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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: a Trianonra adott válaszok az életet jelentik a következő évszázadokra 
2018. június 4. – MTI, hirado.hu, gondola.hu, origo.hu, Krónika, Körkép 

A nemzeti összetartozás napjával kapcsolatos törvénynek az volt a célja, hogy „Trianon 

katasztrófájával szembenézve válaszokat adjanak, mert azok az életet jelentik a következő 

évszázadokra” – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Kárpát-medencei és a 

diaszpórából érkező magyar fiataloknak hétfőn, a Fejér megyei Isztimérhez tartozó 

Királyszálláson, a Nagy-Magyarország parkban. Semjén Zsolt mintegy kétszáz gyermek előtt 

úgy fogalmazott, hogy az emléknapnak három jelentése van: az első a gyász és könny érzése, a 

második az igazság kimondása Trianon ügyében, a harmadik pedig a büszkeség 

hangsúlyozása, hiszen “túléltük, itt vagyunk”. A miniszterelnök-helyettes megemlítette: a 

trianoni diktátum készítői azt hitték, “a magyarságot megölik” azzal, ha gazdaságát, 

társadalmát tönkreteszik, de nem így lett. A Rákóczi Szövetség és a várpalotai Trianon 

Múzeum közös összetartozás napi ünnepségén Semjén Zsolt kiemelte: “a résztvevő magyar 

fiatalok nem turisták és nem vendégek, mivel itthon vannak”. 

 

Varga Mihály: Trianon terhét akkor tudjuk levetni ha hiszünk a magyarság 
jövőjében 
2018. június 4. – MTI, hirado.hu 

Trianon terhét akkor tudjuk levetni magunkról, ha hiszünk a magyarság jövőjében – 

jelentette ki Varga Mihály a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, a főváros III. 

kerületében tartott megemlékezésen. Továbbra is erősíteni kell a magyarság nemzeti 

összetartozását, és külső, idegen nyomás hatására sem engedhetünk hazánk és a magyarság 

érdekeiből – fogalmazott Varga Mihály. A pénzügyminiszter emlékeztetett: 1920. június 4-én 

a történelmi Magyarország területét és népességét feldarabolták, így elveszett az ország 

területének kétharmada, az országhatáron kívül rekedt és kisebbségi létbe került több mint 3 

millió 300 ezer magyar, ahogyan a gazdasági veszteségek is óriásiak voltak, az ipar 38, a 

nemzeti jövedelem 67 százalékától lettünk megfosztva – emlékeztetett Varga Mihály, aki 

felhívta a figyelmet arra is, hogy Európában nincs még egy nemzet, amely akkora 

veszteségeket szenvedett volna el, mint mi. 

 

Potápi: az összetartozásba vetett hit tartotta meg a hazájuktól elszakított 
magyarokat  
2018. június 4. – MTI, Mandiner.hu, origo.hu, fidesz.hu, Webrádió, Krónika, hirado.hu, 

Magyar Idők, Körkép, orientpress.hu,  

Potápi Árpád János a nemzeti összetartozás napján tartott ünnepségen kiemelte: e nap 

legreményteljesebb üzenete az, hogy dacára az elnyomásnak és az elszakítottságnak, a 

határainkon túl ma is élnek magyarok. A hazájuktól elszakított magyarokat az 
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összetartozásba vetett hit tartotta meg évtizedeken keresztül, és ez megmaradásuk legerősebb 

motorja ma is – mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn Budapesten.  Potápi 

Árpád János a nemzeti összetartozás napján tartott ünnepségen kiemelte: e nap 

legreményteljesebb üzenete az, hogy dacára az elnyomásnak, a jogfosztásnak, az évtizedes 

elszakítottságnak, a határainkon túl ma is élnek magyarok. Ma is van magyar szó Brassóban, 

Kassán, Újvidéken és Munkácson, sőt New Yorkban és Melbourne-ben is, a külhoni 

magyarság megőrizte nyelvét, kultúráját, nemzetéhez való ragaszkodását – mutatott rá. 

 

Potápi: A veszteségre és a sikerre is emlékezni kell 
2018. június 4. – MTI, Híradó, Demokrata, Magyar Idők, Lokál, Infostart 

A mai ésszel felfoghatatlan trianoni veszteség mellett arra is emlékezni kell a nemzeti 

összetartozás napján, hogy „az akkori és a mai Magyarország is meg tudott kapaszkodni”, 

talpra tudott állni – hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

az M1 csatornán. Potápi Árpád János célként említette, hogy a vesztes 20. század után az 

„erősödő, büszke magyarság” a 21. század nyertese legyen. 

 

A jobboldali ellenzék fő pártja győzött az előrehozott parlamenti választásokon 
2018. június 4. – MTI, hirado.hu, origo.hu   

A szinte véglegesnek mondható hivatalos eredmények alapján - 99,89 százalékos 

feldolgozottságnál - Janez Jansa volt miniszterelnök pártja, az eddig ellenzéki, jobboldali 

Szlovén Demokrata Párt (SDS) nyerte meg a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokat.     

A hétfő reggeli friss adatok szerint az SDS 24,96 százalékkal az első helyen áll, és 25 

mandátumot szerzett a parlamentben. Marjan Sarecnek, Kamnik város polgármesterének 

nemrég alapított balközép pártja, a Marjan Sarec Listája (LMS) 12,66 százalékkal és 13 

mandátummal a második, a Szociáldemokrata Párt (SD) 9,92 százalékkal, 10 mandátummal 

a harmadik helyen végzett. A garantált magyar kisebbségi képviselői helyért ketten 

versengtek: Sobocan Gabriella, az előző képviselő, Göncz László munkatársa a szavazatok 

39,97 százalékát szerezte meg, míg Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, Lendva alpolgármestere 30,32 százalékot ért el. 

 

Határon túli magyar műemlékek restaurálásáról nyílt kiállítás Budapesten 
2018. június 4. – kormany,hu, karpatalja.ma 

Rómer Flóris Terv részeként megújuló határon túli magyar műemlékek restaurálását 

bemutató kiállítás nyílt hétfőn a Magyarság Házában, Budapesten. Latorcai Csaba, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára elmondta: az elmúlt három évben 

számos kiemelkedően értékes, de veszélyeztetett állapotban lévő középkori kisfalusi 

templomon végeztek örökségvédelmi munkálatokat Erdélyben, Kárpátalján, a Muraközben, a 

Felvidéken és a Vajdaságban. 2018-ban negyven műemléki épület állagmegóvására és 

restaurálására 160 millió forintot fordítanak a program keretében. 
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Egy hét múlva várható ítélethirdetés Kiss Sándorék korrupciós perében 
2018. június 4. – Krónika 

Június 11-ére tűzte ki az ítélethirdetést a Bihar megyei Törvényszék Kiss Sándor volt Bihar 

megyei tanácselnök, megyei RMDSZ-elnök és társai korrupciós ügyében, miután csütörtökön 

az utolsó tárgyalást tartották az ügyben. Az Ebihoreanul beszámolója szerint csupán az 

Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádjainak a felsorolása egy órát tartott, majd a 

nyolc ügyvéd újabb 12 órán keresztül védte védencét. Végül a 13 órás tárgyalást követően a 

bíró június 11-ére tűzte ki az ítélethirdetést. Kiss Sándor, Bihar megye akkori RMDSZ-es 

alelnöke ellen 2014 áprilisában indított bűnvádi eljárást a DNA csúszópénz elfogadása, 

pénzmosás és hatalommal való visszaélés gyanújával. A gyanúsítottak között szerepel még az 

azóta elhunyt Mudura Sándor, továbbá Bojtor Vilmos László, Gheorghe-Ioan Roatiș, 

Beneamin Rus, Miklóssy Ferenc, valamint Miklóssy László is. 

 

Markó Béla: nekünk rossz, ha Európában nemzetállamok fognak kialakulni 
2018. június 4. – transindex.ro 

Nem szabad elhitetni az erdélyi magyarokkal, hogy az ő sorsuk nem Romániában dől el, és 

tévedés azt remélni, hogy Magyarország építhet úgy nemzetállamot, hogy mindeközben 

Románia teljesen nyitott, multikulturális országgá válik- nyilatkozta a 168 órának adott 

interjúban Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke. Az egykori pártelnök elmondása szerint azt 

szeretné, ha az erdélyi magyarok figyelme nem fordulna el Bukaresttől Budapest felé, mivel 

az, ami Bukarestben történik, százszorosan jobban hat az életükre, mint az, amiről az idei 

magyarországi választási kampány szólt. Továbbá azt is fontosnak tartja, hogy a 

magyarországi pártok, akár a kormány, akár az ellenzéki oldalról, látogassanak el Erdélybe, 

és ne csak kampányidőszakban, mivel elmondása szerint a határon túli magyarok helyzete ma 

sem rendezett, és erről jó lenne Magyarországon mindenkivel, akinek kisebb vagy nagyobb 

beleszólása van a közéletbe, együtt gondolkodni.  

 

Baszkföldi jogvédő aktivista: a jogtiprásról újból és újból pontos képet kell 
szolgáltatnunk 
2018. június 4. – maszol.ro 

Paul Bilbao Sarria, a Spanyolország részét képező Baszkföld egyik civil ernyőszervezetének 

vezetője szerint egy jogaiért küzdő kisebbségi közösségnek mindenekelőtt kitartónak kell 

lennie. Még ha értelmetlennek is tűnik a küzdelme, nem szabad feladnia jogai követelését, 

illetve az őt érő sérelmek folyamatos szóvá tételét. Azt is megkérdezték tőle a bálványosi ET-

fórumon: milyen üzenettel oldaná a románok félelmeit a magyar autonómiakövetelésektől?  

 

Megtartották a magyar összetartozás napját Sepsiszentgyörgyön 
2018. június 4. – maszol.ro 
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Minden magyar politikai szervezet képviselője felszólalt hétfő délután Sepsiszentgyörgyön a 

volt Országzászló helyén szervezett Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezésen. Az 

Erzsébet parkban összegyűlt sepsiszentgyörgyiek arra emlékeztek, hogy 98 évvel ezelőtt, 

1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely 

területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. A Sepsiszéki Székely 

Tanács elnöke, Gazda Zoltán emlékeztetett, hogy 98 év nem volt elég ahhoz, hogy a 

magyarság feledje azt a traumát, amit a világ nagyhatalmai okoztak a magyarságnak. „Olyan 

országokhoz csatoltak bennünket, melyek alig vannak köszönő viszonyban a demokráciával, 

egyetlen szándékuk, hogy bedaráljanak bennünket”, mondta a szónok, aki szerint Románia 

uniós csatlakozása reménnyel töltött el, de újra rá kellett ébredjünk, hogy kutyából nem lesz 

szalonna, jogaink nemhogy bővülnének, hanem csorbulnak, és az EU nem kéri számon a 

tagállamok mulasztását. 

 

Székely Figyelő Alapítvány: szervezett formában lépnek fel a jogsértések ellen 
2018. június 4. – szekelyhon.ro 

Az utóbbi években magánemberként igyekezett felhívni a figyelmet a Romániában 

tapasztalható jogsértésekre Árus Zsolt, és a bíróságokon is számos kísérletet tett a 

kisebbségellenes jelenségek megállítására. Mostantól ez szervezett formában, egy alapítvány 

keretében folytatódik. Mivel a tevékenység egy jelentős része nemzetközi téren folyik, ezért 

annak megfelelően az alapítvány neve Szekler Monitor, de a közhasználatban Székely Figyelő 

Alapítványként fogják emlegetni a kezdeményező Árus Zsolt szerint.  

 

Összetartozás napja Székelyudvarhelyen 
2018. június 4. – szekelyhon.ro 

Immár nyolcadik éve ünnepelik Székelyudvarhelyen a nemzeti összetartozás napját: a 

Magyarország Parlamentje által szavatolt nemzeti ünnepre népes közönség gyűlt össze hétfőn 

délután a városközpontban. A megemlékezést rendező Nemzeti Tanács udvarhelyi fiókjának 

vezetője, Biró Edith nyitóbeszédében felhívta a figyelmet: kilencven évvel Trianon után még 

mindig veszély fenyeget minket. Egybecsengett a gondolat Gálfi Árpád polgármester szavaival 

is, miszerint ha nem tudunk megújulni, ha nem tudjuk megfogalmazni újra meg újra az 

éppen aktuális körülményeknek megfelelően céljainkat, jövőképünket, akkor nincs esélyünk. 

A városvezető hozzátette, aktuális céljaink megfogalmazása csak összetartozó, összefogó 

közösségen belül lehetséges. 

 

Raffay Ernő történész szerint a határmódosítás a megfelelő és helyes 
viszonyulás Trianonhoz 
2018. június 4. – Krónika 

Raffay Ernő történész szerint nincs esély a Székelyföld területi autonómiájára, a magyar 

nemzetpolitikának új útra kell lépnie, ez pedig a területi revízió, a határmódosítás útja, 

mégpedig egy nagyhatalom támogatásával. A szakértő a budapesti Magyar Idők napilapnak a 

trianoni békediktátum aláírásának 98. évfordulója alkalmából adott interjúban fejtette ki 

véleményét a témában. Raffay Ernő szerint a magyarok háromféleképpen viszonyulhatnak 
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Trianonhoz. Az első: elfogadják véglegesnek a trianoni helyzetet, szerinte ezt szorgalmazza az 

akadémiai történészi világ is. Ez végzetes következményekkel járhat” – állapította meg a 

történész. A Trianonhoz történő második viszonyulás Raffay szerint az, hogy egyes 

országokban magyar etnikai-területi autonómiáért kell küzdeni. Emlékeztetett ugyanakkor, 

hogy a székely autonómiát eddig minden esetben elutasította a román parlament, legutóbb az 

elmúlt hetekben. Ebből a történész arra következtet, hogy mivel az EU-nak nincs autonómiák 

létrehozására vonatkozó törvénye, a román parlament pedig mindig elutasítja ezt, „el kell 

felejteni az autonómiáért való hősies, viszont mindig eredménytelen küzdelmet”. „Szerintem 

új útra kell lépnie a nemzetpolitikának: s e harmadik út a területi revízió, a határmódosítás 

útja. 1938 és 1941 között négyszer módosították javunkra a határt, ami a korabeli 

nagyhatalmak segítségével történt” – jelentette ki a Magyar Időknek Raffay Ernő. 

 

A testet öltő feljelentő 
2018. június 5. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ép ésszel felfoghatatlan, milyen hasznot remél valaki abból, 

hogy ráuszítja a rendőrséget az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzatok 

kongresszusának szakbizottsá-gára, amelynek tagjai a háromszéki településen üléseztek. 

Tanasă minden bizonnyal a székely szervezőket akarta kényelmetlen helyzetbe hozni, azt 

állítván, hogy ellopták az „igazságra rávilágító” szórólapjait és kiadványait az ülésterem 

előcsarnokából. Csakhogy az általa keltett botrány természetesen kizárólag őt minősítette, 

ráadásul tökéletesen alátámasztotta mindazt, amelyről a 47 országból érkezett meghívottakat 

tájékoztatták a vendéglátók: valójában milyen is az a kisebbségek romániai Kánaánja”. 

 

Több mint ezer fellépő a felvidéki Országos Népművészeti Fesztiválon 
2018. június 4. – MTI, Webrádió, sonline, beol.hu, feol.hu 

Több mint ezer fellépőt láthat a közönség az Országos Népművészeti Fesztiválon június 8. és 

10. között Zselíz kastélyparkjában - tudatták az MTI-vel a felvidéki fesztivál szervezői hétfőn. 

A háromnapos népművészeti seregszemle tavalyelőtt költözött vissza hagyományos 

helyszínére, a Garam-parti, jelentős részben magyarok lakta Zselízre (Zeliezovce). A 

rendezvényt - amelynek idén is helyi kastélypark ad otthont - a felvidéki magyarság 

legnagyobb kulturális-közéleti szervezete, a Csemadok, a helyi önkormányzat és Tiszta Forrás 

Alap szervezi, a Bethlen Gábor Alap és a szlovák kormány Kisebbségi Kulturális Alapjának 

támogatásával. A fesztivál három helyszínen zajlik majd, a programok túlnyomó többsége 

néptánc- és népzenei előadók műsorából áll. A fesztiválon magyarországi, illetve szlovák 

előadók is lesznek, a fellépők száma az idén is meghaladja majd az ezret. 

 

Kisvárda: „Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen” 
2018. június 4. – Ma7.sk 

Ez a gondolat fogadta mindazokat, akik azért jöttek össze június 4-én a kisvárdai művelődési 

központ színháztermében, hogy megemlékezzenek Trianon 98. évfordulójáról. A nemzeti 
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összetartozás napja idén rendhagyónak bizonyuló emléknap lett - kezdte Leleszi Tibor 

polgármester, köszöntve a megjelenteket, akik ezúttal nemcsak az anyaországból, hanem a 

Felvidékről is, egészen pontosan a testvérvárosi Királyhelmecről is érkeztek. A Csemadok 

Hajdók Géza Királyhelmeci Alapszervezetének elnöke a Királyhelmeci Gimnázium mellett 

működő Sycorax kisszínpadot és az Árvalány Asszonykórust is magával hozta az eseményre, 

hogy műsorukkal és jelenlétükkel is hozzájáruljanak a méltóságteljes emlékezéshez.  

 

A nemzeti összetartozás napja Kisgéresben 
2018. június 4. – Ma7.sk 

„Magyar az, akinek fáj Trianon!” – fogalmazott egykor Illyés Gyula, és június 3-án este 

Kisgéresben sokan voltunk ilyenek. Megtelt ugyanis a falu kultúrháza azokkal a 

bodrogköziekkel, akik eljöttek, hogy közösen emlékezzenek a Trianonban 98 éve meghozott 

döntésről. Az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes két bodrogközi tánca után a színpadon a 

település polgármestere, Furik Csaba köszöntötte a vendégeket, a közreműködőket, és 

mindazokat, akik jelenlétükkel is bizonyítják, hogy megmaradtak magyarnak. A Szózat 

elhangzása után a polgármester - történész lévén - kiemelte és példákkal támasztotta alá, 

hogy azok, akik mernek, s nem törődnek bele mások döntéseibe, csodákra képesek. Mert ha 

megvan hozzá a hitünk, mindig tudjuk, hol kell állnunk. Sajnos, a 30 ezüstpénz most is 

megoszt bennünket. 

 

Fergeteges gyereknap Királyhelmecen 
2018. június 4. – bumm.sk 

Kiürültek a játszóterek, június 2-án eltűntek a gyerekek az utcákról és közterekről is. 

Szüleikkel együtt ugyanis a Kossuth utcai óvoda udvarán gyülekeztek kora délután, ahol 

vidám, zenés műsorok, gyerekprogramok és játékokkal várták őket a szervezők. Két órakor 

kezdődött a fergeteges gyereknap, amelyen trambulin, óriáscsúszda, különböző kreatív 

foglalkozások adtak lehetőséget a féktelen kikapcsolódásra. A vállalkozó kedvű lurkók 

kipróbálhatták, milyen érzés egy paripa hátán ülni, vagy az arcfestők ügyes kezeire bízhatták 

magukat, a bátrabbak pedig íjászkodhattak is a Jurta Helmec tagjai segítségével. Pepe és 

Virág, a két bohókás bohóc és segítői folyamatosan azon munkálkodott, hogy mindenki 

arcára mosolyt csaljon. A Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia tagjai óriáslábakon 

szórakoztatták az udvaron összegyűlt több száz felnőttet és gyereket. 

 

Rozsnyó: Itt a lélek játszik, itt nagyon szép dolgok történnek 
2018. június 4. – Felvidék Ma 

„Az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny kilencedik évfolyamának kezdeti napja egybeesik 

a nemzeti összetartozás napjával. Lehet-e szebb, jobb formája ennek, mint a mese, a 

mesevilág, a mondavilág, a nemzeti kultúránk, a hagyományaink, a kincsek, amelyek 

összekötnek bennünket, magyarokat, éljünk bárhol is a világon… Ezek a kincsek össze fognak 

minket tartani akkor is, ha bizonyos határok elválasztanak bennünket.  Maga az a tény, hogy 

két napra osztódik ez a verseny, jó döntés volt. Örülök annak, hogy a támogatóknak és a 

szervezők munkájának köszönhetően ezt a két napot valóban azok tölthetik itt, akiknek fontos 
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a népmese, a mesemondás, az az érték, amely a népmesékben van” – nyitotta meg a 

kilencedik országos versenyt Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke 

 

A nyáron meghirdetik a magyarországi őszi részképzést határon túli magyarok 
részére 
2018. június 4. – Felvidék Ma 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen 

pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős 

tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 

2018/2019-es tanév őszi szemeszterében. Bár a pályázat kiírásának megjelenése még várat 

magára, azonban a részképzésben érdekelt hallgatók már most szerezzék be, illetve intézzék 

el az úgynevezett befogadó nyilatkozatot – tudtuk meg a pályázat kiíróitól. 

 

A családoké, a kultúráé és a gasztronómiáé volt a főszerep 
2018. június 4. – Felvidék Ma 

Immár 40. alkalommal szervezték meg idén a Csereháti Népművészeti Fesztivált Buzitán. A 

kétnapos esemény keretében tartották a családok éve programsorozatának nyitórendezvényét 

is. Annak ellenére, hogy a fesztivál idén először nem kapott támogatást a kulturális tárcától, a 

szervezők, a Buzitai Községi Önkormányzat, a Csemadok Buzitai Alapszervezete, a Buzitai 

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda és az Egyesület a Keresztény-Nemzeti Értékek 

Megmaradásáért gazdag programmal várták a több száz érdeklődőt. A magyar családok 

ezúttal is egy élményekben gazdag hétvégét tölthettek együtt. 

 

Nemzet és Közösség konferencia a nemzeti összetartozás napján 
2018. június 4. - Pannon RTV 

A trianoni békediktátum ellenére a kárpát-medencei magyarság megmaradt, tovább él és 

eredményeket is fel tud mutatni – mondta el Potápi Árpád János a Pannon RTV-nek . A 

nemzeti összetartozás napja alkalmából a Magyarság Háza a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

konferenciáját szervezte meg Budapesten. A rendezvényen a kutatók a 98 éve történt 

eseményekre, az azóta eltelt időszakra mutattak rá. 

 

Legyen úgy, mint rég – táncszínház a Kosztolányi Dezső Színházban 
2018. június 4. - Pannon RTV 

A Zentai Magyar Kamaraszínház Relikvia címmel készítette el táncszínházi produkcióját a a 

nemzeti összetartozás napja alkalmából. Hétfőn a Kosztolányi Dezső Színházban bemutatott 

előadás témája az 1920-as évek megemlékezése köré szerveződött, és a Kárpát-medence népi 

kultúráján keresztül a tánc nyelvén mesélte el ezt a fájó emléket. A legyen úgy, mint rég 

alcímet viselő produkció koreográfusa Farkas Tamás volt. 
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Hódmezővásárhelyi diákok látogattak Zentára 
2018. június 4. - Pannon RTV 

23 hódmezővásárhelyi diák és két kísérő tanár látogatott el Zentára a nemzeti összetartozás 

napja alkalmából. A vendégeket a helyi gimnázium fogadta. A gyerekek megnézték a 

városházát és közös előadást készítettek délvidéki társaikkal. A kirándulást a Rákóczi 

Szövetség szervezte. A hódmezővásárhelyi diákok először a zentai Városháza tornyában lévő 

emlékkilátót és a hozzá kapcsolódó kiállítást nézték meg. 

 

Vajdaságban van Szerbia egyetlen teljes körű organikus gazdasága 
2018. június 4. – Pannon RTV 

A farmon mintegy ezer tejtermelő szarvasmarhát tartanak, évi 7 millió liter nyers tejet 

termelnek, és 1700 hektáron folytatnak organikus termelést. 2006 óta a csúrogi farmon 22 

millió eurót fektettek be a gazdaság kiépítésébe, melynek befejező szakasza a biogázüzem 

kiépítése volt. S Saša Vitošević, igazgató, Global Seed, Csúrog: „A biogázüzemek elsősorban a 

környezetvédelem miatt létesülnek, mert kevesen tudják, hogy a mezőgazdaság az egyik 

legnagyobb környezetszennyező ágazat. Tekintettel arra, hogy mi organikus termeléssel 

foglalkozunk, alapelvünk a környezetünk megóvása, és ez ösztönzött bennünket arra, hogy 

biogázüzemet létesítsünk.” 

 

Uniós delegáció Szabadkán 
2018. június 4. - Pannon RTV 

A szabadkai Városházát és a Zsinagógát látogatta ma meg egy európai uniós delegáció, amit a 

tagállamok nagykövetségi képviselői alkottak. Céljuk hogy megnézzék azokat az épületeket, 

amik uniós pénzből készültek vagy újultak meg. A küldöttség holnap ellátogat Bácsra, ahol 

megtekintik a ferences kolostort és a várat. Ma még megnézik a Szabadkai Egészségházat, a 

Szociális Munkaközpontot és a Migránsok Befogadó Központját is, hiszen az unió több mint 

80 millió euróval támogatja Szerbiában a migránsok ellátását. 

 

Sikeresen lezárult a falusi vendéglátást fejlesztő képzés Beregszászban 
2018. június 4. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) a Budapesti Gazdasági Egyetemmel 

közreműködve (a Magyar Kormány, a BGA és az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Központ” Jótékonysági Alapítvány segítségével) tanfolyamot indított Jó gyakorlat a falusi 

turizmusban címmel, melynek zárásaként elméleti és gyakorlati vizsgára került sor. A vizsga 

alkalmával a tanfolyam résztvevőinek a szóban bizonyított tudás mellett a gyakorlatban is 

számot kellett adniuk jártasságukról a hagyományos ételek elkészítésében és tálalásában. 

 

A tehetség reménység ─ VII. Kárpátaljai tehetségnap a Rákóczi-főiskolán 
2018. június 4. – karpatalja.ma 
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Hetedik alkalommal szervezett tehetségnapot a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) társszervezésében június 2-án, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RFKMF). A rendezvényen – mely egyben az 

alapítvány tanévzáró ünnepsége is volt – megközelítőleg hatszázan vettek részt. 

 

Kiosztásra kerültek az Ady Endre-ösztöndíjak 
2018. június 4. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány június 2-án rendezte meg hagyományos évzáró 

ünnepségét, a VII. Kárpátaljai Tehetségnapot a Rákóczi-főiskola Átriumában. A 

hagyományos zárás során kívánta az Alapítvány kifejezni elismerését az iskolásoknak a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetségpontjaiban kifejtett aktivitásuk és a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség vetélkedőin való sikeres szereplésért, illetve felkészítő 

tanáraiknak, akik nagyban hozzájárultak az elért eredményekhez. 

 

Tartsunk meg mindent, ami megtart bennünket! 
2018. június 4. – Kárpátalja 

Június 4-e a trianoni békediktátum 1920-ban megtörtént aláírása óta gyásznap a magyar 

emlékezetben számára. Ezt az évfordulót 2010-ben Magyarország kormánya – törvénybe 

iktatva – a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította, amelyet azóta számos Kárpát-

medencei településen méltatnak. Ebből az alkalomból 2018. június 3-án a nagybégányi 

görögkatolikus templomban ökumenikus istentiszteletre került sor, amelyet verses-énekes-

zenés összeállítás követett. 

 

Parlamenti választások 2018: a választások győztese az SDS. A magyar 
nemzetiség képviselője Horváth Ferenc lett 
2018. június 4. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az előrehozott parlamenti választások győztese az SDS, a Szlovén Demokrata Párt. A 

szavazatok 24,96 % szerezte meg. A két nemzetiségi parlamenti képviselő jelölt közül Horváth 

Ferenc a szavazatok 60,32 % kapta. 

 

Néptáncfesztivál Felsőőrben 
2018. június 4. – volksgruppen.orf.at 

Néptáncfesztivállal ünnepelte megalakulásának 55. évfordulóját a Felsőőri Református 

Ifjúsági Olvasókör Néptánccsoportja. A rendezvényen nemcsak a felsőőri néptáncosok 

mutatták be tánchagyományaikat, fellépett a szombathelyi Ungaresca Néptáncegyüttes 

Senior csoportja, Tarcsafürdő/Bad Tatzmannsdorf néptánccsoportja és a szegvári SZÖTYKE 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. június 4. – Kossuth Rádió 

 

Megemlékezések Kárpát-medence szerte a Nemzeti Összetartozás Napján 

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

Hárommillió háromszázezer magyar. A Párizs környéki Nagy-Trianon palotában hozták e 

diktátumot 98 éve a háborút nyerő nagyhatalmak. Nemzeti, politikai, gazdasági katasztrófa 

volt ez a magyarság számára, amelynek következményei máig hatnak. 8 éve viszont már 

nemcsak a tragédiára emlékezünk, hanem a magyarság jövőjébe vetett hitünk napja is június 

4-e. A Nemzeti összetartozásé. A nemzeti összetartozás napján a Kárpát-medencei 

megemlékezésekről számolunk be tudósítóink segítségével. 

 

Megemlékezések Felvidéken 

Több felvidéki településen tartottak emlékünnepséget a hétvégén a Nemzeti Összetartozás 

Napja alkalmából. A már hagyományosnak mondható éberhardi megemlékezéséről és a 

bodrogközi falvak közös főhajtásáról Haják Szabó Mária küldött összefoglalót. 

 

A KMKSZ Szürtében emlékezett 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nemzeti Összetartozás Napi rendezvénye az 

Ungvári járási Szürtében volt. A kárpátaljai magyarság történetének egyik legsúlyosabb 

időszakában tapasztalja meg, hogy mit is jelent a nemzeti összetartozás a gyakorlatban -, 

mondta Brenzovics László a KMKSZ elnöke.  

 

Könyvbemutató Csíkszépvízen 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a hét végén több erdélyi településen 

vett részt a trianoni évfordulóról való megemlékezésen és a nemzeti összetartozás ünnepén. 

Oláh-Gál Elvira összeállítása Szépvízen készült. 

 

Megemlékezés az EMNT szervezésében 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-06-04_18:30:00&enddate=2018-06-04_19:10:00&ch=mr1
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Marosvásárhelyen helyi idő szerint 16.32 perckor megszólaltak a harangok, 98 évvel a 

trianoni diktátum aláírásának időpontjára emlékezve.  Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Maros megyei szervezete rendezte a Bolyai téri Unitárius Egyházközösség templomkertjében 

a megemlékezést, ahol Erdei Edit Zsuzsanna összeállítása készült. 

 

Trianon a délvidéki Királyhalmát is kettészelte. 

Az almafa a főszereplő a következő helyszínünkön is. Trianon a délvidéki Királyhalmát is 

kettészelte. Itt tartják 2012 óta a vajdasági magyarok Összetartozás napi megemlékezését, a 

Jézus Szentséges Szíve plébániatemplom kertjében. A szentmise után Dudás Károly, a 

Vajdasági Magyar Szövetség tanácsának elnöke mondott beszédet. 

 

Összeomlás és hatalomátvétel a Délvidéken 1918 és1920 között 

Összeomlás és hatalomátvétel a Délvidéken 1918 és1920 között -  címmel tartott előadást 

Temerinben  A. Sajti Enikő szegedi történész, akit Ternovácz István kérdezett az első 

világháború végi vajdasági eseményekről. 

 

Ötödször tartottak Duna-napot Torockón 

Ötödször tartottak Duna-napot Torockón. Szombaton a Duna Médiaszolgáltató egész napos 

kulturális programmal szórakoztatta a település lakóit és az odalátogatókat. Az eseményt 

mindig június negyedikéhez, az Összetartozás Napjához legközelebbi hétvégére időzítik. 

 
 


