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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Ismét Pásztor Istvánt választotta elnökének a tartományi parlament 
2016. június 2. - Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Nemzet, origo.hu, 

propeller,hu, Kitenkintő, Magyar Szó 

Megalakult az új összetételű vajdasági tartományi parlament csütörtökön Újvidéken, 

házelnöknek ismét Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét 

választották. Pásztor István második mandátumát kezdi meg a tartományi parlament élén. 

Korábban nem volt példa arra, hogy ugyanazt a személyt kétszer válasszák meg erre a 

funkcióra. A jelölést azzal indokolták a felterjesztők, hogy Pásztor István politikai pályafutása 

során számos alkalommal bizonyította rátermettségét és elhivatottságát, és az előző ciklus 

során is kiemelkedően vezette a vajdasági parlamentet. 

 

Soltész Miklós: ismét előtérben a magyarság összefogásának fontossága 
2016. június 2. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára szerint napjainkban ismét előtérbe kerül a magyarság 

összefogásának fontossága. Soltész Miklós Füzesabonyban, a nemzeti összetartozás napja 

alkalmából szervezett megemlékezésen csütörtökön azt mondta, elődeink 1920 előtt bár 

felismerték a veszélyt, ellene semmit nem tettek, katasztrofális nemzetiségi politikát 

folytattak; most pedig, amikor más veszély fenyegeti az országot, ismét előtérbe kerül a 

magyarság összefogásának fontossága. 

 

Székelyföld ereje a teljes erdélyi magyarságot teszi erőssé 
2016. június 2. - maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

„Nem fogadhatjuk el, hogy közigazgatási eszközökkel olyan adminisztratív hatáskörökkel 

rendelkező nagy megyét vagy régiót hozzanak létre, amelyben az etnikai arányok a magyarság 

hátrányára megváltoznak. Ezt nem engedik az európai uniós szabványok, de nem engedik 

azok, a Románia által ratifikált nemzetközi egyezmények sem, amelyek az 

önkormányzatiságról és a szubszidiaritásról, valamint az őshonos nemzeti kisebbségekről 

szólnak” – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök arról a kihívásról, amellyel a június 

5-én megválasztott önkormányzati képviseletnek szembe kell néznie jövő évtől. Az RMDSZ 

elnöke a 2017-ben várható közigazgatási reformról azon a székelyföldi kampányzáró 

sajtótájékoztatón beszélt, amelyet június 2-án, csütörtökön szerveztek meg Sepsibükszádon, 

és amelyen részt vett továbbá Borboly Csaba, Péter Ferenc és Tamás Sándor – az RMDSZ 

székelyföldi tanácselnök-jelöltjei – illetve Antal Árpád, Arros Orsolya, Bokor Tibor és Ráduly 

Róbert Kálmán – az RMDSZ székelyföldi városainak polgármesterjelöltjei.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20181/Ismet-Pasztor-Istvant-valasztotta-elnokenek-a-tartomanyi-parlament.html
http://magyaridok.hu/belfold/soltesz-ismet-eloterben-magyarsag-osszefogasanak-fontossaga-717922/
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65286-szekelyfold-ereje-a-teljes-erdelyi-magyarsagot-teszi-er-sse
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Országszerte tartanak megemlékezéseket 
2016. június 3. – MTI, Híradó, Webrádió 

Az ország számos pontján tartanak megemlékezéseket szombaton a nemzeti összetartozás 

napja alkalmából. Az ünnepségeket kulturális programok, filmvetítések, koncertek, színi 

előadások színesítik. A fővárosban reggel a Kossuth téren ünnepélyesen felvonják 

Magyarország lobogóját, az eseményen részt vesz Áder János köztársasági elnök, Benkő Tibor 

vezérkari főnök és helyettese, Orosz Zoltán. Délelőtt a Magyarság Házában tartják a központi 

ünnepséget, amelyen Szilágyi Péter nemzetpolitikai helyettes államtitkár mond beszédet. 

 

Rákóczi Szövetség: száznégy iskola négyezer diákja utazhat 
2016. június 3. - MTI 

A Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében száznégy Kárpát-medencei 

középiskola több mint négyezer diákja utazhat legalább egy határ átlépésével egy másik 

magyar iskolához június 4-én, a nemzeti összetartozás napján. A szervezet diákutaztatási 

programjára a térségből bármely középiskola pályázhatott, azzal a feltétellel, hogy ezen a 

napon a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépve ellátogatnak egy másik ország 

magyar iskolájához, ahol közös programot tartanak. 

 

Soós korrupcióellenes szavazatot kér Vásárhelyen 
2016. június 2. - Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A váltásra és változásra vágyó marosvásárhelyi polgárok szavazatát kérte csütörtöki 

kampányzáró sajtótájékoztatóján Soós Zoltán. A vásárhelyi magyarság polgármesterjelöltje 

szerint vasárnap többen fognak a korrupció és a szabadrablás ellen szavazni, mint ahányan a 

16 éve regnáló Dorin Floreát támogatják.  Soós reméli, hogy a választók vannak annyira 

bölcsek, hogy ne üljenek fel annak a manipulációnak, ami régóta zajlik, de az utóbbi 

napokban csak fokozódott. A városlakók postaládáiba már napok óta kéretlenül, ingyen kerül 

bele a Dorin Florea mellett korteskedő és Soós Zoltánt nyíltan támadó magyarellenes napilap, 

a Cuvântul Liber. Soós elmondta, a sovén propagandájáról közismert újság – felrúgva a 

sajtóetika legelemibb szabályait – megtagadta tőle a replika jogát. Pedig olyasmik jelentek 

meg róla, hogy csalás miatt eljárás folyna ellen.  

 

Közös videóban támogatja Soós Zoltánt Biró, Kelemen és Szilágyi 
2016. június 2. - transindex.ro 

Közös videóban buzdítja a marosvásárhelyieket a magyar jelöltre, Soós Zoltánra való 

szavazásra Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke, Kelemen Hunor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség elnöke és Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke. A három 

politikus azt üzeni a választóknak, hogy Soósnak valódi esélye van leváltani Dorin Floreát, 
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http://www.hirado.hu/2016/06/03/orszagszerte-tartanak-megemlekezeseket-a-nemzeti-osszetartozas-napja-alkalmabol/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/soos-korrupcioellenes-szavazatot-ker-vasarhelyen
http://itthon.transindex.ro/?hir=42925
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amennyiben a magyarok a közös jelöltre szavaznak, Marosvásárhelyen pedig változásra van 

szükség.  

 

Soósnak tulajdonított, irredentizmusra hajazó szórólappal ijesztgetik a 
vásárhelyi románokat ismeretlenek 
2016. június 2. - transindex.ro, maszol.ro 

Etnikai gyűlöletet szító magyar nyelvű szórólapok terjengenek Marosvásárhelyen - hívta fel a 

figyelmet Facebook-oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely független polgármester-jelöltje. A 

jelölt szerint az egyelőre ismeretlen tettesek ellopták kampánya jelmondatát és rosszindulatú 

célokra használják. "Ebben feltehetően a jelenlegi városvezetés keze is benne van. Érthető, 

hiszen minden eszközt bevetnek azért, hogy megakadályozzanak abban a szándékunkban, 

hogy felszabadítsuk a várost a Dorin Florea féle korrupció és klientúra alól. Ez mindannyiunk 

közös akarata etnikai hovatartozás nélkül" - írja Soós. 

 

Soós Zoltán: eredménytelen városvezetést követően aljas manipulációra 
alapozza kampányát Florea 
2016. június 2. - transindex.ro 

“Az elmúlt hetekben több mint 5 000 marosvásárhelyi polgárral, csaknem 300 vállalkozás, 

közel 50 civil szervezet képviselőivel találkoztam, több kulturális, sport, zöld és más szakmai 

egyesülettel folytattam párbeszédet. Önkéntesek által közel 20 ezer lakásba juttattuk el az 

üzenetünket" – összegzett ma Soós Zoltán független polgármesterjelölt az Összefogás 

Házában tartott sajtótájékoztatón. Soós Zoltán kiemelte, a marosvásárhelyi magyar politikai 

alakulatok közös jelöltjeként, minden olyan marosvásárhelyi szavazatára számít, akik a 

váltást és a változást szeretnék Marosvásárhelyen. 

 

Székelyudvarhelyen tartott kampányértékelőt az EMNP 
2016. június 2. - transindex.ro, Krónika 

Kampányértékelő sajtótájékoztatót tartott Székelyudvarhelyen Szilágyi Zsolt, az Erdélyi 

Magyar Néppárt elnöke, Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke, a 

párt Hargita megyei listavezetője és Nagy Pál, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

udvarhelyszéki elnöke, Hargita megyei tanácsosjelölt. Az eseményen Szilágyi Zsolt elmondta: 

az emberek érdekeit szem előtt tartó tanácsosokra van szükség, a magyar közösség pedig 

akkor lehet biztonságban, ha június 5-én leváltja a korrupciót. "Becsületes, tisztességes 

kampányt folytattunk, nem ültünk fel a provokációknak, noha számos példa volt erre" – 

kezdte a sajtótájékoztatót Zakariás Zoltán. A Néppárt megyei listavezetője elmondta: a 

kampány során számos visszajelzést kaptak a választóktól, melyekből kiderült: a polgárok 

túlnyomó többsége változást akart. 

 

Soós Sándor szerint Körösfőn és Torockón lehet az EMNP-nek polgármestere 
2016. június 2. - transindex.ro, Krónika 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42928
http://itthon.transindex.ro/?hir=42933
http://itthon.transindex.ro/?hir=42933
http://itthon.transindex.ro/?hir=42935
http://itthon.transindex.ro/?hir=42932
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Kampánykiértékelő sajtótájékoztatót tartott Fancsali Ernő és Soós Sándor, az Erdélyi Magyar 

Néppárt kolozsvári polgármester-jelöltje, illetve megyei elnöke. Elmondásuk szerint az utóbbi 

27 év legkevésbé látványos kampányát tudják maguk mögött, azonban az volt a pozitívuma, 

hogy mivel tilos volt kampányrendezvényeket szervezni, a jelöltek kénytelenek voltak 

személyesen találkozni a választókkal. Ezt tette az Erdélyi Magyar Néppárt is, így egy 

emberközeli kampányt tudtak folytatni, amelynek nagy részét a házalás, az emberekkel való 

találkozás, az emberek ügyeiről, problémáiról informálódás tette ki. 

 

Szokatlan kéréssel fordult Arros Orsolya a székelyudvarhelyiekhez 
2016. június 2. - maszol.ro, transindex.ro 

Polgármesterjelölttől szokatlan üzenettel fordult a választókhoz a kampány finisében Arros 

Orsolya. Arra a kéri a székelyudvarhelyieket, hogy ne szavazzanak rá, ha…  

 

Kampányzáró Sepsiszentgyörgyön: számít a lakosság véleménye 
2016. június 2. - maszol.ro 

Az elmúlt évek megvalósításait és jövendőbeli terveket ismertette alig egy hetes választási 

kampányában a sepsiszentgyörgyi RMDSZ. Antal Árpád polgármesterjelölt csütörtöki 

kampányzáró sajtótájékoztatóján elmondta: az elmúlt napokban 16 000 magyar és 4000 

román nyelvű kampányújságot igyekeztek eljuttatni minden háztartásba, illetve az 

önkéntesek mellett a tanácsos jelöltek az utcán álltak szóba az emberekkel, meghallgatták 

azok véleményét és javaslatait. Antal Árpád arra kéri a sepsiszentgyörgyieket: vasárnap 

menjenek el szavazni, hiszen fontos azt megmutatni, hogy beleszólunk a közélet alakításába 

és felmutatni, hogy Székelyföldön magasabb lesz a választásokon való részvétel, mint az 

országos átlag. 

 

Antal Árpád: Székelyföldön a polgármester nem csak városgazda 
2016. június 2. - maszol.ro 

„Hiszem azt, és azért dolgozom, hogy Sepsiszentgyörgy olyan legyen, ahol az emberek jól 

érzik magukat és büszkék városukra. Bízom benne, hogy 50-100 év múlva úgy fognak 

emlékezni erre a periódusra, mint amikor a város modernizációja nagyot lépett előre, és bízok 

abban, hogy ehhez én és csapatom nagy mértékben hozzá tudunk járulni” – nyilatkozta a 

Maszolnak Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere, aki harmadik 

mandátumára pályázik. 

 

A háromszéki fő fogyasztóvédő lemondását követelik 
2016. június 2. - maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A háromszéki fogyasztóvédelmi hivatal vezetőjének lemondását vagy leváltását kéri Bedő 

Zoltán újságíró, az MPP sepsiszentgyörgyi tanácsos jelöltje. Csütörtöki sajtótájékoztatóján 

Bedő Zoltán kifejtette: Mircea Diacon ahelyett, hogy a fogyasztókat védené, inkább a 

fogyasztókkal kötekedik és magyarellenes tevékenységet folytat.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65279-szokatlan-keressel-fordult-arros-orsolya-a-szekelyudvarhelyiekhez
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65275-kampanyzaro-sepsiszentgyorgyon-szamit-a-lakossag-velemenye
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65255-antal-arpad-szekelyfoldon-a-polgarmester-nem-csak-varosgazda
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/65280-a-haromszeki-f-fogyasztoved-lemondasat-kovetelik
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Vasárnap önkormányzati választásokat tartanak – Új eszközök a többszöri 
szavazás ellen 
2016. június 3. - Krónika 

A rendszerváltás után hetedszer tartanak önkormányzati választást vasárnap Romániában: az 

ország 18 616 szavazókörébe 18 264 835 választópolgárt várnak, hogy megválasszák az új 

polgármestert, illetve a helyi és a megyei közgyűlés tagjait. A szavazókörzeteket reggel 7-kor 

nyitják ki, és 21 óráig lehet voksolni. Akárcsak négy évvel ezelőtt, idén is egyfordulós lesz a 

választás, vagyis a rá leadott voksok arányától függetlenül az nyeri el a polgármesteri 

tisztséget, aki első helyen végez a jelöltek között. Második fordulót csak szavazategyenlőség 

esetén rendeznek. A vasárnapi választásokon való részvételre buzdítanak az erdélyi magyar 

történelmi egyházak vezetői, illetve más közéleti szereplők is. 

 

Önkormányzati kisokossal segíti az MIÉRT és az RMDSZ a fiatal önkormányzati 
képviselők munkáját 
2016. június 3. - transindex.ro 

Június 2-án, csütörtökön Marosvásárhelyen a Magyar Ifjúsági Értekezlet sajtótájékoztató 

keretében kiértékelte az elmúlt időszak kampánytevékenységét, valamint a kampány során 

megfogalmazott fő terveiket, céljaikat is ismertették a marosvásárhelyi és Maros megyei 

önkormányzati képviselőjelöltek. Bemutatásra került a fiatal önkormányzati képviselők 

számára kidolgozott kiadvány, az Önkormányzati kisokos is. 

 

Maradt az egy magyar szavazat 
2016. június 2. – Új Szó 

Az új kisebbségi kormánybiztos kinevezése után azt nyilatkozta lapunknak, szeretné 

visszaállítani a kisebbségi bizottság eredeti szavazási rendszerét, amelyben a nagyobb 

létszámú kisebbségeknek létszámukkal nagyjából arányos számú szavazatuk volt. 

„Szeretném, ha visszatérnénk az eredeti modellhez, de előbb konzultálni akarok a kisebbségi 

bizottság tagjaival” – mondta az április első felében kinevezett Bukovszky László. A hét elején 

lezajlott a kisebbségi bizottság első ülése az új kormánybiztos vezetésével, ám a szavazási 

rendszer egyelőre maradt a régiben. Bukovszky kérdésünkre azzal magyarázta a dolgot, 

további egyeztetésekre van szükség, ő a maga részéről nyitott, ám szükség van a kisebbségek 

kezdeményező hozzáállására is. 

 

Berényi: a felvidéki magyarságnak a természetes régiók kialakítása lenne a 
legelőnyösebb 
2016. június 2. – hirek.sk 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42937
http://itthon.transindex.ro/?hir=42937
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/06/02/maradt-az-egy-magyar-szavazat
http://www.hirek.sk/belfold/20160602082452/Berenyi-a-felvideki-magyarsagnak-a-termeszetes-regiok-kialakitasa-lenne-a-legelonyosebb.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160602082452/Berenyi-a-felvideki-magyarsagnak-a-termeszetes-regiok-kialakitasa-lenne-a-legelonyosebb.html
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A kormányalakítás óta több szó is esett már a 2017-ben esedékes megyei választásokról, és a 

szavazással, valamint az ország területi felosztásával kapcsolatban különféle elképzelések is 

megfogalmazódtak. A hirek.sk egyebek között a felvidéki magyarság szempontjából azok 

esetleges előnyeiről és hátrányairól beszélgetett Berényi Józseffel, Nagyszombat megye MKP-

s alelnökével. 

 

Együttműködést kötött a Miskolci Egyetem és az Eperjesi Egyetem 
2016. június 2. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Öt évre szóló együttműködési megállapodást kötött a Miskolci Egyetem és a felvidéki Eperjesi 

Egyetem csütörtökön a borsodi megyeszékhelyen. Az egyezmény az oktatási, tudományos és 

kulturális kapcsolatok fejlesztésére fókuszál, a Magyarországon és Szlovákiában hatályos 

jogszabályokra alapozva. 

 

Szabadka: Bunford Tivadar a képviselő-testület elnöke 
2016. június 2. - Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A képviselői mandátumok hitelesítésével, a városi képviselő-testület elnökének és titkárának 

megválasztásával megalakult az új összetételű szabadkai képviseleti testület. Bunford 

megválasztására a 67 tagú testület 43 tagja szavazott, a Szerb Haladó Párt, a VMSZ és a 

Bácskai Bunyevácok Szövetségének képviselői, míg a Demokrata Párt és a Mozgalom a 

polgári Szabadkáért lista nem támogatta a javaslatot. 

 

Tíz díj magyar vagy magyar vonatkozású előadásoknak a Steriján 
2016. június 2. - Pannon RTV 

Összesen tíz díjat szereztek magyar vagy magyar vonatkozású előadások a 61. Sterija Játékok 

elnevezésű szerbiai színházi fesztiválon Újvidéken. A legjobb rendezésnek és a legjobb 

díszletnek járó díjat Urbán András kapta a Hazafiak című előadásért, amelyet a belgrádi 

Szerb Nemzeti Színházban rendezett. Ugyanez az előadás nyerte el a legjobb zenének járó 

elismerést, valamint a kritikusok díját is. 

 

Sikeres házvásárlási pályázatok Torontálvásárhelyen 
2016. június 2. - Magyar Szó 

A Prosperitati Alapítvány negyvenkét pályázónak ítélt oda támogatást falusi ház vásárlására. 

Rajtuk kívül – az önrész függvényében – még 23 pályázó részesülhet támogatásban. Az 

átlagban 1,2 millió dináros támogatási szerződéseket a helyszíni ellenőrzés után kötik majd 

meg. A pályázatok pontozása alapján elkészült listán Torontálvásáhelyen két család számíthat 

házvásárlási támogatásra. A legtöbb pontot Lálity Urbán Emese és férje, Imre pályázata 

kapta, akik három gyereket nevelnek. Dóra kétéves, Bence hatéves, Balázs pedig tízéves. Mint 

ahogy Emese mondja, szeretik az otthonukat, a megszokott környezetüket, ezért döntöttek 

úgy, hogy itthon maradnak a szórványtelepülésnek számító Torontálvásárhelyen. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2016/06/02/egyuttmukodest-kotott-a-miskolci-egyetem-es-az-eperjesi-egyetem
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20183/Szabadka-Bunford-Tivadar-a-kepviselo-testulet-elnoke.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=274085
http://www.magyarszo.com/hu/3070/kozelet/147494/Sikeres-házvásárlási-pályázatok-Torontálvásárhelyen.htm
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Kezdetét vette a XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia 
2016. június 2. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont a XII. Kárpát-medencei 

Környezettudományi Konferenciának, amely június 1–4. között valósul meg. A rendezvény a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem 

Természettudományi Kara, a Szentágothai Szakkollégium és a Rákóczi-főiskola 

szervezésében jött létre. A konferencia megnyitójára június 1-jén a főiskola dísztermében 

került sor. Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Tanács elnöke felhívta a figyelmet az elmúlt években egyre nagyobb méreteket öltő 

problémákra, többek között az egyenlőtlenségek, a fogyasztói társadalom, a 

környezetszennyezés jelenségeire. Ezekre a nehézségekre válaszként paradigmaváltásra van 

szükség. 

 

Meghaladta a négyezret a belső menekültek száma Kárpátalján 
2016. június 2. – MTI, Kitekintő 

Mostanáig 4059 belső menekült érkezett Kárpátaljára a Krím-félszigetről és a kelet-ukrajnai 

terrorellenes műveleti övezetből - közölte csütörtökön az ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami 

Szolgálatának (DSZNSZ) Kárpátalja megyei főosztálya. A hivatal jelentése szerint 2016. 

június 2-ig Kárpátalján 4059 belső menekült ukrán állampolgár kapott ideiglenes elhelyezést. 

Közülük 284 fő a Krímből, míg 3775 személy a terrorellenes műveleti területről érkezett. Az 

ideiglenesen áttelepültek között 1861 munkaképes felnőtt, 1006 gyermek, 1192 rokkant és 

idős ember található. 

 

A Nemzeti Összetartozás Napja központi rendezvénye a Muravidéken 
2016. június 2. – Muravidéki Magyar Rádió 

Június 4-e, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a muravidéki magyarság központi 

rendezvényét tegnap tartották meg Lendván a Széchenyi-emléktábla megkoszorúzásával és az 

Üdv, Széchenyi! című alkalmi műsorral. Az emléknap Széchenyi szellemében telt, aki a mai 

kor minden embere számára példaképként szolgálhat – hangzott el a megemlékezésen. 

 

Az anyaország támogatására lehet számítani 
2016. június 2. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap Szlovéniába látogatott a magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága. A 

Hrastovecen és a voličinai temetőben elhunyt és eltemetett muravidéki magyarok emlékére 

állított emlékművek megkoszorúzása után a vendégek Dobronakon találkoztak a magyar 

közösségek vezetőivel és a nemzetiségi intézetek képviselőivel. A zárt ajtók mögött zajló 

kerekasztal-beszélgetés témáiról sajtóértekezleten tájékoztatták a nyilvánosságot. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kezdetet-vette-a-xii-karpat-medencei-kornyezettudomanyi-konferencia/
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2016/06/02/meghaladta_a_negyezret_a_bels_menekultek_szama_karpataljan/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174409014
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174409016
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Zala megye és a Muravidék összetartozik… 
2016. június 2. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Zala Megyei és a Vas Megyei Közgyűlés évente támogatja a muravidéki magyarok 

megmaradását. Idén Vas megyével már korábban aláírták a megállapodást, ma délelőtt pedig 

ugyanez Zala megyével is megtörtént. A támogatás összege 1 millió forint, amely újra a 

muravidéki kultúréletbe folyhat. 

 

Karancson egyeztettek a Kárpát-medencei magyar gazdák 
2016. június 2. – Huncro.hr 

A Kárpát-medencében működő gazdaszervezetek képviselői és hat régió magyar gazdái 

találkoztak a múlt héten a drávaszögi Karancson, hogy megvitassák az agráriumot érintő 

legfontosabb kérdéseket, tapasztalatot cseréljenek, valamint hogy közös problémáikra 

megoldást találjanak. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének Gazdaköre 

2013-ban alakult újjá. A szervezet célja a horvátországi magyar gazdák, valamint a 

mezőgazdaságra épülő vállalkozások teljes körű érdekképviselete. 

 

Osztrák-magyar csocsó-party Bécsben 
2016. június 2. - Volksgruppen 

Osztrák-magyar csocsó-partyt rendezett szerda este a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai 

képviselete a Bécsi Magyar Nagykövetségen. Két héttel a „történelmi“ jelentőségű labdarúgó 

európabajnokság osztrák-magyar mérkőzése előtt a díszteremben felállított csocsó 

asztaloknál mérkőztek meg a gazdasági és politikai élet képviselői. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174409011
http://www.kepesujsag.com/karancson-egyeztettek-karpat-medencei-magyar-gazdak/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2778083/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. június 2. – Kossuth Rádió 

 

A vasárnapi romániai helyhatósági választások előtti kampány 

zárórendezvényei zajlanak Erdély-szerte 

Most két olyan székelyföldi polgármester-jelölt nyilatkozik a Határok nélkülnek, Ráduly 

Róbert Kálmán és Antal Árpád András, akik annak ellenére, vagy éppen azért indulnak újból 

a városvezetői tisztségért, mert különböző jogcímeken eljárást indítottak ellenük a román 

hatóságok; megpróbálták ellehetetleníteni őket, vélt vétkességüket azonban nem sikerült 

bizonyítani. 

 

Antal Árpád az RMDSZ színeiben indul újabb mandátumért 

Sepsiszentgyörgyi kollégája, Antal Árpád András polgármester ellen februárban indult 

eljárás, két hónapra eltiltották tisztsége gyakorlásától. Hivatalába visszatért, de az ügyészségi 

kivizsgálás folytatódik ellene. Az RMDSz színeiben indul újabb mandátumért. 

 

Elkezdődött a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének a rendezvénye 

Budapesten 

Elkezdődött a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének a rendezvénye Budapesten, 

a Nemzeti Színházban. A Körhinta című előadást tekinti meg mintegy 600 határon túlról 

érkezett nagycsaládos honfitársunk a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. 

Köszöntőt mond Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke, 

és Soltész Miklós államtitkár.  

 

A Vajdasági Magyar Szövetség Vajdaság tartományban is kormányon lesz 

A Vajdasági Magyar Szövetség Vajdaság tartományban is kormányon lesz, akárcsak 

köztársasági szinten, itt is a Szerb Haladó Párt első számú koalíciós partnereként. A 

tartományi parlamentben azonban a VMSZ-es lista mellett egy másik magyar lista képviselői 

is jelen lesznek. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-06-02_18:30:00&ch=mr1
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Megtartotta első ülését az új szlovák kormány tanácsadó szerve, a kisebbségi 

bizottság 

Megtartotta első ülését az új szlovák kormány tanácsadó szerve, a kisebbségi bizottság. 

Magyar tagjai elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy miért késnek a kisebbségi kulturális 

támogatások. Évről-évre visszatérő jelenség a támogatások csúszása, de arra nem igen volt 

példa, hogy menet közben változzanak a szabályok. Most azonban ez történt. 

 

XII. Kárpát-medencei környezettudományi konferencia Beregszászon 

Beregszászon tartják a XII. Kárpát-medencei környezettudományi konferenciát, ahova a 

Kárpát-medence minden részéből érkeztek előadók. A fő témák között vannak a fenntartható 

fejlődés, az élhető jövő, a Kárpát-medence klímaváltozása, a megújuló energiaforrások 

alkalmazása, és a talaj szennyezettség szerepeltek. 

 

3 kötetes monográfia jelent meg Székelyföld története címmel 

3 kötetes az a történelmi monográfia, amely Székelyföld története címmel jelent meg. Ma 

mutatják be Székelyudvarhelyen a 23 történész, régész munkáját összegző 2200 oldalas 

művet. Tráser László az egyik szerzőt, Kordé Zoltán szegedi történészt, a székelyek eredet-

kutatóját kérdezte a könyvről. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

