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Áder: Jó nap ez az önvizsgálatra 
2012. június 4. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A trianoni döntés egy minden ízében igazságtalan, a vesztes és a győztes népek számára is 

megalázó helyzetet teremtő békediktátum – írta a nemzeti összetartozás napjára kiadott 

elnöki nyilatkozatában az államfő. Áder János, aki kijelentette, hogy az ebből adódó 

veszteség és a fájdalom mindörökre a miénk marad, azt is hangsúlyozta, hogy az 

összetartozás érzése nem táplálkozhat másból, mint az egymásért viselt felelősség 

felismeréséből és vállalásából. 

 

A magyarság szellemi léte a tét 
2012. június 4. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Egy nemzet nagyságát nem országának területe, hanem szellemisége határozza meg – 

fogalmazott Kövér László, az Országgyűlés elnöke megemlékező beszédében a nemzeti 

összetartozás napján a parlamentben hétfőn. A házelnök leszögezte: „Minden magyar 

ember felelős minden magyar emberért.” 

 

Semjén: Közös jövőnk az összetartozás 
2012. június 4. – MTI, hirado.hu 

Az összetartozás a közös jövőnk - hangsúlyozta Semjén Zsolt a nemzeti összetartozás napja 

ifjúsági programjainak megnyitóján hétfőn. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes a budapesti Magyarság Házában tartott rendezvényen kiemelte: a magyar 

megmaradásnak két feltétele van, a nemzet közjogi egyesítése és a kulturális örökségünk 

megerősítése. 

 

Kövér László kitart romániai látogatása mellett  
2012. június 4. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Erdélyi látogatásának elhalasztására kérte Kövér László házelnököt a bukaresti szenátus és 

a képviselőház elnöke. Vasile Blaga és Roberta Anastase azt javasolják, hogy a magyar 

házelnök a helyhatósági választások utáni időszakra halassza látogatását. Kövér László a 

román parlament házelnökeinek címzett válaszlevelében közölte, kitart romániai 

látogatása mellett. A házelnök közölte, hogy Romániába elsősorban nem közjogi 

méltóságként, hanem magánemberként, politikusként, egy Romániában törvényesen 

bejegyzett párt, a Magyar Polgári Párt tiszteletbeli elnökeként és nem utolsósorban uniós 

polgárként kíván látogatni. 

 

Nemzeti összetartozás napja - Semjén Zsolt: Trianon sebét a nemzet közjogi 
egyesítése gyógyíthatja be 
2012. június 4. - MTI, Erdély Ma, M1 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint Trianon sebét a nemzet közjogi 

egyesítésével, az állampolgárság megadásával lehet meggyógyítani, ezzel lehet a világon 

bárhol élő magyarokat egyesíteni, akik az útlevéllel és a szavazati joggal kapcsolódhatnak 
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közjogi értelemben is a magyar nemzethez. Az Estében nyilatkozó politikus Nyirő József 

újratemetésével kapcsolatban elmondta, hogy a most hatalomra került romániai 

kormánytöbbség, amikor a magyarokat támadja, akkor az ott lévő belpolitikai 

konfliktusból próbálnak szavazatokat szerezni, ezért kellő mértéktartással kell kezelni az 

egész ügyet. 

 

Kövér László: a nemzeti összetartozás mi vagyunk 
2012. június 4. – MTI, hirado.hu 

Kövér László házelnök a kaposvári Berzsenyi parkban két évvel ezelőtt felállított Trianon-

emlékműnél, zuhogó esőben, több száz résztvevő előtt mondott beszédében úgy 

fogalmazott: „a nemzetet nem az országának területe, hanem szellemisége teszi naggyá”. 

 

Simicskó: a nemzet összetartozik 
2012. június 4. – MTI 

A nemzet összetartozik, és a megmaradásnak az a záloga, hogy képesek vagyunk fellépni az 

igazságtalansággal szemben is - emelte ki Simicskó István a Kereszténydemokrata Néppárt 

és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség közös megemlékezésén a főváros XI. 

kerületében. 

 

Van megoldás a kettészakadásra 
2012. május 4. – MTI, Magyar Nemzet Online, hirado.hu 

Semjén Zsolt szerint Trianon sebét a nemzet közjogi egyesítésével, az állampolgárság 

megadásával lehet meggyógyítani, ezzel lehet a világon bárhol élő magyarokat – közülük is 

elsősorban a Kárpát-medencei magyarságot – egyesíteni, akik az útlevéllel és a szavazati 

joggal kapcsolódhatnak közjogi értelemben is a magyar nemzethez. A miniszterelnök-

helyettes erről hétfőn az m1 Az Este című műsorában beszélt 

 

MSZP: a Fidesz a nemzet szétszakításának kormánya 
2012. június 4. – MTI, Népszava 

Az Orbán-kormány kétéves tevékenysége egyértelműen bizonyítja, hogy álságos és hazug 

mindaz, amit a nemzeti összetartozásról hirdetnek - áll Mesterházy Attila szocialista 

pártelnök közleményében. Az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja ezért távol maradt a 

nemzeti összetartozás napjának parlamenti megemlékezéséről. 

 

Szívükön viselik a nemzeti összetartozás ügyét 
2012. június 4. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Gáncs Péter evangélikus püspök szerint a harangozás központi elrendelése szükségtelen, 

és idegen a reformáció egyházainak jó rendjétől. A Magyarországi Evangélikus Egyház 

elnök-püspöke hétfőn az MTI-vel közölte: a trianoni emlékharangozással kapcsolatos 
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egyházi állásfoglalás félreérthetően jelent meg a sajtóban, majd megjegyezte: a 

Magyarországi Evangélikus Egyház fontosnak tartja leszögezni, hogy „vallásszabadság van 

hazánkban, ahol gyülekezeteink szabadon használhatják templomaikat és harangjaikat”. 

 

Fél öt után megkondultak a harangok 
2012. június 4. – MTI, hirado.hu, Kossuth Rádió 

A trianoni békeszerződés aláírásának időpontja, délután fél 5 után megkondultak 

harangok Marosvásárhelyen és a többi magyarlakta településen a Kárpát-medencében. (A 

Krónika nemzeti összetartozás napi tudósítása meghallgatható a honlapon.) 

 

A kisebbségi jogokkal élés megállíthatja a magyarság fogyását 
2012. június 4. – MTI 

Az állampolgári és kisebbségi jogokkal élés segíthet abban, hogy a határon túli magyarok 

száma ne csökkenjen tovább - mondta Stefano Bottoni, a Magyar Tudományos Akadémia 

Történettudományi Intézetének munkatársa a nemzeti összetartozás napján tartott 

rendhagyó történelemóráján hétfőn Budapesten a Magyarság Házában. A történész nagy 

kérdésnek nevezte, milyen mértékben tudnak élni ezekkel a jogokkal a határon túli 

magyarok, akiknek szerinte járt a kettős állampolgárság lehetősége. 

 

Van, aki nem akar ünnepelni 
2012. június 4. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Fidesz sajnálja, hogy a szocialisták a nemzeti összetartozás napján „sem voltak képesek 

felülemelkedni kicsinyes pártérdekeiken”. Selmeczi Gabriella, a kormánypárt szóvivője így 

reagált arra, hogy az MSZP nem vett részt a nemzeti összetartozás napja alkalmából 

szervezett megemlékezésen az Országgyűlés hétfői plenáris ülésének elején. 

 

Kárpát-medencei pedagógusnapot tartottak az Óbudai Egyetemen 
2012. június 4. – MTI 

Másodszor tartották meg a Kárpát-medencei pedagógusnapot az Óbudai Egyetemen. A 

hétfői ünnepségen egyetemi elismerésekben részesítettek határon túli magyar 

felsőoktatási, közéleti személyiségeket. 

 

Néma harangok 
2012. június 5. - Faggyas Sándor - Magyar Hírlap 

Értetlenül áll a Magyar Hírlap szerzője az előtt, hogy a trianoni békediktátum évfordulóján 

a három legnagyobb történelmi egyház közös Kovács Zoltán államtitkárnak küldött közös 

válaszlevelében írja, hogy nem áll módjukban eleget tenni azon kérésének, hogy a Nemzeti 

Összetartozás Napján egyperces harangozással emlékezzenek meg. 
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Román szívvel szavazókra számítanak 
2012. június 4. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

A román ajkú választópolgárok minél nagyobb részvételére van szükség a helyhatósági 

választásokon ahhoz, hogy képviseletük legyen a megyei és helyi önkormányzatokban – 

hívta fel a figyelmet Adrian Trif, a Hargitai Román Szövetség (ARH) elnöke. „Nem valaki 

ellen, hanem a román lakosság érdekében álltunk össze” – jelentette ki Trif, aki arra 

biztatja a választókat, hogy minél többen menjenek el szavazni, és román szívvel 

voksoljanak. 

Budapest testvérvárosa lehet Székelyudvarhely 
2012. június 4. – MTI, Magyar Nemzet Online, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Tarlós István a nemzeti összetartozás napja alkalmából Székelyudvarhelyen jelentette be, 

hogy a magyar főváros testvérvárosi kapcsolatot létesítene Székelyudvarhellyel. 

 

Plakátszaggatással vádolja az RMDSZ-t az MPP, a szövetség cáfol 
2012. június 4. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ aktivistái letépik a Magyar Polgári Párt (MPP) választási plakátjait – állítja 

Biró Zsolt, az MPP Maros megyei tanácselnökjelöltje, aki azt mondja, tetten ért egy 

plakátszaggatót. Az RMDSZ cáfolja Biró állításait. 

 

Frunda György a hidegvölgyi romákat látogatta meg 
2012. június 4. – transindex.ro 

Kirekesztés helyett az integrációt nevezte megoldásnak a hidegvölgyi romák gondjaira 

Frunda György, aki szombaton délután a Hidegvölgybe látogatott. Az RMDSZ 

marosvásárhelyi polgármesterjelöltje arról beszélt: le kell bontani a telep láthatatlan falait, 

és olyan körülményeket kell teremteni, hogy a romák is méltóképpen éljenek 

Marosvásárhely magyar és román lakói között. 

 

Nyírőre keresztelné át a Goga utcát Csibi 
2012. június 4. – szekelyhon.ro 

A csíkszeredai Octavian Goga utca Nyírő Józsefre való átnevezését javasolja Hargita megye 

prefektusának írt nyílt levelében Csibi Barna független önkormányzati képviselőjelölt.  

 

Ismét Marosvásárhelyen Kövér László 
2012. június 4. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyre érkezik a magyar Országgyűlés elnöke. Kövér László repülőgépe kedden 

13 órakor landol a Transilvania reptéren, majd az MPP kampánycsapatával több Maros 

megyei településre ellátogatnak. Kövér László az MPP tiszteletbeli elnöke, ezért jön, hogy 

segítsen a kampányban. 
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Baromira összetett Trianon 
2012. június 4. – Parászka Boróka – manna.ro 

A rossz, ami velünk történt: a Trianon-legendákról, az Észak-Erdély-könyvről beszélgetett 

Parászka Boróka a szerzővel, Ablonczy Balázzsal, valamint arról, hogy mi szivárog el a 

kommentelőkig, mit lehet megérteni és megértetni 2012-ben, amikor a trianoni 

békeszerződés aláírásának napja ünnepnappá vált Magyarországon Nemzeti Összetartozás 

néven. 

 

Legjobb szlogen: avattam, de tettem is 
2012. június 4. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Kétszázötven pályamunka érkezett Borboly Csaba Hargita megyei RMDSZ-es 

tanácselnökjelölt által tíz nappal ezelőtt meghirdetett plakátversenyre. Hétfőn hirdettek 

eredményt.  

 

Háromszék–Brassó néppárti együttműködés 
2012. június 4. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Együttműködési szerződést írt alá hétfőn az Erdélyi Magyar Néppárt Kovászna és Brassó 

megyei szervezete. Nemes Előd a néppárt háromszéki elnöke hangsúlyozta, 

kezdeményezik, hogy a két megye önkormányzatai is kössenek megállapodást, Brassó 

kerüljön be a háromszéki önkormányzat szórványprogramjába. Ugyanakkor 

szorgalmazzák, hogy a két megye városai, falvai is kössenek testvértelepülési 

szerződéseket. 

 

Tőkés László gyergyószéki körúton 
2012. június 4. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Gyergyószék több településén is látogatást tett Tőkés László püspök, az EMNT elnöke. 

Tőkés gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján kifejtette: június 4. sokáig a gyász napja 

volt a magyarság számára. A gyásznap ünneppé változtatásának üzenete számunkra, hogy 

ne siránkozzunk, hanem vegyük saját kezünkbe a sorsunkat. 

 

Trianonra emlékezett a Magyar Polgári Párt 
2012. június 4. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Az Erzsébet parkban, az országzászló helyén tartotta Trianon-megemlékezését idén is a 

háromszéki Magyar Polgári Párt. A rendezvényre meghívták a többi magyar politikai 

alakulat képviselőit is, de csak az EMNP vezetője vett részt a megemlékezésen. 

 

Bocsánatkérés? 
2012. június 4. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelen szerint „aligha meglepő, hogy pénteken Orbán Viktor faképnél hagyta 

Pontát, s az utóbbi által korábban beharangozott kétoldalú találkozó elmaradt. Időhiány 

miatt, magyarázta Ponta, miért savanyú a szőlő, noha Orbánnak volt ideje megbeszélésre 
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Traian Băsescu államfővel rövid bukaresti látogatásán. Félő azonban, hogy az USL-s 

hatalom magyarellenes politikája nem is annyira a budapesti diplomáciának, hanem 

mindenekelőtt nekünk, erdélyi magyaroknak okoz keserűséget”. 

 

Máté András pert helyezett kilátásba 
2012. június 5. – Krónika 

Pert helyezett kilátásba a szerinte alaptalan vádakat hangoztató politikai ellenfelei ellen 

tegnap az egyik közösségi portálon közzétett bejegyzésében Máté András, az RMDSZ 

Kolozs megyei szervezetének elnöke. „A rólam elterjedt híresztelések és az RMDSZ 

politikai ellenfeleinek kampánya eljuttatott arra a felismerésre, hogy minden becsületsértő 

megnyilvánulás ellen nem a média, hanem az igazságszolgáltatás révén kell (jog)orvoslatot 

keresnem” – szögezte le. A Krónikának azonban később már csak annyit mondott, 

egyelőre nem perel be senkit, bejelentését csupán figyelmeztetésnek szánta. 

 

Szélnek eresztette ellenfelei terveit Eckstein 
2012. június 5. – Krónika, Új Magyar Szó 

Ellenfelei „légből kapott” ígéreteit elemezte tegnapi sajtótájékoztatóján Eckstein-Kovács 

Péter. Az RMDSZ kolozsvári polgármesterjelöltje több tucat, „Boc=Nicoară. Elszállt 

tervek” feliratú léggömböt eresztett szélnek a PDL, a PSD és a PNL székháza előtt. 

Kifejtette, az akcióval arra akarja felhívni a figyelmet, hogy az említett pártok jelöltjei 

kerülik, hogy vitát folytassanak programjukról, ehelyett „légből kapott” ígéretekkel 

csábítják a választókat. 

 

Felemelni a várost 
2012. június 5. – Nagy Orsolya – Krónika 

Cseke Attila, az RMDSZ nagyváradi polgármester-jelöltje a Krónikának adott interjúban 

kifejtette: „Teljesen más polgármesteri koncepcióm van, mint ami az elmúlt négy vagy 

huszonkét évben volt. A rendszerváltás óta az összes váradi polgármester 

adminisztrátorszerepet töltött be – a napi ügyeket intézték jobban vagy rosszabbul. Ez ma 

már Nagyváradon nagyon kevés. Ide olyan polgármester kell, aki az adminisztrálás mellett 

jövőképpel, fejlesztési stratégiával áll elő”. 

 

Élhetőbb Váradért 
2012. június 5. – Nagy Orsolya – Krónika 

Zatykó Gyula nagyváradi EMNP-s polgármester-jelölt arról beszélt a Krónikának, hogy „a 

kétnyelvűség miatt sajnos nem egyszer a sajátjainkkal is háborúban vagyunk, például az 

utcanévtáblák esetében. A városban még mindig csaknem 25 százalékos a magyarság, ám a 

városházán tudomásom szerint 7-8 százalékra tehető a magyarul beszélő alkalmazottak 

aránya. A programunkban megjelenik a számarányos képviselet fontossága a városi 

struktúrákban”. 
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Csak a tulipán! 
2012. június 5. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Sike Lajos arról ír, hogy „Nagyon is látszik, hogy Szász Jenő és Toró T. Tibor pártja messze 

nem tudja megszólítani azt az ötszázezer magyart, aki – nagyotmondásuk szerint – 

állítólag az RMDSZ rossz politikája miatt már hosszabb ideje nem megy el szavazni. Pedig 

hogy kampányolt nekik a román–magyar barátsághoz a Nyirő-cirkusszal „új fejezetet” 

nyitó Kövér László is. A Kossuth rádióban hallottam, hogy a házelnök úr hiteltelennek 

nevezte az RMDSZ-t a félmillió erdélyi magyar szavazó „elvesztéséért”. Az a gyanúm, ma 

ezekből is sokkal többen szavaznak a decemberi forradalom tüzében született RMDSZ-re, 

mint Jenciékre és Tibiékre”. 

 

Összetartozás? 
2012. június 5. – Székely Ervin – Új Magyar Szó 

Székely Ervin hangsúlyozza, hogy „a nemzeti összetartozás imperatívusza ugyanis nem 

gátolta meg a nemzeti kormányt abban, hogy Erdélyben egy olyan pártot hozzon létre – 

nem csekély politikai és anyagi ráfordítással –, amelyiknek a célja éppen hogy a Trianon 

után a határon kívül maradt nemzetrész politikai megosztása”. 

 

Hova vezet a megosztottság 
2012. június 3. - Duka Zólyom Árpád - Felvidék Ma 

A felvidéki magyarság megosztottságáról ír Duka Zólyom Árpád volt Európa Parlamenti 

képviselő. Véleménye szerint a szlovákiai magyarok többsége egyre inkább úgy látja, hogy 

csakis egységes fellépés állíthatja a megosztottságot és teheti hatékonnyá a jogokért való 

küzdelmet. Az MKP kitart eredeti célkitűzése mellett és komoly tájékoztató tevékenységet 

folytat, hogy meggyőzze a felvidéki magyarságot arról, hogy szükséges a következetes harc 

a közösségnek kijáró jogokért. 

 

Civilek: az emberi jogok elvesztik intézményi hátterüket 
2012. június 4. – bumm.sk 

A civil szervezetek elégedetlenek a kompetenciatörvény módosításával. Nem tetszik nekik, 

hogy több minisztérium között osztják szét azokat jogköröket, melyek korábban a 

kisebbségekért és emberi jogokért felelős miniszterelnök-helyettes hivatalához tartoztak. 

 

Felhívást intézett a szlovák hatóságokhoz Berényi és Lomnici 
2012. június 4. – MTI, bumm.sk,Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

A szlovák állampolgársági törvény hatályon kívül helyezésére szólította fel a szlovák 

hatóságokat az Emberi Méltóság Tanácsa jogvédő szervezet a nemzeti összetartozás 

napjának alkalmából. A Lomnici Zoltán elnök, valamint Berényi József MKP-elnök által 

szignált közlemény rámutat: a szlovák állam saját alkotmányát, az emberjogi egyezményt 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120604141724/Felhivast-intezett-a-szlovak-hatosagokhoz-Berenyi-es-Lomnici.html
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és uniós jogszabályokat figyelmen kívül hagyva indított harcot a magyar állampolgárságot 

nyilvánosan felvállaló polgárai ellen. 

 

Eltűnőben a magyar nyelvű kormányzati honlapok 
2012. június 4. – bumm.sk 

Az előző kormány idején néhány minisztérium elkészítette honlapjának magyar nyelvű 

változatát is, ám az új Fico-kabinet megszünteti őket, valószínűleg egyetlen magyar 

mutáció sem marad. A kisebbségügyi kormánybiztos majdani weboldala lehet a kivétel. 

 

Jelentősen emelkedett a Pátria Rádió hallgatottsága 
2012. június 4. – bumm.sk 

A legutolsó felmérések szerint jelentősen emelkedett a szlovák közrádió magyar adásának 

hallgatottsága, míg a szlovákiai magyarok kevesebb magyarországi rádiócsatornát 

hallgatnak mint pár éve. 

 

A tagfelvétel egyszerűsítésére készül a Híd 
2012. június 4. – SITA, Új Szó Online 

Ősszel várhatóan megszünteti a várakozási időt a Híd azok esetében, aki a párt tagjává 

szeretnének válni. A párthoz csatlakozni akaróknak jelenleg egy évet várniuk kell. Előbb 

pártoló taggá válhatnak, miután a lakhelyük szerinti járási pártvezetőség elbírálta 

tagfelvételi kérelmüket. 

 

Abszurdnak tartja a Jobbik akcióját a külföldi szlovákok vezetője 
2012. június 4. – TASR, hirek.sk 

A Külföldi Szlovákok Világszövetsége nyugtalanságát fejezte ki amiatt, hogy Szegeden 

átragasztották a szlovák nyelvű utcanévtáblákat. Vladimír Skalský, a szervezet elnöke 

abszurdnak tartja, hogy éppen egy Tóth vezetéknevű magyar politikus vetemedett erre a 

cselekedetre, akinek az ősei szerinte valószínűleg szlovákok voltak. 

 

Magyar Nemzeti Tanács: a vajdasági magyarság túlélte Trianont 
2012. június 4. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A magyar nemzet és ennek részeként a vajdasági magyarság túlélte a trianoni 

békeszerződés okozta súlyos traumákat, és újra talpra állt - állapította meg hétfőn a 

vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) Közigazgatási Hivatala abban a felhívásában, 

amelyet a nemzeti összetartozás napja alkalmából tett közzé Szabadkán. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/06/04/19/Magyar_Nemzeti_Tanacs_a_vajdasagi_magyarsag_tulelte_Trianont.aspx?source=hirkereso
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Nem csak túléltünk, megerősödtünk  
2012. június 5. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

A trianoni döntés időpontjára, és nemzeti összetartozásra emlékeztetve ezért, 

hagyományteremtő céllal fél ötkor számtalan anyaországi és határon túli településen 

egyszerre kondult meg a harang, majd ültettek el közös múltat, gyökereket és jövőt 

jelképző almafa csemetéket a történelmi Magyarország földrajzi középpontján Szarvason, 

valamint Szlovákiában Nagyszelmec, Ukrajnában Kisszelmec, Romániában 

Marosvásárhely, Horvátországban Csúza, Szlovéniában Szerdahely, Ausztriában Őrisziget 

és Szerbiában Királyhalma templomkertjében. 

 

MNT-közlemény a magyar nyelvű pszichofizikai felmérésről 
2012. június 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács lassan két éve fáradozik a tanügyi dolgozók munkába állásakor 

alkalmazott pszichológiai felmérő magyar nyelvű változatának bevezetésén. Az ún. 

alkalmassági tesztelést eddig csak szerb nyelven végezték. Az MNT kezdeményezte a nyelvi 

korlátok feloldását a tesztek összeállításáért illetékes Szerbiai Pszichológusok 

Társaságánál, amely felajánlott egy átmeneti megoldást a pszichológiai mérőeszközök 

végleges szabványosításáig és magyar nyelvre történő fordításáig. 

 

Átláthatóbb nemzeti tanácsokat 
2012. június 5. – Virág Árpád – Magyar Szó 

A szerbiai kisebbségek nemzeti tanácsainak munkáját, eddigi eredményeit és a fennálló 

gondokat kutatta a Regionalizmusért Központ és a Nyílt Társadalomért Alap legutóbbi 

felmérése, melynek eredményeiről egy konferencián számoltak be. A kutatás során öt 

nemzeti tanács – a magyar, szlovák, román, bolgár és roma tanácsok – eddigi munkáját 

értékelték. 

 

Nikolić megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos konzultációkat 
2012. június 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Tomislav Nikolić államelnök megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos konzultációkat 

a Szerb Haladó Párttal (SNS), valamint a parlamenti pártokkal. 

 

Rangos magyarországi kitüntetés a kétnyelvűség kárpátaljai kutatójának 
2012. június 4. – MTI, hirado.hu 

Arany János Fiatal Kutatói Díjjal tüntették ki Budapesten Márku Anitát, a beregszászi II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárát, aki egy évtizede kutatja a határon túli 

magyar nyelvváltozatok jellegzetességeit. 
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„…az marad fent, amire szükség van” – idén lesz 20 éves a Kárpátaljai Nyári 
Szabadegyetem – Interjú Brenzovics Lászlóval  
2012. június 04. – Kárpátalja Ma 

A kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány minden évben nyári szabadegyetemeket 

szervez többek között Kárpátalján is a közép- és kelet-európai népek közötti kapcsolatok 

erősítésének szándékával. Kárpátaljai részről kezdetekben a KMKSZ volt az a szervezet, 

mellyel együttműködve valósították meg a rendezvényeket. Ennek apropójából Brenzovics 

Lászlóval, a KMKSZ alelnökével beszélgetett a Kárpátalja Ma. 

 

Nemzeti összetartozás napja Szigeten 
2012. június 4. – MTI, Volksgruppen 

Őriszigeten is tartottak megemlékezést hétfőn a nemzeti összetartozás napja alkalmából. 

Délután fél ötkor, a trianoni szerződés aláírásának időpontjában megszólalt a helyi 

evangélikus templom harangja, ezután az őriszigeti evangélikus gyülekezet és a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület képviselői közösen elültettek egy almafát a parókia 

kertjében. 

 

Szerdahelyen a nemzet fája 
2012. június 4. – Népújság 

Szombat este Szerdahelyen Vugrinec Zsuzsi, a Moravske Toplice-i MNÖK elnöke, Bódis 

Tamás református lelkész és a maroknyi szerdahelyi lakosság a helyi kápolnával szemben 

elültette az összetartozás almafáját, a Nemzet Fáját. A trianoni békeszerződés aláírásának 

időpontjában, hétfőn 16.30-kor a magyarországi helyszíneken és külhoni magyarlakta 

településeken, így Szerdahelyen is megkondult az emlékezés harangja.  
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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