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Az emberjogi bizottság nem fogadta el az emberjogi stratégiáról szóló 
határozatot 
2014. június 18. – hirek.sk 

A parlament emberjogi és nemzeti kisebbségekkel foglalkozó bizottsága soros ülésén nem 

fogadta el az emberi jogok védelméről és támogatásáról szóló össz-szlovákiai 

stratégiajavaslattal kapcsolatos határozatot. Az említett javaslatot Miroslav Lajčák 

külügyminiszter, a kormány emberjogi tanácsának elnöke terjesztette elő, aki a stratégia 

kidolgozásának gesztora is. Az emberjogi bizottság elnökének, Rudolf Chmelnek (Most-

Híd) több stratégiával kapcsolatos észrevétele is elhangzott, de azok a bizottságon nem 

mentek át. Chmel úgy véli, hogy a stratégiát mellékletekkel kellene kibővíteni, mert éppen 

azok definiálhatnák konkrétabban azokat a problémaköröket, amelyek a fő részben csak 

általánosságokként szerepelnek. 

 

Kelemen: ha elég meggyőző, szavaznék Pontára 
2014. június 18. – Krónika, maszol.ro 

Hajlandó lenne koalíciós partnerére, Victor Ponta miniszterelnökre, a Szociáldemokrata 

párt (PSD) elnökére szavazni Kelemen Hunor az államfőválasztás második fordulójában. 

Az RMDSZ elnöke erről a Gândul hírportálnak beszélt. „Attól függ, kivel kerül be a 

második fordulóba, a programtól, és attól, hogyan alakulnak addig a dolgok. Ha a dolgok 

jól mennek, és ha nem lesz olyan ellenfele, aki képes meggyőzni, akkor igen. Ion  Iliescura 

is szavaztam, és azért Iliescu és Ponta között elég nagy a különbség” – válaszolta Kelemen 

arra a kérdésre, hogy szavazna-e Pontára. Klaus Johannis, a PNL ügyvivő elnöke kapcsán 

megjegyezte: alkalmas ellenfél lehet Ponta számára, amennyiben elindul, de a kérdés az, 

hajlandóak lennének-e a románok egy német elnököt megválasztani, magyart ugyanis 

biztosan nem. 

 

Székely zászlót tűzött ki nagyváradi irodája erkélyére Tőkés  
2014. június 18. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma, Magyar Nemzet 

Tőkés László fideszes európai parlamenti képviselő kitűzte nagyváradi irodája erkélyére a 

székely zászlót szerda délután egy utcai villámcsődület után - tájékoztatott az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) sajtószolgálata. Felszólalásában emlékeztetett arra, hogy 

25 évvel ezelőtt románok és magyarok közös óhaja volt az egyéni és kollektív szabadság, a 

demokrácia, az európai felzárkózás. Úgy vélte, az Európai Unióhoz csatlakozott 

Romániában jelenleg nemcsak a kisebbségi jogok, hanem az alapvető emberi jogok is 

csorbulnak. Megemlítette, hogy a hatóságok "hajtóvadászatot indítottak" Wass Albert 

könyvei és szobrai ellen, betiltották Nyirő József újratemetését, és "nagy elánnal" 

küzdenek a székely nemzeti szimbólumok ellen.  
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Több mint 1200 diák és tanár táborozik a Rákóczi Szövetséggel 
2014. június 18. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Rákóczi Szövetség hagyományaihoz híven idén nyáron is megrendezi táborait a Kárpát-

medencei magyar diákoknak és tanároknak, a magyar-magyar kapcsolatok szolgálatában. 

A szövetség 11 rendezvényén - amelyek között általános iskolásoknak szóló anyanyelvi 

táborok, középiskolás és főiskolás tábor, valamint történelem és magyar irodalom szakos 

tanároknak szóló rendezvények szerepelnek - összesen több mint 1200 Kárpát-medencei 

magyar diák és tanár vesz részt. 

 

Az összetartozás fája 
2014. június 19. – Heti Válasz 

Második alkalommal látta vendégül testvérvárosainak küldöttjeit és diákjait Ferencváros a 

nemzeti összetartozás napja alkalmából. Az idei megemlékezést faültetéssel kötötték 

egybe, amelyhez Beregszászról, Királyhelmecről, Magyarkanizsáról és Sepsiszentgyörgyről 

hoztak földet a vedégek. A közös gyökereket az elcsatolt területeken élő magyarokkal 

ezentúl fehér akác szimbolizálja a Bakáts téren. Ferencváros csaknem húsz éve ápolja 

kapcsolatait erdélyi,  felvidéki, vajdasági és kárpátaljai testvérvárosaival. A délvidéki 

Magyarkanizsa oktatással megbízott polgármesteri tanácsnoka, Katkics Zoltán elmondta: 

az oktatás és művelődés területén működnek együtt a ferencvárosiakkal. 

 

Hivatalosítanák a székely múltat 
2014. június 18. – Krónika, maszol.ro 

Hivatalosan is választható tantárggyá tenné a székelység történelmét, illetve a 

mezőgazdaságot a következő tanévtől Borboly Csaba. A Hargita megyei önkormányzat 

elnöke levélben fordult Király András oktatási államtitkárhoz, kérve, hogy a sakk 

mintájára, a székelység történelmét, illetve a mezőgazdasági nevelés is legyen választható 

tananyag az iskolákban. A tanácselnök az RMDSZ-es államtitkárhoz intézett levelében azt 

is kéri, hogy a Hargita Megyei Tanács támogatásával kiadott, A székelység története, 

valamint a Mezőgazdasági kisokos című könyveket a hivatalosan is elismert választható 

tantárgyak segédeszközeiként használhassák az általános iskolás diákok. 

 

Villámcsődület a valós kétnyelvűségért 
2014. június 18. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Népújság 

A kétnyelvű utcanév-táblák kihelyezéséért szervezett villámcsődületet szerdán 

Marosvásárhelyen egy civil csoport, sokatmondóan éppen a B-dul Cetăţii sétány feliratú 

tábla alatt. A résztevők Plătitor de taxe, Protecţia minorităţilor és Votant UDMR, illetve 

Adófizető, Kisebbségvédelem és RMDSZ-szavazó feliratú táblákat tartottak, rámutatva: 

bár adófizetők, anyanyelvükön nem szerepel az utcanév; itt nem alkalmazzák a „romániai 

példaértékű kisebbségvédelmet”. Ezután molinón hirdették az RMDSZ Minden magyar 
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számít szlogenjét, illetve Dorin Florea polgármester Marosvásárhely, a harmónia városa 

jelmondatát. 

 

RMDSZ: balkán lett Szatmárból 
2014. június 18. – Krónika 

„Sikertelenség és káosz, némi mulatozással fűszerezve” – foglalta össze a szatmárnémeti 

önkormányzat elmúlt két évének teljesítményét szerdán Kereskényi Gábor parlamenti 

képviselő, szatmárnémeti RMDSZ-elnök, aki a városi tanács RMDSZ-frakciójának 

tagjaival tartott közös sajtótájékoztatót. A 2012-ben hatalomra jutott szociálliberális (USL) 

városvezetés munkáját a közélet minden területén sikertelennek ítélték, mint 

hangsúlyozták, saját kezdeményezéseik alig voltak, ráadásul az előző, RMDSZ-es vezetés 

által sínre tett projekteket sem voltak képesek kivitelezni. 

 

Új magyar szakokat indít a BBTE 

2014. június 18. – transindex.ro 

Az alapképzésben három, míg a magiszteri képzésben két új magyar nyelvű szakot indít a 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem a 2014–2015-ös egyetemi tanévben - tudta meg a 

Transindex az egyetem illetékeseitől. A Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karon 

Gazdasági informatika képzési programot indítanak nappali képzésben, 

Környezettudományi és Környezetmérnöki Karon Környezettudomány képzési program 

indul a Sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozaton nappali képzésben, illetve a 

Bölcsészettudományi Karon indul Kultúratudomány/művelődésszervező szak. 

 

Egymásnak esett két sepsiszentgyörgyi román tanácsos a magyar nyelv miatt 
2014. június 18. – Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Durván egymásnak esett két sepsiszentgyörgyi román tanácstag a magyar nyelv használata 

miatt. A Szociáldemokrata Párti (PSD) Rodica Pârvan börtönbe kívánta, nemzetárulónak 

titulálta és Isten csapását kérte Nemzeti Liberális Párti (PNL) kollégájára Mădălin 

Guruianura, aki azt nyilatkozta: természetesnek tartja, hogy a magyar tanácstagok 

anyanyelvükön beszéljenek a bizottságokban. A magyar tanácstagok elképedve hallgatták a 

szociáldemokrata párti képviselő kirohanását. 

 

Meghiúsult zászló-újrafelvonás Kézdivásárhelyen 
2014. június 18. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

Kedden a Kézdiszéki és Kézdivásárhelyi Székely Tanács vezetői megkísérelték, hogy 

székely lobogókat vonjanak fel a Gábor Áron-szobor melletti tartórudakra. A végleges 

táblabírósági ítélettel eltávolított székely zászlók helyére ugyanakkorákat szándékoztak 

felhúzni Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke jelenlétében, ám kísérletük 

kudarcot vallott. Péter János, az SZNT alelnöke elmondása szerint Szima Csabával, a 

Kézdivásárhelyi Székely Tanács elnökével keresték fel Bokor Tibor polgármestert, vele 

egyeztettek szándékukról. A városvezető azonban cáfolta állításukat, szerinte valaki nem 
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mond igazat. Az SZNT helyi képviselői szerint arról volt szó, hogy a városháza munkatársai 

segítenek nekik, és visszaszerelik a zászlórudakra a drótokat. 

 

Frontmegye lett Háromszék Tamás Sándor szerint 
2014. június 18. – maszol.ro 

A politikai viszonyok tekintetében Háromszék frontmegyének tekinthető – véli Tamás 

Sándor. Kovászna Megye Tanácsának elnöke az EP-választások tanulságairól, az RMDSZ 

és a Fidesz közeledéséről és az „autonómiázásról” beszélt az Erdélyi Riportnak adott 

interjúban.  

 

SZNT: megfélemlítési kísérlet a prefektusi körlevél  
2014. június 18. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács „központilag összehangolt megfélemlítési kísérletként” 

értelmezi a Kovászna és a Hargita megyei prefektus viszonyulását az önkormányzati 

autonómiahatározatokhoz. Az SZNT szerdai állásfoglalása szerint a kormány megbízottai  

révén a bukaresti hatalom vissza akarja rettenteni az önkormányzatokat attól, hogy azok 

megjelenítsék az őket megválasztó helyi közösségek akaratát. 

 

Exkluzív interjú Tőkés László EP-képviselővel 
2014. június 18. – Nyugati Jelen 

Az elmúlt hét végén az épülő Új Ezredév Református Központban megtartott Keresztény 

egyházak helyzete az Európai Unióban konferencia díszvendége volt Tőkés László EP-

képviselő. A hívei által még ma is püspök úrnak szólított Tőkés László a konferencia után a 

Nyugati Jelennek nyilatkozott a határon túli magyar képviselet brüsszeli megerősödéséről, 

a temesvári forradalom 25. évfordulójának előkészületeiről, az Új Ezredév Központ 

építésének a folytatásáról, Európa jövőjéről. 

 

A nemzeti kisebbségek védelme is szerepel az EPP prioritásai között  
2014. június 18. – maszol.ro 

Az őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek jogainak biztosítását is prioritásai közé sorolta 

az Európai Néppárt parlamenti csoportja a 2014-2019 közti időszakra vonatkozó stratégiai 

tervezés során. Az EP legnagyobb képviselőcsoportjának tagjai június 16-19. között 

tanulmányi napokat tartanak Portugáliában, amelyen az RMDSZ EP-képviselői is részt 

vesznek. „Winkler Gyula kollégámmal és több európai parlamenti képviselővel közösen 

kértük, hogy abból a stratégiai tervből se hiányozzon az őshonos nemzeti kisebbségek 

jogegyenlőségének biztosításáról szóló fejezet, amelyet az Európai Néppárt az 

elkövetkezendő öt évre dolgoz ki” – mondta Sógor Csaba európai parlamenti képviselő.  
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Keleti fordulat 
2014. június 19. - Riba István – HVG 

Az Orbán-kormánynak be kellett látnia, hogy a honosítás folyamata nem megy az RMDSZ 

nélkül. A Fidesz által létrehozott szervezetek nem tudtak annyira megerősödni, hogy a 

honosításban komoly segítséget nyújtsanak. Mivel az RMDSZ 1996 óta gyakorlatilag nem 

került ki a hatalomból, politikusainak elég tapasztalata van arról, hogy az éles 

szembenállások egyik pillanatról a másik szövetségkötéshez vezethetnek és számukra, 

ahogy egyre inkább betagozódnak a román politikai életben egyre kevésbé fontos, hogy mit 

is várnak el tőlük Budapesten. A Fideszen belül is több erővonal húzódik, amely más és 

más erdélyi magyar pártot támogatott. Kövér László a Szász Jenő által vezetett MPP-t, míg 

Németh Zsolt a miniszterelnökkel a háttérben Tőkés Lászlót. Mivel az EMNT-nek nem 

sikerült az RMDSZ-t megszorongatnia a választásokon, ezért a Fidesz is kénytelen volt 

felülírni az RMDSZ-től való elzárkózás politikáját. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2014. június 19-i számában olvasható.) 

 

Lomnici: a tervezett módosítás után is diszkriminatív marad az 
állampolgársági törvény 
2014. június 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Szlovákiában élő, a magyar állampolgárságukat nyíltan vállalók számára továbbra is 

diszkriminatív lesz a szlovák állampolgársági törvény, annak módosítása után is - mondta 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) elnöke budapesti sajtótájékoztatón. A 

következő hetekben várhatóan tárcaközi egyeztetésre kerül az állampolgársági törvény 

módosító javaslata. A nyárra tervezett módosítás értelmében a jövőben azok nem veszítik 

el szlovák állampolgárságukat egy másik ország állampolgárságának felvételét követően, 

akik állandó lakhellyel rendelkeznek abban az országban, amelynek állampolgárságát 

újonnan felvették. 

 

Vajon plágium az MKP Baross Terve? 
2014. június 18. – bumm.sk 

A közelmúltban nagy figyelmet kapott a Magyar Közösség Pártjának gazdasági programja, 

a Baross Gábor Terv. Egy portál azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a dokumentum, 

több helyen szó szerinti egyeztetést mutat a Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács gazdasági 

programjával, a Mikó Imre Tervvel. A tervről, a plágiumgyanúról és a lehetséges pártközi 

és intézményközi együttműködésről Farkas Ivánt, az MKP gazdasági és régiófejlesztési 

alelnökét kérdezte a bumm.sk hírportál. 
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Nagybecskerek: Újabb kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak 
2014. június 18. – Vajdaság Ma 

Hetedik alkalommal szerveztek kihelyezett konzuli ügyfélfogadást kedden 

Nagybecskereken, ahol ezúttal 153 visszahonosítási kérelmet vettek át a Szabadkai 

Főkonzulátus munkatársai. Dr. Kovács Gábor konzul elmondta, hogy továbbra is nagy az 

érdeklődés a magyar állampolgárság megszerzése iránt, még mindig vannak bőven, akik 

eddig nem éltek az egyszerűsített honosítás lehetőségével, viszont fontosnak tartják, és 

ezúttal átadhatták a kérvényeiket helyben. Nemcsak nagybecskerekiek, muzslyaiak voltak 

a mai kérvényezők között, hanem a környező településről, Erzsébetlakról és Tordáról is. 

 

Milyen lesz az új tartományi kormánykoalíció összetétele? 
2014. június 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Demokrata Párt (DS) része lesz az átalakított vajdasági hatalomnak, közölték 

kategorikusan a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) képviselői a Danas napilapnak 

nyilatkozva, a Szerb Haladó Párt (SNS) szerint azonban „semmi esélye sincs annak, hogy a 

DS az átalakított tartományi hatalom része legyen”, a demokraták szerint pedig a jelenlegi 

kormánykoalíción belül történik majd meg az átalakítás. „Egy láda sörben fogadtam az 

újságírókkal, hogy a DS része lesz az átalakított hatalomnak, mert ebben biztos vagyok. 

Világosan meghatározott politikai programot és a tartományi kormány átalakítását 

követeljük. Megpróbáljuk ezt megvalósítani a jelenlegi koalíciós partnereinkkel” – 

jelentette ki Bojan Kostreš, az LSV elnökhelyettese. 

 

Finomhangolt ösztöndíjrendszer 
2014. június 18. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács kedden tartotta meg 43. rendes ülését. Első napirendi pontként 

a tanács az előző ülés jegyzőkönyvét fogadta el, majd az MNT pótköltségvetését szavazták 

meg. Várkonyi Zsolt, az MNT közigazgatási hivatalának elnöke az MNT 

pótköltségvetésének beterjesztése során megjegyezte, hogy arra elsősorban azért került 

sor, mert két újabb tételt kellett beépíteni a költségvetésbe: a szabadkai zsinagóga 

épületgépészeti és rekonstrukciós munkálatainak kivitelezésre vonatkozó 100 millió 

forintnyi (37 millió dinár) adományt, valamint a Kosztolányi-napok megtartására 

folyósított 2 millió forintnyi (749 ezer dinár) adományt. Dr. Korhecz Tamás terjesztette be 

az MNT felsőoktatási ösztöndíjairól szóló határozatot. Elmondta, az MNT 

Oktatásfejlesztési stratégiája szerint az ösztöndíjazás talán a legfontosabb oktatáspolitikai 

eszköz a továbbtanulás ösztönzésére és hatékonyságának a biztosítására. Hozzátette, hogy 

az MNT évről évre változtatja, finomhangolja az ösztöndíjrendszert, hogy az minél 

hatékonyabb tudjon hatni a hallgatók továbbtanulási kedvére, a szakválasztásra és a 

továbbtanulás sikerességére. 
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Négyezer zsidót deportáltak 
2014. június 18. – Magyar Szó 

A szabadkai zsidók deportálásának hetvenedik évfordulójára emlékeztek hétfőn a 

Zsinagógában. 1944. június 16-án mintegy négyezer zsidót hurcoltak el a haláltáborokba, 

ami nemcsak a zsidó közösség sorsára és történelmére nyomta rá bélyegét, hanem a város 

sorsára és jövőjére is nagy hatással volt. – Hét évtizeddel ezelőtt erőszakkal vitték el a 

szabadkai és észak-bácskai zsidókat a koncentrációs táborokba. Azonkívül, hogy 

emlékezünk az akkori eseményekre, és lerójuk kegyeletünket az ártatlan áldozatok előtt, az 

akkori események folyamatát is meg kell vizsgálni, mindez ugyanis nem 1944-ben vette 

kezdetét, az csak a végző fázisa volt egy őrült, beteges politikának, mely az 

ellenségeskedést hirdette, és azt, hogy egyesek értékesebbek másoknál – mondta Maglai 

Jenő polgármester beszédében. 

 

Húszéves a VMSZ  
2014. június 18. – Pannon RTV 

Szerdán volt a Vajdasági Magyar Szövetség fennállásának 20. évfordulója. 1994. június 18-

án Zentán polgárok egyesületeként, pártoktól és kormányoktól független szervezetként jött 

létre. A VMSZ-nek jelenleg hat képviselője van a szerbiai parlamentben, a parlamenti 

többség részeként politizálnak, és öt államtitkára van a szerb kormányban. A Vajdasági 

Magyar Szövetséget az a törekvés hozta létre, hogy egységesítse, cselekvésre, 

önszerveződésre ösztönözze a vajdasági magyarságot, továbbá, hogy nyelvében, 

kultúrájában, társadalmi és gazdasági vonatkozásban összekösse az anyaországgal, a 

Kárpát-medence és a világ magyarságával, ugyanakkor erősítse kapcsolatait a vele együtt 

élő népekkel és más nemzeti közösségekkel – áll a VMSZ Alapszabályában. Az alakuló 

közgyűlést 1994. június 18-án tartották Zentán, amikor a történelmi VMDK-ból kiléptek. 

 

Nemzetbiztonsági bizottság: mélyül a konfliktus Ukrajnában 
2014. június 18. – MTI, hirado.hu 

Ukrajnában a háború eszközei kiszélesedtek, egyre inkább totális eszközökkel zajlik a harc, 

egyre több a halálos áldozat. - mondta Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke. Arról is 

beszélt: Kárpátalján nincs mozgósítás, az ottani magyarság katonai értelemben jelenleg 

nincs közvetlen veszélyben. 

 

Gajdos István találkozott Orbán Viktorral 
2014. június 18. – Kárpáti Igaz Szó 

Petro Porosenko államfő beiktatási ünnepségén Gajdos István, az UMDSZ elnöke 

megbeszélést folytatott az ünnepségen jelen lévő Orbán Viktor kormányfővel. A találkozón 

Gajdos elmondta, fontosnak tartja, hogy az UMDSZ és a magyar kormány viszonya 

kikerüljön a zsákutcából, ezért, hogy „nehogy a kárpátaljai magyar egység ellenzői 
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http://www.magyarszo.com/hu/2374/vajdasag/112655/N%C3%A9gyezer-zsid%C3%B3t-deport%C3%A1ltak.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=135409
http://www.hirado.hu/2014/06/18/nemzetbiztonsagi-bizottsag-melyul-a-konfliktus-ukrajnaban/?source=hirkereso
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=18455
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személyemben lássák az összefogás kerékkötőjét”, úgy döntött, feláll az UMDSZ elnöki 

tisztségéből. 

 

Új magyarországi nagykövete lesz Ukrajnának 
2014. június 18. – Kárpátalja Ma 

Jurij Muska, Ukrajna magyarországi nagykövete június 15-én elhagyta Magyarországot, 

mivel lejárt a megbízatása. Helyére ideiglenesen Mihajlo Junher, a nagykövetség 

tanácsadója került. 

 

Olasz-magyar kisebbségi csúcstalálkozó 
2014. június 18. – Népújság 

Az MMÖNK küldöttsége a múlt héten Koperban találkozott a tengermelléki olasz 

kisebbségi csúcsszervezet képviselőivel. A kisebbségi önkormányzatok találkozóján a két 

őshonos nemzeti közösség közös célkitűzéseiről és gondjairól tárgyaltak. Lapunkat 

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke tájékoztatta. A két kisebbségi 

csúcsszervezet elnöke, Alberto Scheriani és Horváth Ferenc is azt a véleményt 

nyilvánította ki a találkozón, hogy a két őshonos kisebbség közösen fellépve 

mindenképpen hatékonyabb lehet, éppen ezért elhatározták azt is, félévente szerveznek 

hasonló találkozót. 

 

Hálózatépítési együttműködési megállapodás 
2014. június 18. – Népújság 

A budapesti Nemzeti Művelődési Intézet és a Kárpát-medencei Közművelődési 

Kerekasztal tagszervezetei, az Erdélyi Magyar Közművelődési Intézet, a lendvai Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet, Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, a Szlovákiai 

Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődéi Intézet a múlt héten 

Budapesten együttműködési megállapodást írtak alá. A megállapodás aláírása a 

„Hálózatépítés – Közösségi kezdeményezések" című IV. Stratégiai Konferenciát zárta, s fő 

célkitűzéseként a magyar kultúra egészének gazdagítását, a Kárpát-medence helyi 

értékeinek megőrzését és közvetítését, valamint a művelődési folyamatok 

eredményességének elősegítését meghatározva. 

 

Magyar néptánc a Hessentagon 
2014. június 18. – Nemzeti Regiszter 

Az idén a Bensheimban megrendezett Hessentagon a frankfurti Rezeda táncegyüttes is 

fellépett, méghozzá hatalmas sikerrel. A frankfurti táncosok mindkét előadásán telt ház 

volt, ami több száz lelkes nézőt jelentett. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/27593-uj-magyarorszagi-nagykovete-lesz-ukrajnanak
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8910-olasz-magyar-kisebbsegi-csucstalalkozo
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8911-halozatepitesi-egyuettmkoedesi-megallapodas
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-neptanc-a-hessentagon
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„Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék…” – magyar nemzeti rekord 
Manchesterben 
2014. június 18. – Nemzeti Regiszter 

Jól hangzana, ha egy gyöngyhalászról és igazgyöngyökről számolhatnék be tenger alatti 

felvételekkel, de ígérem, így is kellőképp meghökkentő lesz a történet, ami egyúttal új 

magyar sporttörténeti nemzeti rekord is. A nem mindennapi csúcsot Benke Mike László 

állította föl, 2014. május 31-én, a manchesteri Wright Robinson College sportuszodájában. 

 

Interjú a montreali tiszteletbeli konzullal Szentmihály Gyulával  
2014. június 19. – Nemzeti Regiszter 

Kanada egyik leghíresebb hegedűkészítő mestere, Szentmihályi Gyula egyben tiszteletbeli 

montreali magyar konzul. Hivatala a legendás hangszerkészítő műhely fölött található, 

ennek közvetlen szomszédságában kapott helyet az a rendkívüli igényes 

hangszergyűjtemény, amely a hagyományos mesterségeket bemutató Économusée 

(Economuseum) múzeumi hálózat tagja. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/tenger-fenekerol-gyongyszemeket-szednek-magyar-nemzeti-rekord-manchesterben


 

 

 

 

 

 
11 

 

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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