hozott előzetes információk nem oszlatják el a kétségeket. Ahogy múlik az idő, úgy merül 

feledésbe, hogy mit is jelent a nevesítetlen föld fogalma annak ellenére, hogy a mai napig több 

százezer hektárnyi erdőről és más földterületről van szó. Ezek egyik közös ismertetőjegye, hogy 

nem ismeretes a jogos tulajdonosuk személye, ami, bár furcsán hangzik, de lehetséges. 

 

Megvan a választások időpontja 
2022. június 6. – ma7.sk  

Hosszas huzavona után végre megszületett a döntés, mikor rendezik meg az összevont megyei 

és önkormányzati választásokat. Október 29-én tartják az önkormányzati és a megyei 

választásokat. Az időpontot hétfőn jelentette be hivatalosan Boris Kollár (Sme rodina), a 

parlament elnöke. Ősszel polgármestert és helyi önkormányzati képviselőket, Pozsonyban és 

Kassán a városrészek vezetését választhatják meg a szavazópolgárok. A megyeelnökökre és a 

megyei önkormányzatok képviselőire is ezen a napon voksolhatnak a szlovák állampolgárok. 
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Mikor megyek hazafelé – Kezdetét vette Pozsonyban a Több mint szomszéd 
2022. június 6. – ma7.sk, bumm.sk  

Pünkösdi nyitókoncerttel indította az idei Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Hét 

rendezvénysorozatát vasárnap este a Pozsonyi Magyar Nagykövetség és a pozsonyi Liszt 

Intézet. A rendezvénysorozat a koronavírus járvány korlátozásai után a korábban megszokott 

módon most is egy hétig várja gazdag programkínálattal a pozsonyi és Pozsony környéki 

kultúrakedvelőket, de az ez idő alatt Pozsonyba látogató turisták számára és érdekes 

programokat kínál a rendezvénysorozat, amelyeken keresztül betekintést nyerhetnek a magyar 

kultúra egyes elemeibe. 

 

Népmesével telik meg a gombaszögi völgy 
2022. június 6. – ma7.sk  

Megkezdődött a XII. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny döntője, amelyet új helyszínen, 

Gombaszögben tartanak június 6-7-én. Az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny döntője 

Dunaszerdahely és Rozsnyó után költözött új helyszínre, Gombaszögbe. A versenyre összesen 

75 oktatási intézményből 327 fiatal jelentkezett, a nyolc regionális elődöntőt követően 70-en 

jutottak be a döntőbe. Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke köszöntőjében gratulált a 

szervezőknek, hogy egy ilyen csodálatos helyszínre, a felvidéki magyarság számára egy nagyon 

fontos helyre hozták a rendezvényt. Örömét fejezte ki, hogy igény van a kutúra és a személyes 

találkozás iránt, amit nemcsak a népmesemondó verseny, de olyan sikeres országos 

rendezvények is mutatnak, mint a Petőfi-Tompa Országos Seregszemle vagy a Duna Menti 

Tavasz. 

 

Beíratások – nő az óvodások száma a Lévai járásban 
2022. június 6. – ma7.sk  

Ami a gyermekek óvodai felvételének feltételeit illeti, a 2022/2023-as tanévre a kérvények 

benyújtása 2022 májusa folyamán volt lehetséges. A szülők személyesen, postai úton vagy 

futárszolgálattal kérvényezhették a felvételt. Mivel immár kötelező az iskola-előkészítő nevelés, 

akadtak olyan óvodák is, ahol nem tudtak minden jelentkezőnek helyet biztosítani az 

intézmény befogadóképessége miatt. Debnár Judit, a csatai óvoda igazgatónője elmondta, 

szeptemberben 36 gyerekkel fognak kezdeni; húszan a magyar csoportot, tizenhatan a 

szlovákot látogatják majd. Csata óvodája 2020 őszén a Magyar Kormány Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Programjának a harmadik ütemében szépült meg. A támogatási összegből 

sikerült megvalósítaniuk a tetőszerkezet felújítását és az épület hőszigetelését. Ezen felül 

önköltségből sor került a magyar nevelési nyelvű osztály festetésére és egy raktárhelyiség 

kialakítására is, továbbá támogatói segítséggel új kültéri burkolatot kapott az óvoda terasza. 
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Ökoközpont lesz a dunacsúni kastélyból 
2022. június 6. – ma7.sk  

Az 1757–1781 között épült klasszicista stílusú dunacsúni kastély tulajdonosa a Zichy család volt, 

de építtetője nagy valószínűséggel a Szapáry család. A kastély 1948-ban állami tulajdonba 

került, és a mezőgazdasági szövetkezet, illetve a határőrség használta. Ám ezt a földszintes, 

téglalap alapú vidéki uradalmat sem kerülte el a pusztulás. Az 1990-es évek óta 

kihasználatlanul állt, és az oroszvári kastélyhoz hasonlóan évekig az enyészeté volt itt is a 

főszerep, eredeti parkjából is csak néhány fa maradt meg. Az épület a hozzá tartozó kerttel és 

magtárral együtt most átfogó helyreállításon esik át, gondosan ügyelve arra, hogy a 

történelmileg értékes építészeti elemeket megőrizzék. Pozsony megye 2021 májusában kezdte 

meg a felújítási munkálatokat, amelyek láthatóan jól haladnak. A megye elképzelései szerint a 

felújítás után egyedülálló ökoközpont jön itt létre hazai és külföldi látogatók, illetve a 

környezeti nevelés programjainak a résztvevői számára.  

 

A hétvégén rendezik a XV. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált 
2022. június 6. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége június 11-én, szombaton rendezi meg a XV. 

Kaszás Attila Versmondó Fesztivált. A megnyitó 9 órától a Komáromi Jókai Színház 

előcsarnokában lesz, majd utána a versenyzők és a zsűri megkoszorúzza Kaszás Attila színház 

előtti szobrát. Kaszás Attila, a sajnálatosan fiatalon elhunyt kiváló színművész emlékének 

szentelt versmondó fesztivál célja ráirányítani a figyelmet fiatal hazai tehetségeinkre. A 

versenyt három kategóriában rendezik meg: az alapiskolák alsó tagozata, az alapiskolák felső 

tagozata és a gimnáziumok tanulói kategóriában. 

 

A Felvidék két szegletében rendezik meg a Csoóri Sándor Fesztivált 
2022. június 6. – felvidek.ma  

Körmendtől Csíkszeredáig az egész Kárpát-medencében a Csoóri Sándor Fesztiváltól lesz 

hangos számos köztér és utca, hiszen a túlzás nélkül tízezreket megmozgató népművészeti 

rendezvénysorozat szinte az összes magyarok által lakott régiót behálózza. Közel 10 ezer 

néptáncos áll majd színpadra a fesztivál keretében több mint 30 helyszínen. A fesztivál célja, 

hogy a nagy nyilvánosság előtt bemutassa a népművészeti mozgalom tömegességét, 

kiemelkedően magas színvonalát, a Csoóri Sándor programnak a közösségekre gyakorolt 

jótékony hatását. Gazdag kísérőprogramokkal Szlovákiában két helyszínen, Komáromban és 

Nagyidán is június 11-én (szombaton) lesz a magyar népzene és a néptánc a főszereplő 

         
Muzslyán is fellobbant az Összetartozásunk tüze 
2022. június 5. – Vajma.info 

A Nemzeti Összetartozás Napján Muzslyán elsőként szentmisét szolgáltattak, majd 

megkoszorúzták az emlékparkban az első világháborúban elesett falubelieknek állított 
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emléktáblát. A Himnuszt közösen énekelték el az egybegyűltek, Táborosi György 

közreműködött hegedűn. Egy rövid történelmi áttekintőt Hallai Zoltán történész mondott, 

majd az emléktábla állítói nevében koszorúzott. Főt hajtottak még a helyi közösség, a VMSZ, a 

Muzslai Petőfi Sándor MME és a RÉMUSZ hagyományápolók egyesületének képviselői. A 

muzslyai cserkészek szervezésében az Összetartozásunk tüzét - egyben a Béke tüzét - a parti 

kiserdőben gyújtották meg. A cserkészek mellett a civil szervezetek, egyesületek képviselői, a 

polgárok is jelen voltak. 

 

Királyhalmán tizedszer emlékeztek a nemzeti összetartozás napja alkalmából 
2022. június 5. – Vajma.info 

A nemzeti összetartozás napján a vajdasági központi ünnepséget idén is Királyhalmán, a 

királyhalmi templom kertjében rendezték meg, immáron tizedszer. "Ennek a településnek a 

fejlődését is megtorpantotta a békediktátum, mert határokkal kettévágta azt. A valamikori 

Hatöles út zsákutcává vált, családokat választottak el egymástól. Aztán később megnyílt a 

településen a határátkelő, az idén pedig megnyílik a Szabadka-Szeged vasútvonal összekötve a 

magyart a magyarral, Szerbiát Magyarországgal, gazdasági lehetőséget, megélhetést biztosítva 

a térségben élőknek", mondta köszöntőjében Katona Róbert, a királyhalmi helyi közösség 

tanácsának elnöke. 

 

Családi vasárnap a VM4K-ban 
2022. június 6. – Magyarszo.rs 

Pünkösdi rózsa, varázspálca címmel tartottak tegnap családi napot a szabadkai Vajdasági 

Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K) székházában. Családi vasárnapot, azaz 

családi napot eddig két alkalommal szerveztek, ám ez volt az első tematikus jellegű – emelte ki 

lapunknak nyilatkozva Szakács Tamás, a VM4K munkatársa. Mint hozzátette, programjaival a 

VM4K a vallási ünnepek témáját is igyekszik megjeleníteni, hogy a gyerekek minél fiatalabb 

korukban ismereteket szerezhessenek ezekről, illetve megismerkedhessenek a kapcsolódó 

népszokásokkal. Mint kiemelte, igyekeztek az oktató jellegű programokat ötvözni a 

szórakoztató jellegűekkel. „Azt szintén fontosnak tartjuk, hogy a szülőket is bevonjuk egy-egy 

programba, hiszen ez a családi nap egyik lényege” – fogalmazott Szakács Tamás. 

 

Fiatal színjátszók sikere 
2022. június 6. – Magyarszo.rs 

Az óbecsei Városi Színház keretében működő Becsei Színjátszó Odú csütörtökön este mutatta 

be legújabb előadását, a társulat ezúttal Csukás István Vakáció a halott utcában című regény 

adaptációját vitte színpadra. A darabot Rókus Zoltán, a Becsei Színjátszó Odú művészeti 

vezetője rendezte. Rókus Zoltán a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának a tagja, négy 

évvel ezelőtt ő indította el újra Óbecsén a magyar nyelvű ifjúsági színjátszást. 
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ORFK: 9600-an érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. június 7. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4668 ember lépett be hétfőn Magyarország területére, a 

román-magyar határszakaszon belépők közül 4932-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden az MTI-vel. A 

beléptetettek közül a rendőrség 147 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért - írta a rendőrség. Az ukrajnai háború elől hétfőn 413 ember, köztük 159 gyermek 

érkezett Budapestre vonattal - tették hozzá. 

 

Több mint 1 millió dollárnyi gyógyszeradományt küldött Üzbegisztán 

Kárpátaljára 
2022. június 6. – karpatalja.ma 

Több mint 19 tonna gyógyszeradományt küldött Üzbegisztán Kárpátaljára – tudatta Viktor 

Mikita, a katonai közigazgatás vezetője június 6-án. A szállítmány többek között 

antibiotikumot és vitaminokat tartalmaz. A segély összértéke meghaladja az 1 millió dollárt. 

Üzbegisztán már második alkalommal küldött adományt Kárpátaljára. Viktor Mikita 

kijelentette, hogy a humanitárius segélyt azonnal elküldik a katonai orvosoknak a harci 

területekre és a védőket ápoló kórházakba. 

 

Tízmillió forintnyi gyógyszeradományt küld Ukrajnába az Ökumenikus 

Segélyszervezet 
2022. június 6. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Újabb tízmillió forint értékű gyógyszerszállítmányt küld Ukrajnába az Ökumenikus 

Segélyszervezet – mondta a szervezet elnök-igazgatója az M1 aktuális csatornán hétfőn. Lehel 

László elmondta: a Hungary Helps program részeként lebonyolított magyar kormányzati akció 

után az Ökumenikus Segélyszervezet “nemzetközi konzorciumként” dán, finn, svéd, holland, 

angol gyűjtések alapján koordinálja a szállítmányok eljuttatását, ezúttal a beregszászi 

kórházba. 

 

Az egész Kárpát-medencében lobogott a magyarság összetartozásának tüze 
2022. június 6. – karpatalja.ma 

Szombat este a Kárpát-medencében, és a világon szinte mindenhol, ahol magyarok élnek, ismét 

meggyújották az Összetartozásunk Tüzét. A kezdeményezés két éve, a trianoni békediktátum 

aláírásának századik évfordulóján indult, de tavaly és tavalyelőtt a járványügyi korlátozások 

miatt még sok helyen nem tudtak csatlakozni. Idén már nem volt ilyen akadály – hangzott el 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/ukrajnabol-9600-an-erkeztek-hetfon-magyarorszagra/
https://karpatalja.ma/haboru/tobb-mint-1-millio-dollarnyi-gyogyszeradomanyt-kuldott-uzbegisztan-karpataljara/
https://karpatalja.ma/haboru/tobb-mint-1-millio-dollarnyi-gyogyszeradomanyt-kuldott-uzbegisztan-karpataljara/
https://karpatalja.ma/haboru/tizmillio-forintnyi-gyogyszeradomanyt-kuld-ukrajnaba-az-okumenikus-segelyszervezet/
https://karpatalja.ma/haboru/tizmillio-forintnyi-gyogyszeradomanyt-kuld-ukrajnaba-az-okumenikus-segelyszervezet/
https://karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/az-egesz-karpat-medenceben-lobogott-a-magyarsag-osszetartozasanak-tuze/
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az M1 Híradójában. Csaknem két méter magas farakással készültek a felvidéki Nagykaposon, 

hogy meggyújtsák az Összetartozásunk tüzét. Mindenkit meghívtak az eseményre, akik 

szívükben magyarnak érzik magukat. A szervezők azt szeretnék, ha hagyománnyá válna a 

településen a tűzgyújtás június negyedikén. 

 

Közös üzleti tevékenységre készül Kárpátalja és Ausztria 
2022. június 5. – karpatalja.ma 

Közös üzleti tevékenységre, szoros gazdasági, szociális és politikai együttműködésre készül 

Kárpátalja és Ausztria. A napokban sor került a burgenlandi tartomány és Kárpátalja 

kormányzójának találkozójára, amely során megtárgyalták a jövőbeni közös projektek konkrét 

lépéseit. – Ausztria Burgenland szövetségi tartománya messze földön híres. Ugyanis a 

gazdasági mutatói nagyon magas szinten vannak. A tartomány területén számos szélmalom és 

más alternatív energiaforrás is működik. Ez fontos számunkra, hiszen Kárpátalja is egy napos 

vidék. 

 

Konferencián vettek részt a művészeti iskolák pedagógusai 
2022. június 4. – karpatalja.ma 

Konferenciát szervezett a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség június 4-én, a művészeti 

iskolákban oktató pedagógusok számára. A tanárok egy része jelenléti formában vett részt az 

eseményen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr termében. A többiek online 

kapcsolódtak a konferenciához. A tanárokat dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a KMPSZ 

elnöke köszöntötte. 

 

Várják a jelentkezőket a „Szól a fülemüle!” versenyre 
2022. június 6. – karpat.in.ua 

A „Genius” Jótékonysági alapítvány a háború ellenére is folytatja tehetséggondozó, kutató és 

támogató munkáját. Akárcsak korábban , jelenleg is korcsoportonként és tantárgyak szerint 

szervezik programjaikat és több táborozási lehetőséget is biztosítanak. A táborok mellet 

továbbra is várják „Szól a fülemüle!” kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató versenyre 

a jelentkezőket, amelyet a háborúra való tekintettel elhalasztottak. Az időpontváltozás mellet 

több módosítást is eszközöltek az idei kiírásban és a hagyományőrző megmérettetés 

lebonyolításában egyaránt. 

 

Bejegyezték a Máramaros Ipari Parkot  
2022. június 6. – karpat.in.ua 

Az ukrán kormány úgy döntött, hogy nyilvántartásba veszi a Técsői járási Máramaros Ipari 

Parkot. Ez az első gazdasági park, amelyet a hadiállapot idején hoztak létre. A legjobb 

szakemberek bevonásával több hónapig dolgoztak a projekten. Az új ipari park komolyan 

fellendíti az áttelepült vállalkozásokat, és megfelelő adóbevételt képes biztosítani a Szlatinai 

kistérség költségvetésének. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kozos-uzleti-tevekenysegre-keszul-karpatalja-es-ausztria/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/konferencian-vettek-reszt-a-muveszeti-iskolak-pedagogusai/
https://life.karpat.in.ua/?p=105773&lang=hu
https://economic.karpat.in.ua/?p=24963&lang=hu


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. június 7. 

. 

 

 

Letették a magyar kormánytámogatással felépülő iskola alapkövét a földrengés 
sújtotta Petrinjában 
2022. június 3. – Képes Újság 

A magyar kormány támogatásával épülő, húsztantermes általános iskola alapkövét ünnepélyes 

keretek között tették le szerdán a földrengés sújtotta Petrinjában. Az eseményen részt vett 

Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára is. 2020 decemberének végén és 2021 január elején 4,5-6,3 erősségű földrengések 

rázták meg Közép-Horvátországot. A katasztrófa leginkább Petrinja várost sújtotta. Az anyagi 

kár értékét 37,5 milliárd kúnára becsülte a horvát kormány. Negyvenkétezer épület sérült meg, 

8180-at teljesen fel kell újítani, 4886-ot pedig az alapoktól újjáépíteni. 

 

Kárpát-medencei halászléfőző bajnokság Kiskőszegen 
2022. június 6. – karpat.in.ua 

A magyar határtól mindössze pár km-re található horvátországi kis faluban, a Duna-parti 

Kiskőszegen szervezték meg idén a Kárpát-medencei Halászléfőző Magyar Bajnokságot. A 

külhoni magyarság legrangosabb halászléfőző versenyét a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége és a Nemzetpolitikai Államtitkárság hívta életre. A bajnokság olyan 

jeles szakmai vetélkedő, amely a maga nemében páratlan, hiszen a gasztronómia mellett 

hozzájárul az Kárpát-medencei magyarság megerősítéséhez. Nem véletlen tehát, hogy a HMDK 

a Nemzeti Összetartozás Napját választotta az esemény megrendezésére, melyre a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség is meghívást kapott. A ő halászlevük a TV21 Ungvár jól ismert 

műsorának, a Kárpáti Kulinárisnak a receptje alapján készült, amit Darcsi Karolina főzött meg. 

 

 

Az Economica Hungarica meghirdette legújabb pályázatait 
2022. június 3. – Képes Újság 

A HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján, a magyar kormány jóvoltából az 

Economica Hungarica Alapítvány kiírta legújabb pályázatait. A keret kimerüléséig, de 

legkésőbb szeptember 15-ig mezőgazdasági földterületre és falusi ház vásárlására lehet 

pályázni. A horvátországi magyarság számára komoly segítséget jelent a magyar kormánynak 

a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján 2017 őszén indult horvátországi 

gazdaságfejlesztési programja, amelynek célja, hogy gazdaságilag is megerősítse és a 

szülőföldjén tartsa a magyar közösségeket. 

 

Konferencia a kisebbségi nyelvhasználatról és oktatásról 
2022. június 3. – Képes Újság 

Interkulturalitás és oktatás kisebbségi nyelven és írásban címmel szerveztek kétnapos 

konferenciát Zágrábban, amelyen a nemzetiségiek oktatásának a szereplői gyűltek össze. A 
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https://kepesujsag.com/letettek-a-magyar-kormanytamogatassal-felepulo-iskola-alapkovet-a-foldrenges-sujtotta-petrinjaban/
https://kepesujsag.com/letettek-a-magyar-kormanytamogatassal-felepulo-iskola-alapkovet-a-foldrenges-sujtotta-petrinjaban/
https://life.karpat.in.ua/?p=105785&lang=hu
https://kepesujsag.com/az-economica-hungarica-meghirdette-legujabb-palyazatait/
https://kepesujsag.com/konferencia-a-kisebbsegi-nyelvhasznalatrol-es-oktatasrol/
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Szerb Nemzeti Tanács szervezésében került sor a kétnapos konferenciára, ahol a kisebbségi 

nyelvhasználat és az oktatás volt a fókuszban. Ennek érdekében a nemzeti kisebbségek 

képviselőit és oktatási szereplőit hívták össze egy tapasztalatcserére.  

 

A gyerektáncosoké volt a főszerep szombaton Kórógyon 
2022. június 3. – Képes Újság 

A Kórógy Hagyományőrző Egyesület által szervezett gyermek dal- és táncfesztivál 2016 óta 

nyújt találkozási és bemutatkozási lehetőséget a horvátországi magyar gyermek 

tánccsoportoknak. Az idein három megyéből több mint háromszáz kis táncos vett részt. A 

Kórógy Hagyományőrző Egyesület 2009-ben azzal a céllal alakult meg, hogy ápolja a település 

magyar zenészhagyományait. 

 

Prágában is megemlékezést tartottak 
2022. június 5. – felvidek.ma  

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, a Cseh- és Morvaországi 

Magyarok Szövetségének Prágai Helyi Egyesülete és a Prágai Magyar Katolikus Plébánia a 

nemzeti összetartozás napja alkalmából megemlékezési estet tartott június 3-án 17 órai 

kezdettel Prágában a Nemzetiségek Házában. Az estet Pelišová Ilonka, az EJT alelnöke nyitotta 

meg. Ezután Rónai Katalin Illyés Gyula Trianon című versét szavalta el.  Ünnepi beszédében 

dr. Boros Miklós, Magyarország  csehországi rendkívüli  és meghatalmazott nagykövete beszélt 

a magyar nemzet számára  az egyik legszomorúbb történelmi esemény kihatásairól a XX. 

század legfontosabb eseményeire, a magyarság életére és üzenetéről a jövő nemzedékek 

számára. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. június 4. – Kossuth Rádió 

A „Pax et bonum”, „Béke és jóság” kifejezést választották az idei csíksomlyói búcsú 

jelmondatául, amely egyben a ferences rend jelmondata is. A főszervezők nevében Urbán Erik 

ferences rendi tartományfőnök így indokolta a döntést: „Két olyan szó ez, amire mindannyian 

igazából vágyunk a kialakult helyzet: a pandémia lecsengése, a szomszédban dúló háború 

miatt”. Mai műsorunkban a csíksomlyói búcsúba látogatunk csíkszeredai tudósítónk, Oláh Gál 

Elvira segítségével. 
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Határok nélkül 

2022. június 6. – Kossuth Rádió 

Mai műsorunkban a trianoni békediktátumra emlékezünk és tudósítóink segítségével 

összefoglaljuk, hogyan ünnepelték Nemzeti Összetartozás napját az elmúlt hétvégén szerte a 

Kárpát-medencében – a teljesség igénye nélkül. 

Ám először Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkárt halljuk, aki mindmáig 

megemészthetetlen történelmi eseménynek nevezte a trianoni döntést egy minapi 

sajtótájékoztatón. 

 

Kárpát-medence Magazinműsor 
2022. június 5. – M1 

 

Palóc ház avató Kalondán 

 

A felvidéki Kalonda egy 200 lelket számláló határmenti kistelepülés az Ipoly folyó partján, a 

Losonci járásban. A falucska lakóinak több mint fele magyar nemzetiségű, őket fogja össze a 

23 éve alakult Pro Kalondiensis Polgári Társulás, amely a magyar identitás és a palóc 

hagyományok megőrzéséért dolgozik. Ez a szépen felújított ház egy újabb mérföldkő a civil 

szervezet és a közösség életében is. A több mint 100 éves épület eredetileg a losonci vásárra 

igyekvő gazdák találkozóhelye volt, és később is közösségi térként működött, mígnem az állaga 

annyira leromlott, hogy használhatatlanná vált. A polgári társulás a helyiekkel közösen, 

önerőből éveken át javította, de most, a magyar kormány támogatásának köszönhetően 

teljesen felújíthatták szeretett épületüket. A palóc ház a magyar élet központja lesz, otthont ad 

a néprajzi gyűjteménynek, kulturális rendezvényeknek, de a turistáknak is szállást kínál. 

 

Nemzeti Összetartozás Napja Kárpátalján 

 

Június 4-én a világ magyarságának szíve együtt dobban. Ezen a napon Kárpát-medence szerte 

megemlékezéseket tartanak. Kárpátalján is minden évben számos magyar szervezet méltatja a 

nemzeti összetartozás napját. 

 

Környezeti nevelési program Gyergyóban 

 

A Békás-szoros - Nagyhagymás Nemzeti Park évek óta jó testvérkapcsolatot ápol az 

anyaországi Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal. Az együttműködés révén a Gyergyószentmiklóshoz 

tartozó Gyilkos tónál több mint 150 gyermek részére szerveztek természetismereti programot. 

A Magyarországon közkedvelt Dunavirág Vízibusz újdonságnak számít, ugyanis első 

alkalommal nyújtanak élményközpontú vízvizsgálati programot a székelyföldi gyerekeknek. 

  

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/
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Teleki Napok Nagybányán - 20 éves a Teleki Magyar Ház 

   

Nagybánya Partium egyik ékszerdoboza. Épületei pedig mindmáig őrzik az évszázados magyar 

múlt emlékeit. Nem csoda, hogy gróf Teleki Sándor, a ’48-as forradalom honvédezredese is 

koltói kastélyából a szomszédos Nagybányára költözött idős korára. A település lakosságának 

ma már alig tíz százaléka magyar, de rendkívül aktívak a magyar ház programjainak 

köszönhetően. Hol máshol lehetne jobb otthona a közösségnek, mint Teleki Sándor egykori 

nagybányai otthonában, amely ma is őrzi eredeti hangulatát. Itt működik ugyanis a Teleki 

Magyar Ház, kereken húsz éve. 

 

Magyar Világ 
2022. június 4. – M1 

 

Búcsú – A nemzet ünnepe 

1567 óta pünkösd szombatján tartják a székelyek fogadalmi zarándoklatát, a Csíksomlyói 

búcsút, a nemzet legnagyobb zarándoklatát. Június 4-e, a trianoni békeszerződés aláírásának 

évfordulója, és kétezertíz óta a Nemzeti Összetartozás Napja. Idén ez az évforduló pünkösd 

szombatjára esik, ami akár jelkép értékű is lehet annak a több százezer zarándoknak, akik a 

székelyföldi ferences Mária-kegyhelyre érkezve, átérezhetik a nemzeti összetartozás élményét 

is. 

 

Madéfalvi pünkösdi forgatag 

Programsorozatot szervezett Székelyföldön is a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság és a budapesti Magyarság Háza. A Madéfalvi Pünkösdi 

forgatagban minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót, a legfiatalabb résztvevőket 

bábszínház várta, a felnőttek megtekinthették többek között a Magyarság Háza első tíz évét 

bemutató kiállítást. 

 

Felvidéki sajtófotós 

Londonban kezdte a pályafutását, majd, bár sikeres sajtósfotósként dolgozott, mégis 

hazaköltözött a szülőföldjére. Amellett, hogy a világ számos napilapjában jelennek meg 

fotóriportjai, az egyik szlovákiai magyar napilap kelet-szlovákiai tudósítója is. Családjával 

Kassán él, de sokat tartózkodik a szülőfalujában, a Felvidék egyik legkeletibb településén, 

Kiscsernyőben is. 

 

147 éves a Medve-tó 

Csaknem másfél évszázados születésnapost köszöntöttek Szovátán: 147 éves lett a fürdőváros 

vonzerejét jelentő Medve-tó. A heliotermikus sós tó hatalmas turisztikai látogatottságnak 

https://mediaklikk.hu/musor/magyar-vilag/
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örvend, épp a világjárvány előtti évben döntötte meg minden korábbi látogatottsági rekordját. 

A Maros megyei fürdővárosban idén nyárra újra jó szezont remélnek. 


