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Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder: jó lenne, ha meghallanánk a csíksomlyói üzenetet 
2017. június 3. – Krónika, MTI, szekelyhon.ro, Krónika, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar 

Hírlap 

A prédikáció megbékélésre vonatkozó üzenetét hangsúlyozta a csíksomlyói búcsún részt vevő 

Áder János köztársasági elnök a szentmise utáni rövid sajtónyilatkozatában. Öt éve visszajáró 

zarándoka a csíksomlyói búcsúnak. „Veres András püspök úr prédikációjában a béke volt a 

központi üzenet. Meg kell békülnünk önmagunkkal, békét kell teremtenünk családjainkban, 

közösségeinkben, városainkban, országainkban. Ennél fontosabb üzenete a mai 

prédikációnak nem lehetett. Jó lenne, ha minél többen meghallanák” - nyilatkozta az elnök. 

 

Semjén szerint soha nem látott támogatása van a külhoniaknak 
2017. június 4. – MTI, Híradó.hu, Kormany.hu, Lokál, Magyar Idők, Pesti Srácok, 

Orientpress, Transindex, Bumm.sk, Karpatalja.ma, Hírek.sk, Vajdaság.ma, Gondola.hu, 

Magyar Idők 

Soha nem látott támogatása van a külhoni magyarságnak - mondta Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Kossuth rádió Vasárnapi Újság 

műsorában. Kifejtette: a külhoni magyarság támogatása 2010-hez képest megtízszereződött, 

a gazdaságit is ideszámolva, meghúszszorozódott. “Felelősséggel mondom, hogy kormány 

annyit még nem tett a külhoni magyarságért, mint az Orbán-kormány” – fogalmazott a 

miniszterelnök helyettes. Semjén Zsolt kiemelte: a kultúra, az oktatás mellett a támogatást 

kiterjesztették a gazdaságra is vissza nem térítendő támogatás, illetve kedvezményes hitel 

formájában. “Demográfiában és össznemzetben gondolkodunk” – szögezte le Semjén Zsolt, 

példaként említve az anyasági támogatás és a babakötvény kiterjesztését a külhoni 

magyarságra. 

 

A magyarság nem előidézője, hanem áldozata trianonnak 
2017. június 3. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, hirado.hu, InfoRádió 

Itt az ideje, hogy a szomszédjaink, Európa vezetői kimondják, elismerjék és politikájuk 

igazodási pontjává tegyék, hogy a magyarság, a magyar nemzet trianonnak áldozata, nem 

pedig előidézője, és nem az elkövetője - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

szombaton Szarvason, a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 

nem járja, hogy Európa és a szomszédos államok vezetői csak annyit tudnak mondani erre a 

történelmi igazságtalanságra, hogy a magyaroknak ideje volna végre túllépniük a régi 

sérelmeken, hagyjuk ezeket a régi dolgokat - fogalmazott a politikus a történelmi 

Magyarország közepét jelző szélmalom mellett elmondott beszédében. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ader-jo-lenne-ha-meghallanank-a-csiksomlyoi-uzenetet
http://www.hirado.hu/2017/06/04/semjen-zsolt-soha-nem-latott-tamogatasa-van-a-kulhoni-magyarsagnak/
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-magyarsag-nem-eloidezoje-hanem-aldozata-trianonnak
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Potápi: harcolni fogunk a Beneš-dekrétumok eltörléséért 
2017. június 5. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirek.sk, Új Szó, mno.hu 

Minden erőnkkel harcolni fogunk a felvidéki magyarság jogfosztását kimondó Beneš-

dekrétumok eltörléséért – jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn 

Bonyhádon. Potápi Árpád János a felvidéki magyarok kitelepítésének 70. évfordulója 

alkalmából tartott megemlékezésen hozzátette: a kitelepítés áldozatainak emléke kötelez 

bennünket arra, hogy „a határokkal szétszakított magyar nemzet összetartozásának lángját 

átadjuk a következő generációknak”. Azt mondta, a felvidéki magyarságra a második 

világháború után vártak a legsúlyosabb megpróbáltatások: hontalanná váltak saját 

hazájukban, és elszenvedőivé egy "ördögi tervnek", amely felelősöket keresett az ártatlanok 

között. 

 

Menyhárt József: a nemzethez tartozás hűség és alázat 
2017. június 2. – MTI, hirek.sk, Körkép, Felvidék Ma 

A magyarság megélése, az együvé tartozás nem nacionalizmus, a nemzethez tartozás hűség, 

erény és alázat – hangoztatta a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke a nemzeti 

összetartozás napja alkalmából rendezett ünnepségen, pénteken a budapesti Magyarság 

Házában. Megjegyezte: a magyar nemzethez tartozás a zivataros évszázadok során néha 

szenvedéseket is hozott a magyar közösség számára. Menyhárt József felidézte a felvidéki 

kitelepítéseket, deportálásokat, kiemelve, hogy az emberek többsége mégsem tagadta meg 

nemzetét. Kitért Esterházy János alakjára, s azt mondta: az ilyen történelmi példák mutatják, 

hogy a tartás, amit a nemzethet való tartozás ad, nem pótolható, hiánya az egyén és a 

közösség szintjén is kiütközik.  

 

Hoppál Péter: a nemzeti egység ma ismét erős 
2017. június 3. – MTI, Magyar Idők, Híradó.hu 

A kultúráért felelős államtitkár szerint ma Magyarországon egyre többen képesek felismerni, 

hogy közösségünk fontos és erős. Az MTI-nek eljuttatott közlemény szerint Hoppál Péter a 

Pécs-vasasi Trianon-emlékműnél a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott szombati 

megemlékezésen arról beszélt, hogy a nemzeti egység ma ismét erős. "A történelmi-kulturális 

összetartozás nem torpan meg az egykor önkényesen meghúzott politikai vagy földrajzi 

határokon" - hangoztatta a politikus, majd az erős közösséghez való tartozás és a közös 

kultúra "mindennél nagyobb" megtartó erejét hangsúlyozta. 

 

Rétvári: amíg léteznek magyar iskolák a határon túl, addig lesznek magyar 
közösségek is 
2017. június 3. – MTI, Magyar Idők, Lokál, Pannon RTV 

Amíg léteznek magyar iskolák a határon túl, addig lesznek magyar közösségek is, a 

köznevelésnek nem szabhatnak határt a trianoni határok - mondta az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának parlamenti államtitkára szombaton Sződligeten, a nemzeti összetartozás 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/harcolni-fogunk-a-benes-dekretumok-eltorleseert
http://www.hirek.sk/itthon/20170602130821/Menyhart-Jozsef-a-nemzethez-tartozas-huseg-es-alazat.html
http://www.hirado.hu/2017/06/03/hoppal-peter-a-nemzeti-egyseg-ma-ismet-eros/
http://magyaridok.hu/belfold/amig-leteznek-magyar-iskolak-hataron-tul-addig-lesznek-magyar-kozossegek-1784899/
http://magyaridok.hu/belfold/amig-leteznek-magyar-iskolak-hataron-tul-addig-lesznek-magyar-kozossegek-1784899/
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napja alkalmából tartott megemlékezésen. Rétvári Bence a Pest megyei településen tartott 

ünnepi beszédében felidézte, hogy Trianonban olyan békét erőltettek Magyarországra, amely 

a népek önrendelkezését hangsúlyozta, de valójában mégsem tették azt lehetővé, csak olyan 

esetekben, ahol fegyverrel vívták ki. 

 

Semjén Zsolt Csíkszeredában: a magyarság a keresztény Európa védelmezője 
2017. június 2. – maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro, Krónika 

Szent László az, akiben a keresztény szentség és a nemzeti szellem egységre jutott, a 

magyarság pedig ma is a keresztény Európa védelmezője - hangsúlyozta Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes pénteken Csíkszeredában, ahol megnyitotta a „Szent László király a 

hit bajnoka, a haza hőse” című kiállítást. Ünnepi beszédében rámutatott: a lovagkirályban lett 

sajátosan magyarrá az egyetemes kereszténység, ezt bizonyítják Szent László legendái, 

amelyekben az ősi nemzeti hagyomány találkozik a keresztes lovag eszményével, így Szent 

László öröksége a legnehezebb időben is megtartó erőt jelentett a nemzet számára, akárcsak 

Csaba királyfi a székelység számára. 

 

Összefogásra szólított a csíksomlyói búcsú szónoka 
2017. június 3. – Krónika, MTI, hirado.hu, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

A viszálykodás megszüntetésére, a nemzet és a haza sorsának jobbra fordítása érdekében 

történő összefogásra kérte szombaton a csíksomlyói búcsú résztvevőit, valamint a szentmisét 

a televízióban és a rádióban követőket a prédikációt tartó Veres András győri püspök, a 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Jó megtapasztalni, hogy vannak pillanatok 

mikor együtt tudunk gondolkodni és érezni egymással. Sajnos napjainkban egyre ritkábban 

adatik ilyen pillanat” - fogalmazott a szónok. Kifejtette, ezért is köszönik „székely és csángó 

testvéreinknek, hogy a 450 évvel ezelőtt tett ígéretüket hűségesen megtartva alkalmat 

kínálnak ma mindannyiunknak arra, hogy a Kárpát-medence, sőt a világ minden tájáról 

összejöjjünk mi magyarok a Csíksomlyói Szűzanyát köszönteni, és egész nemzetünkért 

imádkozni”. 

 

A gyimesi csángók intézményei 650 millió forintos támogatást kapnak 
2017. június 2. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A gyimesi csángó magyarok egyházi és oktatási intézményei összesen 650 millió forintos 

támogatást kapnak a magyar kormánytól – jelentette be pénteken Gyimesbükkön Soltész 

Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. Az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának államtitkára pénteken részt vett a csíksomlyói zarándoklatra 

érkezett Boldogasszony zarándokvonat utasaival és helyi csángó magyarokkal együtt a 

gyimesbükki Kontumáci kápolnánál tartott szentmisén. Ezt követően az MTI-nek telefonon 

elmondta: a magyar kormány 50 millió forinttal támogatja Gyimesbükkön a római katolikus 

plébánia, illetve közösségi ház felújítását, 100 millió forinttal finanszírozza 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81537-semjen-zsolt-csikszeredaban-a-magyarsag-a-kereszteny-europa-vedelmez-je
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szazezrevel-erkeztek-a-zarandokok-a-csiksomlyoi-nyeregbe
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-gyimesi-csangok-intezmenyei-650-millio-forintos-tamogatast-kapnak
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Gyimesközéplokon a Gróf Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola tornatermének 

megépítését, illetve 500 millió forintot fordít Gyimesfelsőlokon az Árpád-házi Szent Erzsébet 

Líceum épületének és a hozzá tartozó diákotthonnak a felújítására. 

 

Megnyílt a Kallós-gyűjtemény kibővített válaszúti múzeuma 
2017. június 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap 

A Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményét bemutató kibővített válaszúti múzeum megnyitásával 

ünnepelték pénteken a múzeumot is működtető Kallós Zoltán Alapítvány fennállásának a 25. 

évfordulóját a Kolozs megyei településen. Az eseményen Hoppál Péter kultúráért felelős 

államtitkár kijelentette: a Kárpát-medencei magyarság ugyan különböző országokban él, de 

kultúráját ugyanabból a kútból merítette. Úgy vélte: Bartók Béla, Kodály Zoltán és Kallós 

Zoltán bizonyította, hogy a Kárpát-medencei szellemi vagyon egységes és a magyar kulturális 

örökség egységét nem bontják meg államhatárok. 

 

Károly herceg ellátogatott a csernátoni Haszmann Pál Múzeumba 
2017. június 2. – Krónika, maszol.ro 

A csernátoni Haszmann Pál Múzeumot látogatta meg csütörtökön Károly walesi herceg, aki 

magánlátogatáson tartózkodik Romániában. Egyes források szerint a brit trónörökös péntek 

délután gróf Kálnoky Tibor miklósvári kastélyának vendége lesz. Haszmann Pál, a csernátoni 

tájmúzeum igazgatója arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy a brit 

koronaherceg közel másfél órát töltött a múzeumban.  

 

Vincze: Berlin támogatja a Minority SafePack kezdeményezést 
2017. június 2. – Krónika, transindex.ro 

Hatalmas eredményként méltatta a Bundestag pénteki ülésén meghívottként jelen lévő 

Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke, hogy a német 

parlament alsóházának plenáris ülése foglalkozott a Minority SafePack kezdeményezéssel. 

Vincze szerint Németország kormánya és parlamentje egyértelműen támogatja a Minority 

SafePack kezdeményezést. „A legmagasabb szinten, Európa egyik legbefolyásosabb 

törvényhozásában az Európai Unió által védendő európai értékként beszéltek az őshonos 

kisebbségekről, a nyelvi és kulturális sokszínűség oltalmazásáról, a FUEN-t pedig olyan 

kisebbségi szervezetként méltatták, amely nagyon sokat tett az őshonos nemzetiségek 

érdekeinek érvényesítésében. Nagyon sok ilyen támogató nyilatkozatra van szükségünk a 

következő egy évben, hogy kezdeményezésünk végül sikeres legyen” – idézte a FUEN erdélyi 

elnökét az RMDSZ hírlevele. 

 

Kőbe vésett történelemhamisítás az erdélyi emlékműveken 
2017. június 2. – maszol.ro 

Amiért valaminek emlékművet, emléktáblát állítanak, attól még nem biztos, hogy az adott 

esemény megtörtént, illetve épp úgy, ahogy azt egyesek az utókorral láttatni akarják. A 

történelem propagandisztikus célú elferdítésének emlékműveivel sajnos még mindig 

találkozhatunk Erdély-szerte. 
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https://kronika.ro/kultura/megnyilt-a-kallos-gyujtemeny-kibovitett-valaszuti-muzeuma
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/karoly-herceg-ellatogatott-a-csernatoni-haszmann-pal-muzeumba
https://kronika.ro/kulfold/vincze-berlin-tamogatja-a-minority-safepack-et
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/81529-k-be-vesett-tortenelemhamisitas-az-erdelyi-emlekm-veken
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A Gyermekfilharmónia hangversenyén vett részt Áder János, Magyarország 

elnöke 

2017. június 2. – szekelyhon.ro 

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia gálahangversenyén vett részt pénteken Áder János 

Magyarország köztársasági elnöke. A zenekart a Magyar Művészeti Akadémia elismerésével 

tüntették ki. Áder Jánost, aki feleségével, Herczegh Anitával érkezett a szentegyházi Gábor 

Áron Művelődési Házban megszervezett eseményre, elsőként a szentegyházi huszárok 

díszőrsége és a helyi elöljárók köszöntötték. A Székelyföldön magánlátogatáson tartózkodó 

államfő nem mondott beszédet és nem is nyilatkozott. 

 

Károly herceg felkereste az ősei által épített templomot 
2017. június 3. – Krónika 

Az erdélyi ősei által épített tövisi görög katolikus templomot kereste fel szombaton a 

romániai magánlátogatáson tartózkodó Károly herceg. A brit trónörökös szombaton a Fehér 

megyei Tövisre (Teiuş) látogatott, ahol megnézte azt a görög katolikus templomot, amelyet 

szépanyja, Rhédey Klaudia ősei, a Rácz család építtetett a 16. században.  

 

A magyarellenes lépéseket büntetnék 
2017. június3. – Pataky István – Magyar Idők 

Végrehajtásának elmaradása esetén szankciókat is tartalmaz az a romániai törvénymódosítás, 

amely előrelépést jelenthet az anyanyelven történő ügyintézés és az etnikai, történelmi 

szimbólumok használata területén is. A kérdésben döntő lesz a kormányzó 

szociáldemokraták hozzáállása. Ambrus Izabella Ágnes, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) képviselője elmondta, hogy Románia következetesen ideális, példaértékű 

képet fest a kisebbségi jogok helyzetéről, annak ellenére, hogy a legtöbb kisebbségi jog az 

előírások ellenére sem érvényesül, azokat nem tartják be vagy egyszerűen megtagadják 

gyakorlati érvényesítésüket. 

 

Az összmagyarság nagy ünnepe 
2017. június 3. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Pünkösdkor, a húsvét utáni hetedik vasárnapon a Szentlélek kiáradását ünnepli a keresztény 

világ. Egy friss felmérés szerint ezen a hosszú hétvégén minden harmadik magyar elutazik 

valahova otthonról, és közülük sokan Csíksomlyóra indulnak, a pünkösdi zarándoklatra. A 

legnagyobb magyar zarándokhely népszerűsége egyre nő, felekezettől függetlenül mennek az 

emberek, így évről évre két-háromszázezren látogatnak el a Csíkszeredával gyakorlatilag 

összenőtt településre. Ezzel a régi székely búcsú az összmagyarság legnagyobb rendezvényévé 

vált. Az idei búcsú mottója: „Tarts meg minket őseink szent hitében!” 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-gyermekfilharmonia-hangversenyen-vett-reszt-ader-janos-magyarorszag-elnoke
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-gyermekfilharmonia-hangversenyen-vett-reszt-ader-janos-magyarorszag-elnoke
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/karoly-herceg-felkereste-az-osei-altal-epitett-templomot
http://magyaridok.hu/kulfold/magyarellenes-lepeseket-buntetnek-1781194/
https://mno.hu/hatarontul/az-osszmagyarsag-nagy-unnepe-2401791
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Az ezeréves határnál ünnepeltek a zarándokvonatok utasai 
2017. június 4. – maszol.ro 

Tízedik alkalommal gördült be a 30-as számú őrházhoz pünkösd napján a Budapestről 

érkezett nosztalgiavonat mozdonya, amelyet II. Rákóczi Ferenc arcképével díszítettek. A 

mozdony a Csíksomlyó expressz zarándokvonat mintegy 1200 utasát hozta el az ezeréves 

hátárig, velük tartott egy másik vonat is, a Székely gyors. 

 

Kétnyelvű utcanévtáblák: lépni fog a marosvásárhelyi RMDSZ 
2017. június 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Dózsa György utcai kétnyelvű utcanévtáblák lecserélése kapcsán további lépéseket 

szándékszik tenni a marosvásárhelyi RMDSZ – tájékoztatta a Maszolt Vass Levente, a 

szervezet elnöke. A politikus elmondta, annak ellenére, hogy hivatalos választ nem kaptak a 

arra a kérdésükre, hogy a városháza milyen utasításnak tettek eleget, amikor a kétnyelvű 

utcanévtáblákat a román nyelvűekre cserélték, tudomására jutott, hogy a prefektúra 

felszólítására történt ez a művelet. „Kértünk a prefektustól is a magyarázatot, de csak péntek 

este kaptunk egy átiratot. Ebben egy dossziészámra hivatkoznak, ám azt nem tudjuk, hogy 

mit tartalmaz a megjelölt irat” – mondta Vass Levente. 

 

„Kiútkeresés legyen, ne gyászba borulás” 
2017. június 5. – Bihari Napló 

Ebben az évben is megemlékeztek Nagyváradon a trianoni diktátumról a Nemzeti 

Összetartozás Napja alkalmából. „Nem a gyászba borulás fájdalmának, hanem a 

kiútkeresésnek kellene jellemeznie a Trianonra való megemlékezést” – hangzott el többek 

között a beszédek sorában. 

 

A trianoni békediktátumra emlékeztek, a nemzeti összetartozást ünnepelték 
Székelyudvarhelyen 
2017. június 5. – szekelyhon.ro 

Az itthon maradás és a magyarság egységének fontosságát hangsúlyozták a székelyudvarhelyi 

Nemzet Összetartozás Napi ünnepség felszólalói. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) székelyudvarhelyi szervezeteinek vasárnapi 

rendezvényén a trianoni békediktátumról is megemlékeztek a részvevők. 

 

Zarándokok ezrei vettek részt a gyimesi megemlékezéseken 
2017. június 5. – szekelyhon.ro 

Össznemzeti zarándokhellyé vált a pünkösdi ünnepek alatt az egykori országhatár környéke. 

Tíz éve tartanak pünkösdi ünnepségeket a Gyimesekben, idén pedig eddig még nem 

tapasztalt tömeg vett részt a kontumáci eseményeken. Ezek csúcspontjaként bejelentették, 

hogy elkezdődik a Rákóczi-vár felújítása. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/81587-az-ezereves-hatarnal-unnepeltek-a-zarandokvonatok-utasai
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/81607-ketnyelv-utcanevtablak-lepni-fog-a-marosvasarhelyi-rmdsz
http://www.erdon.ro/kiutkereses-legyen-ne-gyaszba-borulas/3506603
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-trianoni-bekediktatumra-emlekeztek-a-nemzeti-osszetartozast-unnepeltek-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-trianoni-bekediktatumra-emlekeztek-a-nemzeti-osszetartozast-unnepeltek-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/zarandokok-ezrei-vettek-reszt-a-gyimesi-megemlekezeseken
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Első évét értékelte a Székelyföldi Jégkorong Akadémia 
2017. június 5. – maszol.ro 

Egy évvel ezelőtt, pünkösdkor indították útjára a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát. Az 

évforduló alkalmából hétfőn Tánczos Barna, az akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány 

elnöke, valamint Nagy Attila ügyvezető igazgató Csíkszeredában számoltak be a jövőbeni 

fejlesztésekről, a sporttevékenységekről, de visszatekintettek az elmúlt év megvalósításaira is. 

„Ez a projekt mondhatni az utolsó percben menti meg a székelyföldi jégkorong-utánpótlást. 

Nagyon erős az elvándorlás a térségben, amely mind a félig kiforrott edzőket, mind pedig a 

félkész játékosokat is érinti. Ma már oda jutottunk, hogy Csíkszereda nem tud egy U18-as 

csapatot előállítani” – magyarázta az akadémia létjogosultságát Tánczos Barna a sajtó 

képviselőinek. 

 

Váradi affér jobbikos képviselővel 
2017. június 6. – Krónika 

Megtámadták Nagyváradon Pintér Tamás jobbikos országgyűlési képviselőt, amiért magyarul 

beszélt – mint a politikus Facebook-oldalán állítja, péntek este, a csíksomlyói búcsúba 

készülve megállt Nagyváradon, és megtámadták, amikor egy barátjával a belvárosban sétált. 

„Egy húszas éveiben járó román számon kérte rajtunk, miért beszélünk magyarul. Amint 

elhangzott, hogy azért, mert magyar vagyok, azonnal ütött” – írta a politikus, aki szerint 

barátjával rendőrt hívtak, ezek elkísérték a támadót. 

 

Nagyszombat megyében az MKP 15 képviselőjelöltet és elnökjelöltet is indít 
2017. június 2. – hirek.sk 

Berényi József jelenlegi megyei alelnök személyében a Magyar Közösség Pártja saját megye 

elnökjelöltet, valamint 15 képviselőjelöltet indít Nagyszombat megyében. Ott a Most-Híd is 

indít elnökjelöltet, mégpedig Rigó Konrád kulturális államtitkárt. Egyebek mellett a két párt 

egymáshoz való viszonyáról, a tárgyalásokról, az MKP választási kampánystratégiájáról és a 

szlovák pártok körvonalazódó erőviszonyairól Berényi Józsefet kérdezte  hirek.sk. 

 

Megyeelnök-választás: A Híd még tárgyal Richard Raši támogatásáról 
2017. június 2. – bumm.sk, Körkép 

A Híd még tárgyalásokat folytat Richard Raši megyeelnök-jelölt támogatásáról – jelentette ki 

Bugár Béla, a Híd elnöke a Tőketerebesi járás Lelesz településén tett munkalátogatása során. 

Kassa megyében még nem zárható ki a Híd és az MKP együttműködése.  

 

Bugár: Dzsihádot folytatnak ellenem. A Polis felméréseire nem adunk 
2017. június 2. – Körkép 

Bugár Béla a Hospodárske Noviny szlovák gazdasági napilap internetes kiadásának 

HNtelevízia nevű műsorában nyilatkozott. Szóba került a vegyespárt egyre gyengülő 

népszerűsége, a Most-Híd elnöke újra az MKP-t hibáztatta, amiért nem született 
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http://www.maszol.ro/index.php/sport/81610-els-evet-ertekelte-a-szekelyfoldi-jegkorong-akademia
http://www.hirek.sk/belfold/20170601192123/Nagyszombat-megyeben-az-MKP-15-kepviselojeloltet-es-elnokjeloltet-is-indit.html
http://www.bumm.sk/belfold/2017/06/02/megyeelnok-valasztas-a-hid-meg-targyal-richard-rasi-tamogatasarol
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/06/02/bugar-dzsihadot-folytatnak-ellenem-a-polis-felmereseire-nem-adunk
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együttműködés a megyei választásokon. Szerinte nem az ő személye akadályozza a két párt 

összefogását, és úgy véli, az ellenzék dzsihádot folytat ellene.  

 

Nemzeti összetartozás napja – Éberhardon tartották a felvidéki központi 
megemlékezést 
2017. június 3. – hirek.sk 

Az összetartozás érzésének megélése segít a külhoni magyarságnak kezelni a trianoni traumát 

– jelentette ki Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szomszédságpolitikáért 

felelős miniszteri biztosa szombaton Éberhardon, ahol részt vett a nemzeti összetartozás 

napja alkalmából a Csemadok által szervezett megemlékezésen. A megemlékezésen részt vett 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke is, aki az emléknapról azt 

mondta: a nemzeti összetartozás napja egyúttal „oldás és kötés is” – oldás abban az 

értelemben, hogy segít feldolgozni száz év traumáját, kötés pedig úgy, hogy segít megtartani a 

határok felett is átívelő közös értékeket. 

 

Magyar, szeresd a magyart 
2017. június 3. – Felvidék Ma 

Szimőn június 2-án a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának, és a járásban 

működő Csemadok alapszervezetek elnökeinek ünnepi ülésével kezdődött a Nemzeti 

összetartozás napi rendezvény, amelyen a kitelepítések hetvenedik évfordulójáról is 

megemlékeztek.  

 

Az érintett települések 87 százalékában kétnyelvűek a helységnévtáblák 
2017. június 4. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A települések elején és végén elhelyezendő kétnyelvű helységnévtáblák törvény szerinti 

kötelességének a települések 87 százaléka felelt meg – derül ki a Szlovák Köztársaság 

területén élő kisebbségek nyelvhasználatáról szóló 2015-2016-os időszakot érintő jelentésből. 

„Kötelességét minden olyan község teljesítette, ahol ruszin kisebbség él. A nevezett 

kötelességet a magyar nemzetiséghez tartozó lakosok által lakott községek 92 százalékban 

teljesítették” – olvasható a jelentésben. 

 

Rendhagyó nemzeti összetartozás napi megemlékezés Szalkán 
2017. június 5. – hirek.sk 

Az Alsó-Ipoly mente egyik falujában, Szalkán, rendhagyó módon ünnepelték a nemzeti 

összetartozást: gyermek folklórfesztivált rendeztek. A magyarság sorsát megpecsételő 

trianoni eseményeken nem keseregni kell, hanem egymást megismerve és segítve a 

magyarság megmaradásáért kell tennünk – véli Szőcs Fruzsina, a Csemadok Szalkai 

Alapszervezetének elnöke. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170603145029/Nemzeti-osszetartozas-napja-Eberhardon-tartottak-a-felvideki-kozponti-megemlekezest.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170603145029/Nemzeti-osszetartozas-napja-Eberhardon-tartottak-a-felvideki-kozponti-megemlekezest.html
http://felvidek.ma/2017/06/magyar-szeresd-a-magyart/
http://www.hirek.sk/belfold/20170604154434/Az-erintett-telepulesek-87-szazalekaban-ketnyelvuek-a-helysegnevtablak.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170605161448/Rendhagyo-nemzeti-osszetartozas-napi-megemlekezes-Szalkan.html
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„Mi vagyunk a nemzet gerince“ 
2017. június 5. – Felvidék Ma 

Június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 97. évfordulóján – amely nap 2010 óta 

egyben a nemzeti összetartozás napja is – Felvidék-szerte tartottak megemlékezéseket az 

országcsonkításra, nemzetünk legnagyobb tragédiájára emlékező magyarok. A Felvidék.ma 

cikkében a komáromi, lévai, somorjai, rozsnyói, nánai, nagytárkányi megemlékezéseket 

foglalja össze. 

 

„Törvény adta joguktól fosztották meg a magyar diákokat Vajdaságban” 
2017. június 3. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Törvény adta joguktól fosztották meg a magyar diákokat Vajdaságban, amikor az Újvidéki 

Egyetem Jogi Kara megszüntette a magyar nyelven való felvételizést – hangzott el a szombati 

sajtótájékoztatón, amit a VaMaDisz és a magyarországi Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának képviselői tartottak. Az ítélet a magyarországi szervezetet is 

megdöbbentette. 

 

Királyhalmi megemlékezés a nemzeti összetartozás napján 
2017. június 4. – Pannon RTV 

Vasárnap volt a nemzeti összetartozás napja. Kilencvenhét éve, azaz 1920. június 4-én írták 

alá a trianoni békediktátumot. A magyar Országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította június 

4-ét a nemzeti összetartozás napjává. Az emléknap alkalmából Magyarország-szerte és 

határon túl is megemlékezéseket tartottak. Vajdaságban vasárnap délután Királyhalmon 

gyülekeztek a megemlékezők. A nemzeti összetartozás napja alkalmából szervezett első 

vajdasági központi megemlékezést 2012-ben szervezték meg a királyhalmi Jézus Szentséges 

Szíve templom kertjében. Akkor ültették el a nemzet almafáját. Azóta öt év telt el. 

 

Átadták a helyreállított Országzászlós emlékművet Gunarason 
2017. június 4. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Ünnepélyesen átadták a helyreállított Országzászlós emlékművet Gunarason. Az emlékművet 

Pásztor István a Tartományi Parlament, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke avatta 

fel. Az ünnepség előtt istentiszteletet tartottak. Ezt követően a templom melletti parkba 

vonultak a jelenlevők, a felújított zászlótartóhoz. Pásztor István, elmondta: „Fontos az, hogy a 

gunarasiak erőt és bátorságot merítettek és felújították. Azt gondolom, hogy ezzel nem csak 

Gunaras hírnevét erősítik, hanem mindannyiunk eltökéltségére mutatnak rá. Ez a nemzethez 

tartozásnak az érzése.” 

 

Emlékkereszt az újvidéki Európa Kollégium udvarán 
2017. június 5. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A 20. század mártírjainak és ártatlan magyar áldozatainak emlékére emeltek keresztet 

Újvidéken, az Európa Kollégium udvarában. A nemzeti összetartozás jelképe a különleges 
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anyagból készült emlékmű, ugyanakkor jövőbetekintés és a fiatalok útmutatója azért, hogy 

hasonló szörnyűségek ne történjenek meg újra. Pásztor István házelnök és Pirityiné Szabó 

Judit pünkösdhétfőn az Európa Kollégium udvarában leleplezték az 1944 és 1956 közötti 

időszak ártatlan magyar áldozatainak emlékére emelt emlékművet. 

 

Dudás Károly: A királyhalmi almafa az összetartozás és a megújulás jelképe 
2017. június 4. – Vajdaság Ma 

A nemzeti összetartozás napján, a trianoni évforduló alkalmából ünnepi szentmisét tartottak 

Királyhalma településen, ahol 2012-ben elültették a közös múltat és közös gyökereket 

szimbolizáló almafát, ez volt a VMSZ központi délvidéki megemlékezése az ünnep 

alkalmából. A megemlékezésen jelen volt dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi 

nagykövete, dr. Babity János, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja, Pásztor 

István, a VMSZ elnöke, Hajnal Jenő MNT elnök, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség 

politikusai, tisztségviselői és a nemzeti tanács tagjai. 

 

Vajdasági Szabadegyetem Kishegyesen 2017-ben 
2017. június 5. – Pannon RTV 

Idén is megrendezik a Vajdasági Szabadegyetemet Kishegyesen. Az eseménynek ezúttal is a 

Kátai tanya ad otthont. A fesztivál július 6-tól 9-ig tart. A szervezők számos előadással 

készülnek, színes programokat szerveznek és várják az érdeklődők jelentkezését. Lesz 

sporttéma, ugyanis többek között Balogh Zoltán ezüstérmes olimpiai öttusázó is ellátogat 

Kishegyesre. Lesz kerekasztal-beszélgetés a szabadkai felsőoktatási képzőközpont kérdéséről, 

amelyen részt vesz Maruzsa Zoltán magyar köznevelésért felelős helyettes államtitkár. 

Kísérőprogramok is tarkítják az eseményt, az esti órákban például lesz bórkóstoló, táncház és 

karaoke-est. A helyszínről élőben jelentkezik majd a Pannon Rádió. 

 

Találkozó az EU szomszédságpolitikáért és bővítési tárgyalásokért felelős 
biztosával 
2017. június 3. – karpatalja.ma 

 Kijevben az EU Delegáció székházában találkozott a kárpátaljai magyar közösség 

képviselőivel június 1-jén Johannes Hahn, az Európai Unió szomszédságpolitikáért és 

bővítési tárgyalásokért felelős biztosa. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, a kijevi parlament 

képviselője, Tóth Mihály jogtudós, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke, valamint Csernicskó István 

nyelvész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója Keskeny Ernő, 

Magyarország ukrajnai nagykövetének táraságában a kárpátaljai magyarságot érintő 

legfontosabb problémákról tájékoztatta az EU biztost. A kárpátaljai képviselők elmondták, 

hogy az Ukrajna lakosságát az utóbbi években sújtó szociális és gazdasági problémák a 

Kárpátalján élő magyarok körében hatványozottabban éreztetik hatásukat a közösség 

periférikus földrajzi elhelyezkedése, jellemzően falusi településszerkezete, valamint nyelvi és 

etnikai kisebbségi léte miatt.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21476/Dudas-Karoly-A-kiralyhalmi-almafa-az-osszetartozas-es-a-megujulas-jelkepe.html
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Reformációs Családi Napok Tiszakeresztúrban  
2017. június 2. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

A reformáció 500. évfordulója alkalmából május 29–31. között Sipos József lelkipásztor és a 

helyi református gyülekezet szervezésében családi napokat tartottak a nagyszőlősi járási 

Tiszakeresztúrban. A háromnapos programsorozatot a Reformáció Emlékbizottság és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatatta. 

  

A magyarországi Fidelitas kabinetülése kárpátaljai előadóval 
2017. június 2. – karpatalja.ma 

A KMKSZ Ifjúsági Szervezete hároméves újjáalakulása óta szoros kapcsolatot ápol a 

magyarországi Fidelitas közösséggel. Számos adománygyűjtő akció, közös szeminárium és 

különböző rendezvény során mutatkozott már meg a két szervezetben rejlő együttes erő, 

tenni akarás és összetartozás, valamint az egymástól való tanulás, tapasztalat- és eszmecsere 

igénye is aktívan él közöttük. A múlt hét folyamán, a Fidelitas Fenntartható Fejlődés Kabinet 

vendége és előadója volt Fábián Beáta, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági 

Szervezetének elnökségi tagja. 

 

Összetartozunk! 
2017. június 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tegnap délután a Zsitkóc-Bödeháza közötti 

határon lévő Hetés Barátság Parkban közös programra gyűltek össze a határ két oldalán élők, 

hogy az 1920-ban történt trianoni eseményekre emlékezzenek. Ünnepi beszédet Göncz László 

történész mondott. Az alkalmi kultúrműsor közben az egybegyűlteket köszöntötte Földes 

Gyula lendvai főkonzul és Horváth Ferenc, a muravidéki nemzeti közösség elnöke. A 

rendezvény kétnyelvű pünkösdi szentmisével fejeződött be. 

 

Az amerikai magyarok is megemlékeztek  
2017. június 4. – MTI, Híradó.hu, Gondola.hu 

Az Egyesült Államokban élő magyar közösségek is megemlékeztek a nemzeti összetartozás 

napjáról. Chicagóban, Clevelandben, New Yorkban, New-Brunswickban misével, ünnepi 

előadással, fesztivállal emlékeztek a magyar közösségek a nemzeti összetartozás napjára. 

Chicagóban a Szent István király katolikus templomban a hagyományos Hősök napja-

ünnepségen szentmisével, majd Trianonról szóló műsorral emlékeztek a helyi magyarok. Az 

ohiói Clevelandben a "Lelkek érintése" című koncert és előadás várta az érdeklődőket. New 

Brunswicban néptáncos fesztivált tartottak, New York városában pedig előadást rendeztek a 

Magyar Házban. A New York-i Széchenyi István Társaság és a magyarországi Sárospatakról 

érkezett Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesület közös szervezésében tartott 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/reformacios-csaladi-napok-tiszakereszturban
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/a-magyarorszagi-fidelitas-kabinetulese-karpataljai-eloadoval/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174475337
http://www.hirado.hu/2017/06/04/az-amerikai-magyarok-is-megemlekeztek/
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"Mert ez maradt" című előadáson a magyar emigráció életérzéséről szóltak, s egyúttal 1956 

hőseinek emlékét is megidézték. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. június 2. – Kossuth Rádió 

Megérkezett végállomásra az Össznemzeti Zarándokvonat 

Műsorunk idején talán már megérkezett végállomására az Össznemzeti Zarándokvonat. Több 

mint 1000 utasa a világ különböző tájairól érkező zarándok. Valamennyien a Csíksomlyói 

búcsúra tartanak, hogy szombaton részesei lehessenek az ünnepi szentmisének. Felvételünk 

azonban nem a végállomáson, még csak nem is a vonaton, utazás közben készült, hanem a 

nagyváradi állomáson, ahol ugyan a tervezettnél hosszabb ideig várakozott a Csíksomlyó 

Expressz és a Székely Gyors összekapcsolásával kialakított szerelvény, de mint az Ionescu 

Nikolett összeállításából kiderül, senki sem bánkódott a késés miatt. 

Csíkszeredába érkezett a Szent László-kiállítás 

A csíksomlyói búcsú éppen 450 esztendeje létezik, de más évfordulót is ünnepel idén a világ 

magyarsága, 940 évvel ezelőtt lépett trónra, 825 éve avatták szentté a hitében erős 

lovagkirályt, Lászlót. A magyar kormány éppen ezért nyilvánította Szent királyunk évének 

2017-et, a tetteire emlékező ünnepségek, konferenciák, rendezvények sorába tartozik az a 

kiállítás is, amely most Csíkszeredába érkezett. Az ünnep méltóságát emeli Szent László 

ereklyéje a településen és a csíksomlyói búcsún is jelen lesz. Interjú Tamás József 

segédpüspökkel, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, Darvas-Kozma József esperes-

plébánossal és Gál Gergellyel, a Szent László év tanácsadó testületének elnökével. 

Interjú Csáky Csongorral a Rákóczi Szövetség középiskolás diákok számára 

szóló programjáról 

A csíksomlyói zarándoklat és a Szent László Év Kárpát-medencei eseményei is arról 

tanúskodnak, hogy él a magyarság összetartozásának érzése. Ennek a láthatatlan köteléknek 

már ünnepe is van, hiszen 2010-ben az Országgyűlés a trianoni békediktátum aláírásának 

napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította, jelezve ezzel, hogy a földrajzi 

szétszakítás ellenére is egy nemzet vagyunk. Azért, hogy az ifjú nemzedékek ne csupán 

hallomásból tudják, de érezzék is ezt, a Rákóczi Szövetség pályázatok keretében középiskolás 

diákok számára teszi lehetővé egy másik, de határon túli középiskola meglátogatását, 

alkalmat teremtve a személyes kapcsolatok kialakítására. Az idei programról kérdezte a 

Határok nélkül munkatársa a szövetség főtitkárát, Csáky Csongort. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-02_18:30:00&ch=mr1
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Nagypaládon tartotta Nemzeti Összetartozás Napi központi rendezvényét a 

KMKSZ 

Bár a nemzeti összetartozás napja június 4-e, Kárpátalján már megnyitották a 

programsorozatot. Számukra talán többet jelent ez az ünnep, mint más magyar 

közösségeknek, hiszen nagy szükségben telnek az ott élők napjai és az összetartozás kézzel 

fogható jelei, a segélyszállítmányok, az anyagi támogatás nélkül a megmaradásuk is 

kérdésessé válhatna. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ugocsai központi 

rendezvényén a Határok nélkül riportere arról is érdeklődött, mikor nyílhat meg Nagypalád 

és a magyarországi Nagyhodos közötti határátkelő hely. 

A reformáció születésének 500. évfordulóját is ünnepeljük 2017-ben 

A reformáció születésének 500. évfordulóját is ünnepeljük 2017-ben, s mert – ismét az 

összetartozás jegyében – a Magyar Református egyház magában foglalja a határon túli 

közösségeket is, az ünnepek is közösek. Ökumenikus istentiszteletet tartottak nemrégiben 

Temesvárott, az evangélikus templomban, ahol Kovácsné Papp Ibolya hirdette az igét, 

Szekernyés János történész pedig a hitújítás  bánsági történetéről tartott előadást.  

A Csiky Gergely főgimnáziumban sok évfolyam diákjai ropták együtt a magyar 

táncokat a tanévzáró alkalmából 

Lassan véget ér a tanév, de van, ahol már a záró gálaműsor is lezajlott. Nem is akármilyen, 

hiszen például a Csiky Gergely főgimnáziumban sok évfolyam diákjai ropták együtt a magyar 

táncokat. S ha műsorunkban sokszor szóltunk az összetartozásról, most tegyük ezt megint. A 

kisebbségi létben magyarnak megmaradás egyik fontos eszköze a kulturális értékek 

megőrzése, s ennek kiváló lehetősége a magyar néptánc oktatása. A tánc pedig összeköt, 

közösséget épít és tart meg. Ezt Arad megye magyar diákjai tudják, érzik.  

  

Határok nélkül 

2017. június 3. – Kossuth Rádió 

Különleges emléktárgyak – kiállítás Nagyszalontán az Arany-év kapcsán 

A bicentenáriumi Arany János-év alkalmából különleges kiállítás várja az érdeklődőket a 

nagyszalontai református templom galériájában. Az Arany János korából származó értékes 

emléktárgyak, levéltári ritkaságok között megtekinthető például a költőóriás születési 

bejegyzését is őrző nagyszalontai egyházközség anyakönyve.  

Istennek kincses tárháza címmel jelent meg Mohay Tamás új könyve  

Istennek kincses tárháza címmel jelent meg Mohay Tamás néprajztudós szerkesztésében a 

csíksomlyói kegyhelyről és a csodás szűzanya szoborról egy eddig nem ismert könyv. Jó 200 

évvel ezelőtt írták. Az Istennek kincses tárháza részletesen leírja a kegyhelyhez és a 

kegyszoborhoz fűződő csodákat és történeteket.  

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-03_20:05:02&ch=mr1
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Az Anna-báltól a Szent Anna-tóig 

Az Anna-báltól a Szent Anna-tóig címmel jelent meg Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál erdélyi 

sorozatának fotókkal gazdagon illusztrált kötete, amely Jókai Mórról szól. A címlap érdekes 

módon kapcsolja össze a két helyszínt.  

Az utóbbi évek legnagyobb délvidéki magyar könyvsikere volt T. Kiss Tamás 

Tükörtestvér című könyve 

Az utóbbi évek legnagyobb délvidéki magyar könyvsikere volt T. Kiss Tamás Tükörtestvér 

című könyve. Kétszer is után kellett nyomtatni, a könyvesboltokban pedig várólistára kellett 

iratkoznia annak, aki meg akarta vásárolni. Ez volt a szerző első könyve, így hatalmas 

várakozás előzi meg a másodikat. 

Bácskossuthfalva ad otthont a két legnagyobb délvidéki népművészeti 

rendezvénynek, a Durindónak és a Gyöngyösbokrétának 

Csaknem háromszázan dolgoznak majd a következő hétvégén Bácskossuthfalván azért, hogy 

idén is jól sikerüljön a vajdasági magyar népzenei és néptáncegyüttesek fesztiválja. A 

település ad otthont június 10-én és 11-én a két legnagyobb délvidéki népművészeti 

rendezvénynek, a Durindónak és a Gyöngyösbokrétának.  

  

Határok nélkül 

2017. június 4. – Kossuth Rádió 

Emlékezés Hídvégardó és Bódvavendégi kettészakítására 

Kisszelmenc és Nagyszelmenc története bejárta a világot. A kettézárt faluról filmet forgattak, 

könyvek, tudósítások tömkelege született. Ám nem ez az egyetlen település, amelyet a 

trianoni békediktátum kettészelt. Hídvégardóban és Bódvavendégiben is szülőket, rokonokat, 

családokat szakítottak el egymástól. 

Az összetartozás fontosságát hangsúlyozta Menyhárt József MKP-elnök a 

Nemzeti Összetartozás Napjának központi, budapesti ünnepségén 

A Nemzeti Összetartozás Napjának budapesti rendezvényét megnyitó beszédében Menyhárt 

József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának elnöke szintén a 70 évvel ezelőtti 

kitelepítéséket elevenítette fel. Kiemelte: a szétszakítottságunk ellenére is örömünnep ez a 

néhány nap. 

Háromnapos rendezvénnyel ünnepelte a Nemzeti Összetartozás Napját a 

Magyarság Háza 

Háromnapos rendezvénnyel ünnepelte a Nemzeti Összetartozás Napját a Magyarság Háza. A 

fellépőket és programokat Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója ismertette. Az 

ünnepségen még a macedóniai magyarság képviselőivel is találkozhattunk. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-04_18:30:00&ch=mr1
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Kárpátalján megyeszerte tartottak megemlékezéseket a Nemzeti Összetartozás 

Napja alkalmából 

Kárpátalján megyeszerte tartottak megemlékezéseket a Nemzeti Összetartozás Napja és a 

Trianoni békediktátum aláírásának évfordulója alkalmából. A KMKSZ Nagypaládon tartotta 

központi rendezvényét az ott található Trianon-emlékműnél.  

  

Határok nélkül 

2017. június 5. – Kossuth Rádió 

A Szentlélek eljövetele látható azon a középkori szárnyasoltáron, amelyet 1510-

ben állítottak fel a csíkszentléleki templomban 

Megrendülést váltott ki az apostolokból és a körükben méltóságteljesen imádkozó Máriából a 

Szentlélek eljövetele azon a középkori szárnyasoltáron, amelynek megrendelői a Czakó fiak 

voltak és a 1510-ben állították fel a csíkszentléleki templomban. A középkép a pünkösdi 

történést ábrázolja. Ha eredetiben szeretnék látni ezt az alkotást, a budapesti Nemzeti 

Galériában kell keresniük.  

A gömöri Oldalfalván járt a Határok nélkül riportere 

Gömörben, Székelyszentfalván járt a Határok nélkül riportere. Ha nem találják a térképen, 

talán érdemes úgy keresniük, hogy Oldalfalva. Hogy miért ez a falu mai neve, az kiderült a 

Határok nélkül tudósítójának összeállításából.  

Látogatás Székelyszentléleken 

A nyugati kereszténység hatására a 12. század végétől divat lett a magyar vidékeken is a 

templom szentjéről elnevezni a települést, számítva arra, hogy így a település és lakóinak 

jövője az elkövetkező századokra biztosítva van. A székelyföldi Székelyszentléleken járt a 

Határok nélkül tudósítója.  

Miért különleges a kézdiszentléleki római katolikus templom? 

A kézdiszentléleki római katolikus templom az egyik legnagyobb háromszéki templom. A 

Perkő alján fekvő erődtemplom rajza egyedülálló. Úgymond: ollós. A Határok nélkül 

riportere azonban a templom más értékeire is felhívja a figyelmünket. 

Látogatás a Nyárád bal partján fekvő Szentháromságon  

Szentháromság a neve a Nyárád bal partján, Nyárádszentlászlóval szemben fekvő 

településnek. Állítólag még ma is emlegetik a Reformáció idején ráragadt Szentrontás néven. 

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-05_18:30:00&ch=mr1
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Kárpát Expressz 

2017. június 4. – M1 

X. székelykeresztúri hagyományőrző találkozó 

A Berde Mózes Unitárus Gimnázium adott otthont a X. hagyományőrző találkozónak. A 

kétnapos rendezvényre nyolc megyéből közel kétszáz gyermek érkezett. A gyerekek nem 

csupán a versengést látják az ilyen alkalmakban, hanem az ismerkedés és a játék örömét is, 

ezért is lettek tagjai iskolájuk hagyományőrző csapatának. 

Húsz éve a futás megszállottja Hodossy Péter felvidéki magyar maratonfutó 

Család, hit és hazaszeretet nélkül nincs magyar jövő, vallja Hodossy Péter felvidéki magyar 

maratonfutó. A felvidéki Csallóközkürtön élő fiatalember már több mint húsz éve a futás 

megszállottja és tizennégy éve maratonfutó. A bostoni maratonon való részvétellel élete nagy 

álma vált valóra. A futás számára nemcsak sport, hanem a nemzeti összetartozás jelképe is. 

A XIII. rovásírás vetélkedő döntőjét rendezték meg Nagyölveden 

Z. Urbán Aladár a Palóc Társaság elnöke és a rovásírás vetélkedők szervezője nagyra értékeli 

pedagógus társai munkáját, akik a rovásíráson keresztül a magyar szellemiséget is átadják 

diákjaiknak. Hiszen nemcsak az írást tanítják meg számukra, hanem a magyar történelmet is 

megtanulják. A társaság többi rendezvénye is a magyarság összetartását és megmaradását 

szolgálja az egész Kárpát-medencében. 

Értékmegőrzés Kárpátalján 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság kísérleti programja keretében egy háromszéki fiatalember 

segít összegyűjteni a kárpátaljai szórványnak számító Visken a magyar tárgyi és szellemi 

értékeket. Gelei Botond nyolc hónapja végzi értékmegőrző munkáját, aki nem csak tárgy 

emlékeket, hanem meséket, mondákat és történeteket örökít meg. A tárgyak 

rendszerezésében segítségére van a Viski Népművészeti és Hagyományőrző Egyesület. 

 

Térkép 

2017. június 3. - Duna World 

Sokan érezzük azt a mindennapi rohanásban, hogy milyen stresszmentes életük lehet néhány 

generációval ezelőtt felmenőinknek. Igaz a mindennapi életekhez szükséges dolgok 

előteremtése nehezebb volt, de az előállítási folyamat valódi közösségi élményt jelentett. Ilyen 

időutazásban lehetett részük a szatmárnémetieknek, ahol a hagyományokhoz való visszatérés 

adta az ötletet a népi mesterségek iskolájának elindításához. 

Június 4-e a 2010-es országgyűlési döntés értelmében a Nemzeti Összetartozás Napja. 

Budapesten a Magyarság Házában idén is több napos rendezvény sorozattal készültek e 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-06-04-i-adas-6/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-06-03-i-adas/
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napra. A programokkal a külhoni magyar közösségek kultúráját, hagyományait próbálják 

bemutatni, valamint történelmi példaképeket idéznek meg.  

A turizmus fellendítésében látják a kisgéresiek lehetőségét. A kisgéresi pincenapokat immár 

kilencedik alkalommal rendezték meg, ahol a Felvidék gasztronómiai kínálatát is bemutatták. 

A sok kóstolni és látni való 3 ezer embert csábított a rendezvényre. Úgy tűnik elérték céljukat, 

ugyanis a megálmodóik a kisgéresi értékeket kívánták széles körben népszerűsíteni, amikor 

csaknem egy évtizede útnak indították. 

Az egykori öt máramarosi koronaváros találkozóját Kárpátalján, Visken rendezik meg. A 14. 

századtól kezdve Huszt, Visk, Técső, Hosszúmező és Máramarossziget évszázadokon át 

egységes védelmi rendszert alkotott. Különleges jogokat kaptak a királytól, ami azt jelentette, 

hogy nem tartoztak elszámolással a földbirtokosoknak. A II. világháború után létrejött határ 

ketté vágta ezt a területet. Hosszúmező és Máramarossziget ma Romániához, Huszt, Visk, 

Técső Kárpátaljához tartozik. A kapcsolattartás megerősítése a célja a máramarosi 

koronavárosok találkozójának.  

A külhoni magyar családi vállalkozásokat támogatja idén a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága képzések és pályázat útján. Ez a támogatás esélyt ad az arra 

érintett családoknak arra, hogy az akár több generációnak is munkát adó céget előbbre vigyék 

és megmaradhassanak.  

Zarándokok tízezrei indultak el az idén is Kárpát-medence szinte minden tájáról a 

székelyföldi Csíksomlyóra, Hogy hálát adjanak a Szűz Anyának és oltalmát kérjék a 

hamarosan kezdődő pünkösdi szentmisén, a csíksomlyói Hármashalom oltárnál. Vannak 

olyan zarándokok akik napok, sőt hetek óta úton vannak, kérést és hálát visznek a 

hátizsákjukban. 

 

Öt kontinens 

2017. június 3. - Duna World 

Pünkösdkor, Húsvét után 50 nappal a Szentlélek eljövetelét ünnepli a keresztény egyház. A 

magyar kultúrában több szokás is kötődik a Pünkösdhöz, mint a májusfa kitáncolás, a 

pünkösdi király választás. Vannak azonban olyan vidékek e földön, ahol nemcsak, hogy 

hagyományok nem kötődhetnek a Pünkösdhöz, de még keresztény vallásuk gyakorlását is 

megakadályozzák, templomaikat lerombolják, híveiket megfosztják életüktől. Így van ez 

Irakban is, ahová magyar szerzetesek először látogattak el. Böjte atya egy külön ima 

kilencedet vitt az otthonaikból elűzött keresztények számára, hogy együtt imádkozzanak. 

Hazánk egyik sikeres exportja a Kodály módszer. A népdal alapokat már több mint fél 

évszázada tanítják a világ legtávolabbi pontjain is, Japánban, Ausztráliában és Amerikában is. 

A Californiai Kodály Intézetben zenepedagógia szakon adnak diplomát, lassan 50 éve. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-06-03-i-adas/
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A Buenos Airesben élő magyarok körében, ahogy arról már korábban is beszámolt az Öt 

kontinens, pezsgő közösségi élet zajlik, aktívan őrzik magyar identitásukat. Néptánc 

csoportban, magyar irodalommal foglalkozó előadásokon vesznek részt, kiállításokat 

szerveznek, sőt még disznótorost is tartanak rendszeresen. Az egyik központi helyük az 1952-

ben alapított Zrínyi Kör, ahol az óvodás korúaktól egészen a középiskolásokig együtt 

gyakorolhatják a magyar nyelvet és játékos formában ismerhetik meg a magyar történelmet.  

A lettországi magyarok már 1992-ben kezdtek szervezetbe tömörülni, miután az ország kivált 

a Szovjetunió kötelékéből. Társaságuk hivatalosan 1997-ben lett bejegyezve és akkor kapta a 

Balaton nevet, legfőbb céljuk a Lettországban élő magyarok összefogása, hagyományaink 

népszerűsítése. 

 
 


