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2014. július 1. – MTI, Pannon RTV, Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap,
hirado.hu, ATV, InfoRádió, Lánchíd Rádió
Hamarosan elkezdődhet a Belgrád–Budapest-vasútvonal felújítása. Többek között ebben
állapodott meg Belgrádban a szerb és a magyar kormányfő. Aleksandar Vučić és Orbán
Viktor tárgyalásának a középpontjában a közös fejlesztések kiaknázása és a magyar–szerb
viszony további javítása szerepelt. A magyar és a szerb kormány együttes ülését történelmi
eseménynek minősítette Aleksandar Vučić. A megbeszélésen elhangzott, hogy a
történelem során a két népet összekötötte a nagyhatalmak elleni közös küzdelem, a 20.
század második felében tapasztalható ellentétet pedig az emlékeknek kell meghagyni és
inkább a közös jövő felé fordulni. A szerb elnök kiemelte, hogy a vajdasági magyar
kisebbség összekötő szerepet tölt be a két ország között, és a jó kapcsolatok folytatása
továbbra is mindkét fél érdeke.

Vezető hírek

Szerb-magyar kormányzati csúcs

Szerb–magyar miniszteri találkozók
2014. július 1. – Pannon RTV, MTI, hirado.hu
A magyar–szerb kormányzati csúcstalálkozón Hende Csaba honvédelmi miniszter
Bratislav Gašićtyal, a védelmi tárca vezetőjével, Navracsics Tibor külgazdasági és
külügyminiszter Ivica Dačić szerb kollégájával tárgyalt. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési
miniszter Zorana Mihajlović közlekedésügyi, infrastrukturális és építésügyi miniszterrel
találkozott. Nagy István magyar földművelésügyi államtitkár Snežana BogosavljevićBošković mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszterrel, Balatoni Mónika, a magyar
Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára pedig Ivan Tasovac művelődési és
tájékoztatási miniszterrel egyeztetett.

Július 11. után bocsátják közvitára az autonómiatervezetet
2014. július 1. – maszol.ro
Az autonómiatörvényt kidolgozó kétpárti szakértői bizottság július 11-i ülése után kerül
közvitára a jogszabály tervezete. Ebben az RMDSZ és az MPP vezetői hétfő délutáni
tárgyalásukon állapodtak meg. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a maszol.ro-nak kedden
elmondta: a találkozón átvettek az MPP küldöttségétől egy alkotmánymódosító csomagot.
"Javaslataik nagy része fellelhető az RMDSZ alkotmánymódosító csomagjában is. Ilyen
például az 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozat beemelése hivatkozás szinten az
alaptörvénybe" – részletezte a politikus.

Megnyílt a Belgrádi Magyar Intézet
2014. július 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap,
hirado.hu, Kormány.hu
Megnyílt a Belgrádi Magyar Kulturális Intézet. Orbán Viktor magyar kormányfő és
Tomislav Nikolić szerb államfő leleplezték az intézet első emeleti tanácstermében levő
emléktáblát, s ezzel szimbolikusan is megnyílt a belgrádi Collegium Hungaricum.
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Orbán idén sem hagyja ki Tusványost
2014. július 1. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Nyugati
Jelen, szekelyhon.ro
A politikusok, alapítók részvétele mellett egymás mellé ültetnék a különböző nézeteket
valló politikai pártok képviselőit is Tusványos szervezői. Így erdélyi és magyarországi
magyar pártok képviselői közötti, illetve magyar és román pártok képviselői közötti vitákra
is sor kerülhet, derült ki a szervezők sajtótájékoztatóján. A szervezők kedden a XXV.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor idei programjáról, meghívottairól, helyszíni
újításokról tájékoztattak. „Gyakorlatilag három és fél nap áll a fontos politikai témákról
szóló viták rendelkezésére. A szombati vitán Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
is részt fog venni. A három fő politikai téma a választások, az elmúlt huszonöt év elemzése
és a nemzetpolitika lesznek. Így szerdán, csütörtökön és pénteken főként az EPválasztások, a magyar országgyűlési és a magyar önkormányzati, valamint a román
államfőválasztások témakörében számíthatunk politikusok és politikai elemzők
beszélgetésére. Igyekszünk meghívni minél több EP-képviselőt, megyei tanácselnököt, a
magyar politikai pártok vezetőit és képviselőit” – mondta Sándor Krisztina, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, a Tusványos politikai programkoordinátora.

Erdély

„Kulturális Intézetet nyitni Belgrádban magától értetődőnek hangzik, hiszen Belgrád a
kultúra városa, hosszú évszázadok óta nemcsak a folyók, de a népek, kultúrák, vallások is
itt találkoztak, s Belgrád Európa Balkánra nyíló kapuja” – fogalmazott Orbán Viktor
magyar kormányfő a megnyitón, és elmondta, szerinte éppen ezért az Európai Unió nem
sokáig maradhat fenn Szerbia nélkül, mert ez olyan lenne, mintha a kerítésen kívülre
helyezné az ajtót, amelyen közlekedni szeretne.„

Felfüggesztett börtön Máté Andrásnak
2014. július 1. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen,
Szabadság
Hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon a legfelsőbb bíróság Máté
András Leventét, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjét amiatt, hogy feleségét
alkalmazta képviselői irodájában. A bíróság honlapján közölt nem jogerős ítélet szerint
érdekbeli összeférhetetlenség áll fenn, mert a képviselő feleségének alkalmazásával
közvetlen haszonra tett szert. Romániában a rendszerváltozás után gyakori volt, hogy
honatyák családtagjaikat alkalmazták képviselői irodájukban. Ezt az elmúlt években
kezdték büntetni, a korrupcióellenes törvények szigorítása után.

Továbbra is szolidáris az RMDSZ Máté Andrással
2014. július 1. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
Az RMDSZ "értetlenül áll" a hír előtt, hogy Máté András Levente Kolozs megyei
parlamenti képviselőt, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjét 6 hónap felfüggesztett
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Izsák: az Európa Tanács tud a székelyek igényeiről
2014. július 1. – Krónika
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) küldöttsége Strasbourgban többször is meggyőződött
arról, hogy eljutottak az Európa Tanács illetékes intézményeihez a székelyföldi
önkormányzatok autonómiapárti határozatai, és az ET apparátusát foglalkoztatja a kérdés
– osztotta meg tapasztalatait Franciaországból hazaérkezve Izsák Balázs SZNT-elnök. A
Székelyföld autonómiáját zászlajára tűző tanács képviselői az Európa Tanács parlamenti
közgyűlésének múlt heti ülésszakán vettek részt. A háromtagú delegáció
lobbitevékenységet próbált folytatni az Európa Tanács intézményeiben a székelyföldi
területi autonómia ügyében.

Erdély

börtönbüntetésre ítélte a Legfelsőbb Bíróság. "Bár az ítélet nem jogerős, különösen
furcsának találjuk ezt annak tudatában, hogy ebben az ügyben már született döntés, a
hatóság pedig elrendelte a bűnvádi eljárás megszüntetését" - írja az RMDSZ nevében
megfogalmazott állásfoglalásban Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Beteltek az EU Tábor helyei
2014. július 1. – transindex.ro
„Egy hét leforgása alatt az EU Tábor elérte maximális kapacitását, így honlapunkon le
kellett állítanunk a jelentkezést. 240 résztvevője lesz a tábornak, a meghívottakkal, a sajtó
képviselőivel és a szervezőkkel együtt összesen 350 személy tölti meg élettel a helyszínt” –
jelentette be Jakab Adorján MIÉRT elnökhelyettes, a rendezvény főszervezője július 1-jén.
„Június 24-én hirdettük meg, hogy a Magyar Ifjúsági Értekezlet, az RMDSZ Főtitkársága,
a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Sapientia EMTE kolozsvári karának szervezésében
tizenegyedik alkalommal kerül sor az EU Táborra július 8–13. között Marosfőn, és már
június 27-én sátorhelyekre kellett szorítanunk a jelentkezési lehetőségeket” – emelte ki a
Jakab Adorján.

Az MPP szerint sarkalatos törvényben kell szabályozni a kisebbségek jogait
2014. július 1. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
A Magyar Polgári Párt (MPP) álláspontja szerint sarkalatos törvényben kell szabályozni
Romániában a kisebbségek jogait. Biró Zsolt pártelnök keddi marosvásárhelyi
sajtótájékoztatója után az MTI-nek nyilatkozva elmondta: pártja hétfőn egyeztetett
minderről az RMDSZ vezetőivel. Úgy vélte: az alkotmányban kellene rögzíteni, hogy
valamennyi őshonos nemzeti közösség jogait az illető közösségre szabott sarkalatos
törvény írja le, és hogy ezt a törvényt az illető kisebbség bevonásával kell megszövegezni.
Az MPP elnöke hétfőn átadta az RMDSZ-nek azokat az alkotmánymódosító javaslatokat,
amelyeket pártja szükségesnek tart a kívánt törvényes keret kialakításához. Az MPP "a
románok és az együtt élő őshonos nemzeti közösségek szuverén és oszthatatlan
nemzetállamaként" határozná meg Romániát.
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2014. július 1. – Erdély Ma, hirado.hu
A pünkösdi búcsúra vezető úton felállított könyves standokról a román rendőrök levetették
Wass Albert könyveit, és egy árustól tíz könyvet el is koboztak, Szovátán pedig lefoglalták a
pünkösdkor magánterületen felállított Wass Albert-szobrot. Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöke az M1 Ma reggel című műsorában elmondta: nyilvánvaló, hogy
jogsértés történt Csíksomlyón. Korábban a román ügyészség már több ilyen ügyben
megállapította, hogy Wass Albertre nem vonatkozik az a törvény, amelyet önkényesen és
félreértelmezve a román rendőrök alkalmaznak – fogalmazott az elnök, aki elmondta: a
fenti esetekben a háborús bűnösök kultuszát tiltó törvényre hivatkoznak, ám legutóbb
2013-ban állapította meg az ügyészség, hogy e törvény nem vonatkozik Wass Albertre. Így
szerinte nehezen hihető, hogy a belügyminiszter, vagy a rendőrség felső vezetése ne
ismerné a döntést. Megfélemlítési kísérletről van szó, a politikai rendőrség, a Securitate
szerepét átvették a hatóságok, a rendőrség – hangsúlyozta Izsák Balázs.

Erdély

Akció a Wass Albert emlékét ért hatósági túlkapások ellen

Lezárták a kivizsgálást
2014. július 1. – szekelyhon.ro, Krónika
Lezárták a januári Nyírő-megemlékezés ügyét, a szervezők nem követtek el
bűncselekményt – olvasható a nyomozást lezáró értesítésben. A dokumentumot, miszerint
a vizsgálatot bűncselekmény elkövetésének hiányában beszüntetik, Crudu Irinel Valeriu
gyergyószentmiklósi főügyész írta alá. A most véget ért kivizsgálást egy januári esemény
váltotta ki: az Ethnographia Gyergyoiensis Alapítvány nevében Kisné Portik Irén, a
Rákoczi Szövetség részéről Selyem Antónia kezdeményezte megemlékezés megtartását
Gyergyószentmikóson Nyírő József születésének 125., Tompa László halálának 50.
évfordulójára. Kisné javaslatára – aki az önkormányzat kulturális felügyelői munkakörét is
betölti – a város saját programjai sorába emelte be az eseményt. Ám még mielőtt sor
kerülhetett volna az ünnepségre, tiltakozásának adott hangot a Romániai Zsidó
Hitközségek Szövetsége (FCER) amiatt, hogy a „gyergyószentmiklósi hatóságok”
megemlékezést rendeznek Nyírő József író tiszteletére.

Megbízhatónak minősítették a Partiumi Keresztény Egyetemet
2014. július 1. – Krónika
Megnyugtató, és biztonságérzetet ad a jövőre nézve, hogy sikeresen zárult a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) újraakkreditálása – mutatott rá János Szabolcs. A
felsőoktatási intézmény rektora keddi sajtótájékoztatóján emlékeztetett rá, hogy bár
hosszas ügyintézés után 2008-ban megkapták a végleges működési engedélyt, a szakmai
elbírálás ötévente kötelező, így az arra hivatott országos testület már tavaly ősszel
megkezdte a kiértékelést, hogy aztán az idén helyszíni látogatáson győződjék meg a
dokumentáció valóságtartalmáról. A rektor nagyon jó eredménynek tartja, hogy az
egyetem megbízható minősítést kapott, ám, mint mondta, erre számítottak is, hiszen
tisztában vannak az erősségeikkel.
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2014. július 1. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Polis Slovakia által végzett felmérés szerint, előző hónaphoz képest a Smer preferenciái
csökkentek, míg a Radoslav Procházka által vezetett Háló iránt növekszik a választók
érdeklődése. Az előző felméréshez képest a Magyar Közösség Pártja 5,7 százalékról 6
százalékra, a Híd 7,6-ról 7,8 százalékra erősödött, ezzel az MKP 12, a híd 16 mandátumhoz
jutna.

Felvidék

Polis: az MKP hat, a Híd majdnem nyolc százalékon

Nem változik a nyelvtörvény
2014. július 1. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A parlament elutasította Peter Osuský, a Szabadság és Szolidaritás képviselőjének
törvénymódosító javaslatát, amely a kisebbségek szempontjából enyhítette volna az
államnyelvtörvényt, egyebek mellett eltörölte volna a bírságokat. Osuský javasolta
továbbá, hogy az államnyelvtől eltérő nyelveken is meg lehessen nevezni településeket,
településrészeket, utcákat, közterületeket. Emellett a módosítás lehetővé tette volna
bizonyos médiumok, például a helyi hangosbemondó számára, hogy szabadon
dönthessenek arról, milyen nyelven terjesztik az információkat.

A felvidéki magyar képviselet prioritásai az EP-ben
2014. július 1. – hirek.sk
Az Európai Parlament július 1-3. között Strasbourgban tartja alakuló ülését, amelyen az is
végérvényessé válik, hogy Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja és Nagy József, a Most-Híd
EP-képviselője milyen bizottságokban tevékenykedik majd. A hirek.sk-nak nyilatkoztak
munkatársaik kiválasztásáról és a közeljövőre vonatkozó terveikről is. „Ha a Magyar
Közösség Pártja (MKP) két embere került volna be az EP-be, akkor meg tudtuk volna
osztani a teret a politikai-emberjogi és a gazdaságpolitikai témák között. Minden EPképviselőnek azonban joga van bármely politikai és gazdasági témával foglalkozni, illetve
azokhoz hozzászólni. Ezért a regionális politikával is foglalkozni kívánok, mert nem tartom
helyesnek és elfogadhatónak azt, hogy a szlovák kormány ki akarja éheztetni a
szülőföldünkön, azaz Dél-Szlovákiában élőket“ – mondta Csáky Pál.

Sikeres volt az első vasárnapi iskola
2014. július 1. – Új Szó
A hét végén a Nagykaposi Magyar Közösségi Házban megtartották az első foglalkozást
abban a vasárnapi iskolában, melyet elsősorban a szlovák–magyar nyelvhatáron élő
gyerekek számára szerveztek.
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Magyar–szerb kormányzati csúcstalálkozó Belgrádban, több megállapodást is
aláírtak
2014. július 1. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Magyar–szerb kormányzati csúcstalálkozót tartottak Belgrádban: előbb az egyes
reszortminiszterek folytattak párhuzamos megbeszéléseket, majd közös tárgyalóasztalhoz
ültek a szerb és magyar kormány jelen levő tagjai. A tárgyalások során szó esett
Magyarországnak a Szerbia európai útja során nyújtott támogatásáról, a vasúti
fejlesztésekről, határátkelők megnyitásáról, mondta el a két kormányfő közös
sajtótájékoztatóján Aleksandar Vučić, majd elárulta, tanácsot kért a közös gazdasági és
egyéb problémákhoz való hozzáállás kapcsán is, mint amilyen a Déli Áramlat gázvezeték
kiépítésének kérdése. „Szerbia jó és felelős partnere lesz Magyarországnak” – szögezte le a
szerb kormányfő, s megjegyezte, folyamatosan javulnak Magyarország és Szerbia
kapcsolatai, Orbán Viktort pedig az ország barátjaként tartják számon.

Felvidék

2014. július 2. – Új Szó
Immár hivatalos: új igazgatót kap az Ifjú Szivek Táncszínház. A június 30-i
igazgatóválasztásra négy jelölt jelentkezett, de csak egy jelent meg, közölte a
kormányhivatal, hozzátéve, hogy az említett jelölt megfelelt a kritériumoknak, a pályázat
sikeres volt. A nyertes személyét a hivatal egyelőre nem árulta el. Az Új Szó információi
szerint Varsányi László népzenész, a szlovákiai magyar kulturális élet közismert szereplője
lesz az új igazgató.

Vajdaság

Megvan az Ifjú Szivek új igazgatója

Az SNS ajánlata érvényes, nincs kompromisszum
2014. július 1. – Vajdaság Ma
Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke kedden elmondta, a haladók Vajdaságról
szóló tárgyalási ajánlata továbbra is nyitott, s lehetőség van az SNS-szel való párbeszédre,
de a kompromisszumra és a kozmetikai módosításokra nincs. „A tárgyalásra tett
ajánlatunk érvényes. A tartományi kormány megváltoztatásának és Bojan Pajtić
leváltásának koncepcióját kínáljuk, valamint programot arra vonatkozóan, hogy Vajdaság
kilábaljon a politikai és gazdasági válságból. Nem megyünk bele a kompromisszumokba, s
főképp nem leszünk az a párt, amellyel befektetésként tárgyalnak, hogy növeljék más
pártok részvételét az aktuális hatalomban“ – jelentette ki Mirović.

Kormányátalakítás elnapolva
2014. július 1. – Magyar Szó
A tartományban kialakult politikai helyzetről egyeztetett a Vajdasági Szociáldemokrata
Liga és az Új Demokrata Párt koalíciója a Vajdasági Magyar Szövetséggel. A három párt
magas rangú tisztségviselői Újvidéken, a liga irodájában találkoztak tegnap. A beszélgetést
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Vajdaság

követően megtartott sajtótájékoztatón valamennyien elégedettek voltak az első és nem
utolsó megbeszélésen elhangzottakkal. Pásztor István, a VMSZ elnöke megállapította:
ebben a pillanatban szinte semmilyen esélye sincs annak, hogy a parlament következő
üléséig, július 2-áig jelentős változások álljanak be a kormánynak, a parlamenti
többségnek a politikai összetételét illetően. Egy biztosra vehető döntés megszületését
kilátásba helyezte – Nyilas Mihály kinevezését a tartományi oktatási és nemzeti közösségi
titkárság élére. A valódi átalakítás szerinte szeptemberben vagy októberben játszódhat le.

Az NDS-nek felkínálták a tartományi kormányban való részvételt
2014. július 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Boris Tadić, az Új Demokrata Párt (NDS) elnöke kedden Újvidéken bejelentette, pártja
hivatalos javaslatot is kapott arra vonatkozóan, hogy csatlakozzon a tartományi
kormányhoz, de még nem találtak konkrét javaslatot, hogyan is valósítják ezt meg. Tadić a
Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) és a Demokrata Párt (DS) képviselőivel való
újvidéki találkozót követően elmondta, ez a javaslat hivatalos, de „nem konkretizált”.
„Meglátjuk, hogy néz ki ez a javaslat gyakorlati szinten, amikor belekezdünk a
tárgyalásokba, amelyek egy-két napon belül megkezdődnek” – mondta az NDS elnöke.

A DS egyetértene az esetleges személyi változással a tartományi parlament
élén
2014. július 1. – Vajdaság Ma
Bojan Pajtić vajdasági kormányfő, a Demokrata Párt elnöke kijelentette, a vajdasági
kormány jó eredményeket mutatott fel, s csak akkor menne bele a reformokba, ha
biztosítanák a tartományi kabinet eddigi politikájának folytatását. Pajtić elmondta azt is,
hogy ha a VMSZ és az LSV a tartományi képviselőház elnökének cseréjéről tárgyal, a DS
nem helyezkedik szembe egy esetleges ilyen megállapodással.

Egymásért vagy egymás ellenében?
2014. július 1. – Magyar Szó
Múlt csütörtökön Temerinben a tíz évvel ezelőtti esetre emlékeztek a 2012 novemberében
amnesztiát kapott Horváth Árpád és Szakáll Zoltán, a szülők képviselői, a „temerini fiúk
második ügyének” jelenlevői: Orosz Róbert és Apatocki Flórián, a barátok és a megjelent
támogatók, akik amellett szállnak síkra, hogy többé ne fordulhasson elő koholt, nemzetek
ellen irányuló eset, és hogy ennek alapján ne lehessen kimondani ennyire súlyos ítéletet.
Arra kérték illetékes intézményeinket, hogy tegyenek meg mindent, hogy a még börtönben
levő ifj. Máriás István (15 évre ítélték), Illés Zsolt (13 évre) és Uracs József (11,5 évre)
mielőbb amnesztiát kapjon.
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2014. július 1. – Kárpátalja Ma
Ukrajnában a törvényeket, a kormány és a minisztériumok rendeleteit államnyelven
fogadják el, és hivatalosan ezen a nyelven, valamint regionális és kisebbségi nyelveken
teszik közzé. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az elnöki rendeleteket,
kormányhatározatokat és törvényeket az államnyelv mellett azon a 18 nyelven – köztük
magyarul – is hivatalosan publikálnia kell az államnak, melyeket a jogszabály felsorol.

Magyarországon szerezhetnek tapasztalatot a muravidéki fiatalokat
2014. július 1. – RTV Slovenija Hidak
A Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Programot immár második éve valósítja meg
Magyarországon a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával a Kárpát Régió Üzleti
Hálózat Zrt. Az idén Szlovéniára is kiterjesztették a pályázati lehetőséget, melynek
tartalmáról a Hidak szerkesztője Héra Józseffel, a Zrt. lendvai irodájának vezetőjével
beszélgetett.

Egyhangú támogatás a pályázónak

Muravidék Kárpátalja

Nyelvi jogaink: kötelezettségek, Ukrajna törvényei, jogszabályok magyarul

Csángó est Massachusettsben
2014. július 1. – Nemzeti Regiszter
A Moldvai Csángómagyar Oktatási Program adománygyűjtő felhívásához csatlakozott a
bostoni magyar közösség is. 2014. június 8-án este 7 órától a csángóké volt a főszerep a
gyönyörű belmonti unitárius templom dísztermében a Massachusettsi Magyar Egyesület
támogatásával.

Diaszpóra

2014. július 1. – Népújság, RTV Slovenija Hidak
A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Tanácsa hétfői rendkívüli ülésén egyhangú
döntéssel pozitívan véleményezte Tomka Tibor, az intézet megbízott igazgatójának az
igazgatói munkakörre beérkezett pályázatát. Az intézet alapítója, az MMÖNK által
megjelentetett igazgatói pályázatra egyedüli pályázóként jelentkezett, a kiírásban közzétett
feltételeknek 2014. augusztus 1-jével, a megbízott igazgatói tisztség megbízatásának
lejártával eleget tesz. Programjában a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI)
működésének pénzügyi stabilitását, fejlődését, jogi státuszának rendezését, a szakkáder
munkájának megfelelő megbecsülését, a Népújság és mellékletei (Ifi), valamint egyéb
kiadványai (Kerek Perec, Népújság-könyvtár kötetek), és az internetes oldal további
fejlesztését emelte ki.
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2014. július 1. – Nemzeti Regiszter
Június 3. hete nemcsak a Foci VB nyitómeccséről szólt Sao Pauloban, hanem a június 14én megrendezésre kerülő „Sabores da Cultura Húngara" avagy „Kultúránk ízei” elnevezésű
magyar kulturális estről is. A már előre beharangozott rendezvényen szép számmal
jelentek meg portugál és magyar ajkú meghívottak is.

Diaszpóra

„Kultúránk ízei”- kulturális magyar est São Pauloban
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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