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Regionális nyelv lesz a magyar Románia bizonyos területein? 
2014. június 24. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A magyar nyelv regionális státusáról szeretne megállapodni a román koalíciós partnerével 

az RMDSZ. Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke fejtette ki Erdei Edit 

Zsuzsannának, hogy egyik megoldásra váró fontos probléma a nyelvhasználat, és erről 

hamarosan tárgyalni fognak a román szociáldemokrata partnerükkel. A nyelvi jogokról 

van szó, amit már az Alkotmány módosításánál javasoltunk, hogy bizonyos területeken 

regionális nyelvnek ismerjék el a magyar nyelvet, ennek pedig nem lehet akadálya, hiszen 

Románia és Magyarország „kézen fogva” kérték az ukrán parlamentet: az ottani nagyon 

erős nyelvtörvényt helyezzék vissza jogaiba, ismerjék el regionális nyelvnek – magyarázta 

Borbély László. Ugyanakkor hozzátette: hamarosan azért is fognak erről tárgyalni, mert 

Románia adós egy nagyon fontos jelentéssel, a 2007-es Kisebbségi Európai Nyelvek 

Chartáját aláírta Románia, de ezt sok helyen nem alkalmazza. 

 

Így képzelik az autonómiát az RMDSZ politikusai 
2014. június 24. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) három politikusa a Transindex 

portálon kedden közölt röpiratban próbálja közérthetően elmagyarázni, mire gondolnak a 

székelyek, amikor autonómiát akarnak. A Tamás Sándor, a Kovászna megyei 

önkormányzat elnöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Tánczos Barna 

Hargita megyei szenátor által jegyezett írás szerint „Erdélyt és Székelyföldet nem az 

etnikai dominanciának, hanem az etnikai méltányosságnak és együttműködésnek kell 

jellemeznie". 

 

Július elsején magyar–szerb közös kormányülés Belgrádban 
2014. június 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Közös ülést tart Szerbia és Magyarország kormánya július 1-jén Belgrádban. Ezt Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség, a tartományi képviselőház elnöke erősítette meg a 

Pannon Televízió Szubjektív című műsorában. Mint fogalmazott, az egy hét múlva 

esedékes ülésen felmerülhetnek olyan témák, amelyekkel a VMSZ már régóta foglalkozik. 

A folyamatok felgyorsulhatnak, és új mozgásterek is megnyílhatnak – hangsúlyozta 

Pásztor István. „A budapesti kormány személyi összetételének több mint a fele itt fog 

lenni, azt gondolom, ugyanez fog vonatkozni a belgrádi kormányra is. Elsejét követően 

látni fogjuk a konkrét témákat, a konkrét eredményeket.” – mondta el Pásztor István. 

 

Elnökválasztási kampányt szimulálnak a 11. EU Táborban 
2014. június 24. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Hogyan tovább Európa? témakörben kerül sor a 11. EU Táborra július 8–13. között 

Marosfőn a Magyar Ifjúsági Értekezlet, az RMDSZ Főtitkársága, a Kós Károly Akadémia 

Alapítvány és a Sapientia EMTE kolozsvári karának szervezésében – jelentette be Jakab 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=167258&cim=regionalis_nyelv_lesz_a_magyar_romania_bizonyos_teruletein_audio
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=167255&cim=igy_kepzelik_az_autonomiat_az_rmdsz_politikusai
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20693/Julius-elsejen-magyar8211szerb-kozos-kormanyules-Belgradban.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=36657
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Adorján MIÉRT-elnökhelyettes, a rendezvény főszervezője. Szabó József MIÉRT-elnök 

elmondta: a Magyar Ifjúsági Értekezlet az elmúlt időszakban azon dolgozott, hogy egy 

színvonalas, ugyanakkor sokszínű programot állítson össze az érdeklődőknek. Az EU 

Tábor irányvonalát minden évben az aktuális, fiatalokat érintő témák adják meg. 

 

Egyelőre 46 kilométer észak-erdélyi autópályára van pénz 
2014. június 24. – transindex.ro, Szabadság 

„Az észak-erdélyi autópálya elkészüléséig még nagyon sok kilométert kell megépíteni. 

Egyelőre a konkrétum az, hogy az Aranyosgyéres-Marosugra útszakaszra európai uniós 

pénzeket is sikerült szerezni, és én remélem, hogy minél hamarabb lezajlik a közbeszerzés. 

Attól kezdve, hogy odaítélték a közbeszerzést nyerő cégnek a megépítést, másfél év alatt 

meg kell építsék az autópályát” – mondta el Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke a 

Transindexnek. Borbély arról is beszámolt, hogy az észak-erdélyi autópályának a Gyalutól 

nyugat fele tartó szakaszából is nekifogtak megépíteni kilenc kilométert. „A 

költségvetésből előirányozott pénz azt jelenti, hogy ezek a munkálatok folytatódni fognak. 

Remélem, hogy eljutunk oda is, hogy megépítsük a határig, ahol a magyar fél már fel van 

készülve arra, hogy összekösse a Debrecenig megépített autópályával” – mondta. 

 

Bánság–Bánság találkozót tartottak Végváron 
2014. június 24. – Erdély Ma, hirado.hu, Kossuth Rádió 

Harmadik alkalommal ültek közös asztalhoz a Romániához és Szerbiához tartozó Bánság 

magyarlakta településeinek vezetői. A cél, hogy minél szorosabb együttműködés 

alakítsanak ki a szórványban élő közösségek között az anyanyelv, a hagyományok és a 

kultúra ápolása területén, de sok szó esett a határtérség gazdasági kapcsolatainak 

fejlesztéséről is. A gyermekcsere-program már a nyáron beindul, temessági és padéi 

gyerekek látogatásával. Az együttműködés kezdeményezője, Marossy Zoltán, a Geml 

József Társaskör elnöke, jelenleg Temes megye alprefektusa a Kossuth Rádió Határok 

nélkül című műsorában azt mondta: a gyerekcsere ötlete nem új, már nagyszüleik idején is 

vittek gyerekeket a Bánságban a sváb falvakból a magyar településekre, és viszont, hogy 

megtanulják egymás nyelvét és gazdálkodási szokásait. Ma elsősorban az anyanyelv 

ápolása a cél, a fogadó családoknak az a kitétel, hogy minden nap legyen anyanyelven 

valamilyen program. 

 

Lármafa-találkozó 2014 
2014. június 24. – Erdély Ma 

Június 17-24. között idén immár tizenharmadik alkalommal szervezte meg a Julianus 

Alapítvány a Lármafa Találkozót Hargita Megye Tanácsa Összetartozunk 

szórványprogramja támogatásával. A találkozó felvidéki résztvevői Szent László király 

legendás alakja előtt rótták le tiszteletüket, felkeresve a történelmi Magyarország számos 

erdélyi, székelyföldi zarándokhelyét. Beder Tibor főszervező szerint a találkozó segíti a 

résztvevőket és a szórványban élőket magyarságtudatuk megerősítésében és 

elmélyítésében.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36660
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=167251&cim=bansag_bansag_talalkozot_tartottak_vegvaron_audio
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=167252&cim=larmafa_talalkozo_2014_audio
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Európa Tanácsi lépések a székelyföldi önkormányzati határozatok ügyében 
2014. június 24. – Erdély Ma 

Makfalva önkormányzatát arról tájékoztatta a Maros megyei prefektus, hogy megtámadta 

a közigazgatási bíróságon a Székelyföld autonómiáját támogató határozatot. Ezzel egy 

időben a makfalvi önkormányzat levelet kapott Strasbourgból, az Európa Tanács Helyi és 

Regionális Önkormányzatok Kongresszusának főtitkárságától, amelyben közlik Márton 

Zoltán polgármesterrel, hogy a Kongresszus Helyi Önkormányzatok Kamarájának Bürőja 

megvizsgálta a dokumentumot, és úgy döntött, hogy megküldi Liviu Dragnea 

miniszterelnök-helyettes úrnak, hogy megadják a lehetőséget álláspontja kifejtésére. A 

Bürő elhatározta, hogy továbbítja a levelet a Kongresszus Monitoring Bizottságának, amely 

a következő ülésén tárgyalja meg azt, július harmadikán Kisinyovban. 

 

SZNT: segíti az autonómiaharcot a kormány elutasító levele 
2014. június 24. – Erdély Ma, Duna Tv 

Jobb későn, mint soha, és jobb az elutasítás, mint az elhallgatás – így értékeli a Székely 

Nemzeti Tanács a március 10-én, Marosvásárhelyen közfelkiáltással elfogadott petícióra 

adott bukaresti választ. A kormány szerint semmi sem kötelezi a román államot arra, hogy 

etnikai alapú önrendelkezést biztosítson Székelyföldnek. Az SZNT elnöke fontosnak tartja, 

de elégedetlen a válasz tartalmával, nyílt levelében pedig az RMDSZ-t is arra kérte, 

tisztázza, mit kíván tenni az autonómia ügyében, és kormánytagként hogyan viszonyul az 

elutasításhoz. 

 

Nincs előrelépés a Maros megyei magyar prefektus ügyében  
2014. június 24. – maszol.ro 

A kormánykoalíciót alkotó pártok vezetőinek hétfő délutáni egyeztetésén sem történt 

előrelépés a Maros megyei magyar prefektus ügyében – számolt be a maszol.ro-nak 

kedden a találkozó egyik résztvevője, Borbély László. Az RMDSZ politikai alelnökének 

tájékoztatása szerint a Szociáldemokrata Párt – a koalíciós megállapodás ellenére – 

vonakodik kinevezni a szövetség jelöltjét a tisztségre. Mint ismert, az RMDSZ jelöltje Nagy 

András, Szászrégen volt polgármestere.  

 

Kielemzik az MPP–RMDSZ egyezményt 
2014. június 24. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt elnöke, Biró Zsolt keddi marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján 

elmondta, az RMDSZ-szel az európai parlamenti választások apropóján kezdtek 

együttműködési tárgyalásokba, és jövő héten „górcső alá veszik” a három hónappal ezelőtt 

aláírt keretegyezményben foglaltakat. „Át kell beszélnünk, hogy miként működött eddig. 

Vannak fenntartásaink az RMDSZ autonómia-statútumával kapcsolatban, hiányérzeteink 

a nemzeti együttműködés terén, ezeket tisztázni kell. Párbeszédre törekszünk, a 

keretegyezményt tartalommal kell megtölteni. Továbbá átnyújtunk az RMDSZ-nek egy 

munkadokumentumot, amely meghatározó erővel kell bírjon az autonómiapolitikában, ez 
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http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=167256&cim=europa_tanacsi_lepesek_a_szekelyfoldi_onkormanyzati_hatarozatok_ugyeben
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=167249&cim=sznt_segiti_az_autonomiaharcot_a_kormany_elutasito_levele_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/31265-nincs-elorelepes-a-maros-megyei-magyar-prefektus-ugyeben
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kielemzik-az-mpparmdsz-egyezmenyt
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kellene legyen az autonómia érdekében kifejtett politikai cselekvés alapja” – ismertette 

Biró Zsolt a jövő heti marosvásárhelyi vagy kolozsvári találkozó lényegét. Hozzátette, az 

EP-választáson az MPP, ahol erős szervezete van, ott jól mozgósított, az elért 6,3 százalék 

pedig „jóval magasabb”, mint az RMDSZ által elért 2012-es választási eredmények. 

 

Napirenden az autonómia 
2014. június 25. – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt frakciójának beterjesztésére a székelyudvarhelyi képviselő-testület 

soros ülésének napirendjére tűzték a Székely Nemzeti Tanács által javasolt, a Székelyföld 

jogállására vonatkozó tanácsi határozattervezetet. Amennyiben a városatyák elfogadják a 

tervezetet, Kápolnásfalu, Székelyderzs és Székelykeresztúr után Székelyudvarhely lehet a 

negyedik udvarhelyszéki település, amely hivatalos formában is kinyilvánítja a székelyföldi 

autonómiára vonatkozó igényét. Az előterjesztést láttamozó jegyző szerint viszont a 

tervezet legális, de szükségtelen. 

 

A csíki rendőrökre nem érvényes az anyanyelvhasználati törvény?  
2014. június 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika 

A csíkszeredai rendőrparancsnok szerint a rendőrségre nem vonatkoznak azok a 

törvények, amelyek a kisebbségek anyanyelvhasználatát szabályozzák Romániában. Fekete 

Kászoni Titus rendőrparancsnoknak a csíkszeredai önkormányzat kérdéseire adott 

válaszait a Székelyhon portál ismertette kedden. A rendőrfőfelügyelő a törvényes előírások 

hiányával magyarázta azt a tényt, hogy a 83 százalékban magyarok által lakott székelyföldi 

Hargita megyében a rendőrség honlapján kizárólag román nyelvű szövegek érhetők el. 

Szerinte a létező törvények csak az önkormányzatoknak alárendelt, és a központi 

irányítású, úgynevezett dekoncentrált intézmények számára szabják meg a kisebbség 

nyelvének a használatát azokon a településeken, ahol egy kisebbség számaránya 

meghaladja a húsz százalékot. „A törvényi keret elemzése” azt jelzi, hogy „a megyei 

rendőrkapitányságok nem dekoncentrált közszolgálatokként vannak megszervezve” - áll a 

rendőrparancsnok levelében. Ez szerinte azt jelenti, hogy a rendőrségre nem vonatkoznak 

az anyanyelvhasználatot biztosító törvények.  

 

Hárommillió forintot kap a Kőlik székely kapuk felújítására  
2014. június 24. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Folytatódik a régi székely kapuk felújítása Hargita megyében a máréfalvi Kőlik 

Hagyományőrző Művelődési Egyesület és Hargita Megye Tanácsa együttműködése révén. 

Ehhez hárommillió forinttal járul hozzá a magyarországi Bethlen Gábor Alap a Kőlik 

pályázata nyomán. Borboly Csaba megyeelnök idén márciusban Csíkszeredában 

találkozott Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárral, és kérte a 

magyar kormány támogatását az egyesület székelykapu-mentő tevékenységéhez, a magyar 

kormány képviselője pedig nyitott volt erre. Az elnyert összegből öt műemlék székely 

kaput újítanak fel: a csíkmenasági Adorján-kúriáét, a csíkszentgyörgyi Gál Sándor, 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/napirenden-az-autonomia
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/31288-a-csiki-rendorokre-nem-ervenyes-az-anyanyelvhasznalati-torveny
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/31290-harommillio-forintot-kap-a-kolik-szekely-kapuk-felujitasara
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valamint Márton Ferenc kapuját, Csíkszentkirályon a Nagy Benedek portáján lévő 

Bethlenfalvi-kaput, továbbá az oklándi unitárius parókia kapuját. 

 

MPP: az autonómia-tagadók 1918. december 1-jét kérdőjelezik meg 
2014. június 24. – szekelyhon.ro 

Annak ellenére, hogy elutasító, pozitív jelentőségű Victor Ponta válaszlevele a március 10-

ei Székely Szabadság Napján megfogalmazott petícióra. Továbbá azok, akik tagadják a 

székelyek autonómiához való jogát, a gyulafehérvári nyilatkozatnak mondanak ellent – 

véli az MPP. 

 

Apró lépés a katolikus gimnázium újraindítása felé 
2014. június 24. – Krónika 

Van esély a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium ősztől való 

újraindítására – jelentette ki Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei elnöke azt 

követően, hogy tegnap Dorin Florea polgármesterrel és Ştefan Someşan főtanfelügyelővel 

is tárgyalt az ügyben. A megbeszélésen Brassai ismételten hangsúlyozta, az államosítás 

áldozatául esett nagy múltú iskola újraindítása nem vonja maga után az Unirea 

Főgimnázium „utcára pakolását", mint ahogy egyes nemzetféltő román politikusok és 

sajtótermékek próbálták eddig beállítani a helyzetet. A hangulatkeltők munkája mindeddig 

eredményesnek bizonyult: egyetlen felelős beosztásban lévő marosvásárhelyi román 

politikus sem vállalta fel az iskolaalapítás elengedhetetlen támogatását. Az egyház 

álláspontját tolmácsolva Brassai úgy vélte, a jelenlegi és a létesítendő tanintézet megférhet 

a katolikus egyház által visszaszerzett Klastrom (Mihai Viteazul) utcai épületegyüttesben. 

 

Felmérés: A Magyar Közösség Pártja elérné a parlamenti küszöböt 
2014. június 24. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A MEDIAN ügynökség felmérése szerint a parlamenti választások győztese 43,1 százalékos 

eredménnyel ismét a Smer lenne. A Most-Híd 6,4 százalékot szerezne, az MKP kerek öt 

százalékot. Bejutna a törvényhozásba a Szlovák Nemzeti Párt is, 5,1 százalékos 

eredménnyel. 

 

Új képviselők a parlamentben 
2014. június 24. – hirek.sk, Új Szó 

Andrej Hrnčiar a Most-Híd képviselője volt, az ő székét Pfundtner Edit foglalhatja el, aki 

2012-ben megvált párttagságától, munkáját független képviselőként szeretné végezni. 

„Semmiféle kapcsolatom nincs a párt vezetőségével. A távozásom óta semmi olyan nem 

történt a pártban, amiért meg kellene változtatnom döntésemet“ – nyilatkozta, 

hozzáfűzve: tervei között nem szerepel más pártba való belépés sem. Július elsején kerül 

sor ismét eskütételre, akkor a Most-Híd színeiben EP-képviselőnek választott Nagy József 

parlamenti székét pedig Vörös Péter foglalhatja el. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/mpp-aaz-autonomia-tagadok-1918-december-1-jet-kerdojelezik-mega
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/apro-lepes-a-katolikus-gimnazium-ujrainditasa-fele
http://www.hirek.sk/belfold/20140624135001/Felmeres-A-Magyar-Kozosseg-Partja-elerne-a-parlamenti-kuszobot.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140624151740/Uj-kepviselok-a-parlamentben.html
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Nyilas Mihály lesz a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi 
titkár 
2014. június 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Nyilas Mihály, Magyarkanizsa község elnöke lesz az új tartományi oktatási, közigazgatási 

és nemzeti közösségi titkár, mivel elődjét, Deli Andort európai parlamenti képviselővé 

választották, s mandátumát várhatóan júliusban verifikálják. Nyilas Mihály jelölését 

Pásztor István tartományi házelnök, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke jelentette be a 

Pannon RTV Szubjektív című műsorában. Pásztor István a jelöléssel kapcsolatban 

elmondta, azt tartotta fontosnak, hogy egy jogászember legyen az új tartományi oktatási, 

közigazgatási és nemzeti közösségi titkár, mert az elkövetkező időkben várhatóan 

jogalkotási témák uralják majd a feladatok mezejét. 

 

Suzana Mančić csatlakozott a VMSZ-hez 
2014. június 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Suzana Mančić, a műsorvezetőként, énekesnőként, színésznőként és írónőként is ismert 

szerbiai médiaszereplő csatlakozott a Vajdasági Magyar Szövetséghez, jelenti a Telegraf. A 

Naše novine értesülése szerint a népszerű „lottólány” egy reggel felkereste a VMSZ 

belgrádi szervezetét, s közölte, a párt tagja kíván lenni, s felvételi kérelmében a magyar 

származására is hivatkozott. A párt tisztségviselőivel való találkozásakor a magyar 

állampolgárság megszerzésének feltételeiről érdeklődött. „Igaz, hogy csatlakoztam a 

VMSZ-hez, s ennek egyedüli és valós oka az, hogy magyar származású vagyok, 

nagymamám magyar asszony volt. Nem gondolkodom aktív politikai pályafutásban, mert 

más dolgokkal vagyok elfoglalva, s ha valaha úgy döntök, hogy igényelem a magyarországi 

útlevelet, az csak a lányom jövője miatt lesz” – mondta Suzana Mančić. 

 

Ada: Közös erővel többet el lehetne érni a község fejlődése érdekében 
2014. június 24. – Vajdaság Ma 

Az ellenzéki képviselők a községi képviselő-testület június 19-ei üléséről való 

kivonulásukkal szégyenfoltot ejtettek a képviselő-testület intézményén, hangsúlyozta 

sajtótájékoztatóján Bilicki Zoltán, Ada község polgármestere. Kiemelte, az ellenzék 

szerinte ezzel elszalasztotta azt az alkalmat, hogy konstruktív ellenzékként bíráljon, vagy 

esetleg javaslatokat tegyen azokra a határozatokra, amelyek napirenden voltak. Mint 

ismeretes, az ellenzéki képviselők a vasárnapi sajtótájékoztatójukon közölt hivatalos 

álláspontjuk szerint azért vonultak ki az adai községi képviselő-testület június 19-ei 

üléséről, mert a hatalmi koalíció tagjai leszavazták a napirendi pontok sorrendjének 

módosítására vonatkozó javaslatukat. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17336/Nyilas-Mihaly-lesz-a-tartomanyi-oktatasi--kozigazgatasi-es-nemzeti-kozossegi-titkar.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17336/Nyilas-Mihaly-lesz-a-tartomanyi-oktatasi--kozigazgatasi-es-nemzeti-kozossegi-titkar.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17337/Suzana-Mancic-csatlakozott-a-VMSZ-hez.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17339/Ada-Kozos-erovel-tobbet-el-lehetne-erni-a-kozseg-fejlodese-erdekeben.html
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Országgyűlési választások 2014: egy-egy kisebbségi jelölt 
2014. június 24. – Népújság 

A július 13-ra kiírt előrehozott parlamenti választásokra a pártok jelöltlistáit, a 

képviselőjelöltek, illetve a nemzetiségi országgyűlési képviselőjelöltek indulási szándékát a 

megfelelő jelölési előírások szerint múlt hét szerda éjfélig lehetett leadni. Mindkettő 

őshonos nemzetiségi közösség esetében csak egy-egy jelölt élt ezzel a lehetőséggel, a két 

eddigi parlamenti képviselő, Roberto Battelli és Göncz László tehát gyakorlatilag a 

következő parlamenti mandátumban is képviselő lesz. 

 

Konzuli Ünnepek „à la Hongrie” 
2014. június 24. – Nemzeti Regiszter 

Idén, 13. alkalommal, június 13-án, pénteken nyitotta meg kapuit a Konzuli Ünnepek nevű 

rendezvény Lyonban, Franciaországban. A város életében nagy jelentőséggel bíró 

rendezvény 3 napos, ahol mind az öt kontinens országai képviseltetik magukat. A lyoni 

konzuli testület dinamizmusának köszönhetően, több mint 60 ország alkotta idén a 

Konzuli Ünnepek nemzetközi faluját a Bellecour téren. A nemzetközi egyesületek, köztük a 

Rhône Alpesi Francia Magyar Baráti egyesület (AFHRA), lelkesedéssel járultak hozzá a 

rendkívüli egész hétvégét kitöltő élménysorozathoz. 

 

A mi falunkban 
2014. június 25. – Nemzeti Regiszter 

A torontói Kodály Együttes 2014. június 21-én este tartotta hagyományos záró 

táncelőadását, „A mi falunkban” címmel. A műsorban mind a négy csoport szerepelt, 

valamint a magyarországi Jászság Népi Együttes két táncosa, Busai Nobert és Busai 

Zsuzsanna. A talpalávaló muzsikát Magyar Kálmán (Toronto) és a Heveder Banda 

(Sepsiszentgyörgy) biztosította a vendégművészekkel Koncz Gergővel (Tükrös zenekar, 

Magyarország) és Codoba Flórinnal (Magyarpalatka). 
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http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/8926-orszaggylesi-valasztasok-2014-egy-egy-kisebbsegi-jeloelt
http://www.nemzetiregiszter.hu/konzuli-unnepek-la-hongrie
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-mi-falunkban


 

 

 

 

 

 
9 

 

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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