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A magyar álláspontról tájékoztattak a Skultéty-ügy kapcsán 
2013. június 20. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Skultéty László magyar huszár újratemetése ügyében a Külügyminisztérium álláspontjáról 

tájékoztatta a budapesti román nagykövetet és az ideiglenes szlovák ügyvivőt Prőhle 

Gergely helyettes államtitkár csütörtökön. A helyettes államtitkár felhívta Victor Micula 

román nagykövet figyelmét arra, hogy a Külügyminisztérium célszerűnek tartotta volna, 

ha a román fél tájékoztatást ad a kérésről még a kihantolás előtt. Metód Spacek ideiglenes 

szlovák ügyvivőnél Prőhle Gergely nehezményezte az előzetes tájékoztatás elmaradását. 

Azt kérte a szlovák diplomatától, hogy az újratemetés alkalmával legyenek tekintettel 

Skultéty László kultúrtörténeti jelentőségére, biztosítsanak lehetőséget magyar 

felszólalásra, valamint az elkészülő új emléktábla legyen többnyelvű. 

 

Kelemen a FUEN-kongresszuson: a félelem és a bizalmatlanság falait kell 
lebontanunk 
2013. június 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az erdélyi magyar nemzeti közösség autonómiatörekvéseiről beszélt június 20-án Kelemen 

Hunor szövetségi elnök Dél-Tirolban, Brixenben, az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniójának (FUEN) 58. kongresszusán, amelyen 30 ország 40 kisebbségének képviselője 

van jelen. „Egy olyan országból jövök, Romániából, amely bár nemzetállamként határozza 

meg magát, a román többség mellett és vele együtt még 19 nemzeti kisebbségnek, nemzeti 

közösségnek is a hazája. Egy olyan országból jövök, ahol az Alkotmány szerint, egyesek 

álma szerint mi, magyarok nem is létezünk” – indította beszédét az RMDSZ elnöke. 

  

Amit szabad Bălăbănesti-nek, nem szabad a székelyeknek? 
2013. június 20. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, MTI, maszol.ro,  

Törvénytelenné vált Kovászna megye zászlója a brassói táblabíróság döntése szerint. A 

tanács önként nem vonja be a zászlót, azt pedig nem tudni, a karhatalom kiszáll-e, hogy 

leszedje. 

 

Történelmi pillanat magyar és szerb számára 
2013. június 20. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt javaslata nyomán a Szerbiai 

Képviselőház pénteken déli tizenkét órakor kezdi megvitatni A vajdasági magyar polgári 

lakosság ellen 1944-45-ben elkövetett aktusok elítéléséről szóló képviselőházi 

nyilatkozatot. A rendkívüli ülés megtartását, amelyen a nyilatkozatot megvitatják, 162 

képviselő kérte. A vajdasági magyarság által évtizedek óta várt dokumentum lezárja a 

szerb és a magyar nép közös történelmének ezen tragikus fejezetét, olvasható Pásztor 

Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetőjének közleményében. 
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http://www.bumm.sk/83659/a-magyar-allaspontrol-tajekoztattak-a-skultety-ugy-kapcsan.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33280
http://itthon.transindex.ro/?hir=33280
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20599
http://www.magyarszo.com/hu/2010/kozelet_politika/98270/T%C3%B6rt%C3%A9nelmi-pillanat-magyar-%C3%A9s-szerb-sz%C3%A1m%C3%A1ra.htm
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Határozottan támogatja a régióátszervezést Emil Boc 
2013. június 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Emil Boc a régiósítás Kolozsváron szervezett közvitáján kijelentette: támogatja az 

átszervezést, mivel a jelenlegi, 1968-ban bevezetett adminisztráció már nem felel meg a 

jelenlegi helyzetnek. Feltétlenül szükségesnek tartja az átszervezést, hogy ezáltal 

könnyebbé váljon az európai alapok lehívása és felhasználása, valamint a megyéken átívelő 

projektek megvalósítása. 

 

Magyar állami támogatásból újítják fel a kolozsvári Szent György-szobrot 
2013. június 20. – transindex.ro 

A magyar kormány támogatásával újítják fel a kolozsvári Sárkányölő Szent György-

szobrot, a felújítási és tisztítási munkálatokat a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság 

végzi, Kolozsi Tibor restaurátor tervei alapján - mondta a Transindexnek Maksay Ádám, a 

Társaság alelnöke. A felújításra a magyar külügyminisztérium ötmillió forintot bocsátott a 

műemlékvédő társaság rendelkezésére, amely minden költséget fedez. 

 

Az RMDSZ kulturális autonómia-modelljét mutatta be Borbély László a FUEN-
kongresszuson 
2013. június 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ kulturális autonómia-modelljét mutatta be Borbély László szövetségi alelnök 

ma Dél-Tirolban, Brixenben az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) 58. 

kongresszusán. A szövetség alelnöke beszédében tömören ismertette az erdélyi magyarság 

történelmét, a párizsi békeszerződések területi rendelkezéseitől kezdődően, a romániai 

magyarság helyzetén keresztül a kommunista rezsim alatt, egészen napjainkig. 

 

Külügy: Románia nem kapott közvetlen jelzést restitúcióügyben Amerikától 
2013. június 20. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika 

Románia nem kapott közvetlen jelzést az Egyesült Államok külügyminisztériumától a 

kommunizmus idején elkobzott egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása ügyében - jelentette 

ki Brandusa Petrescu, a külügyminisztérium szóvivője csütörtökön Bukarestben. Az 

Agerpres hírügynökség szerint a szóvivő újságírói kérdésre válaszolva nyilatkozott erről, 

miután a múlt héten húsz amerikai kongresszusi képviselő levelet intézett John Kerry 

amerikai külügyminiszternek, akitől kérték: erőteljesen lépjen fel Románia kormányánál 

annak érdekében, hogy az állam maradéktalanul szolgáltassa vissza a magyar egyházak 

1945 után elkobzott javait. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33276
http://itthon.transindex.ro/?hir=33281
http://itthon.transindex.ro/?hir=33282
http://itthon.transindex.ro/?hir=33282
http://itthon.transindex.ro/?hir=33283
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Sógor Csaba „Anyanyelvünk jövője” címmel szervezett konferenciát  
2013. június 20. – maszol.ro 

Az Európai Unió nyelvi diverzitásának kérdéséről szervezett konferenciát Sógor Csaba 

kedden az Európai Parlamentben. A Anyanyelvünk jövője című rendezvény meghívott 

előadói Dónall Ó Riagáin, ír független szakértő és Miquel Strubell katalán professzor 

voltak. Sógor Csaba európai parlamenti képviselő bevezető szavaiban aggodalmát fejezte 

ki az EU egyik alapvető jellemzője, a nyelvi sokszínűség megőrzése kapcsán. 

 

Bánsági magyarok találkozója, határok nélkül 
2013. június 20. – Nyugati Jelen, maszol.ro 

Június 28-án és 29-én Buziásfürdőn kerül sor a Romániában és a Szerbiában élő bánsági 

magyarok első találkozójára. A rendezvény támogatói a Bánsági Közösségért Egyesület, a 

Temes megyei RMDSZ Önkormányzati Tanácsa, a Communitas Alapítvány, valamint a 

Buziásfürdői RMDSZ és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő. 

 

Csoportos feljelentést tett a CEMO a Diszkriminációellenes Hivatalnál 
2013. június 20. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Marosvásárhelyen a Civil Elkötelezettség Mozgalom már évek óta azért küzd, hogy a 

tanintézményekben megvalósuljon az igazi kétnyelvűség. A szervezet most azt tervezi, 

hogy az összes marosvásárhelyi tanintézményt feljelentik az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál, mivel nem tartják be a nyelvi charta előírásait. A 

Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, Kurta Kinga erről beszélgetett a CEMO ügyvezető 

elnökével, Szigeti Enikővel. 

 

Mégis átnevezték a váradi Olaszi temetőt 
2013. június 20. – Krónika 

Mihai Viteazul nevét viseli ezentúl a nagyváradi Olaszi temető helyén kialakított park – a 

csütörtöki tanácsülésen csak az RMDSZ-frakció ellenezte Ilie Bolojan polgármester tervét. 

Az egykori Olaszi temető átnevezése ellenérzést váltott ki Nagyvárad magyar lakossága 

körében. Az Erdélyi Magyar Néppárt helyi szervezete pár hete villámcsődülettel tiltakozott 

a “keresztelő” ellen, míg helyi közéleti és egyházi személyek aláírásgyűjtést 

kezdeményeztek Ilie Bolojan polgármester terve ellen. 

 

Sütő- és Vörösmarty-szobrot avatnak 
2013. június 20. – Krónika 

A magyar irodalom két jeles alakjának állítanak emléket vasárnap Erdélyben: 

Székelyudvarhelyen Sütő András mellszobrot avatnak, míg a Beszterce–Naszód megyei 

Cegőtelkén Vörösmarty Mihály büsztjét leplezik le. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/13985-sogor-csaba-anyanyelvunk-jovoje-cimmel-szervezett-konferenciat
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/bansagi_magyarok_talalkozoja_hatarok_nelkul.php
http://erdely.ma/oktatas.php?id=143862&cim=csoportos_feljelentest_tett_a_cemo_a_diszkriminacioellenes_hivatalnal_audio
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/megis-atneveztek-a-varadi-olaszi-temetot
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/suto-es-vorosmarty-szobrot-avatnak
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Keveslik a magyar utcaneveket 
2013. június 21. – Krónika 

Heves vitát váltott ki a váradi tanácsülésen az utcák elnevezésére vonatkozó 

határozattervezet is, az RMDSZ-frakció ugyanis nehezményezte, hogy csupán 15 magyar 

személyiség neve szerepel azon a listán, amely alapján a jövőben utcákat fognak elnevezni. 

Pásztor Sándor frakcióvezető rámutatott: az előzetes megegyezés szerint a magyar 

lakosság számához mérten az utcák egynegyede, 25 kellett volna magyar személyiségről 

kapja a nevét. 

 

Törvénytelen az új térfelújítási terv? 
2013. június 21. – Krónika 

Procedurális hiányosságai ellenére csütörtökön megszavazta a nagyváradi tanács a Szent 

László tér felújításának új tervét, ezentúl a prefektúrán múlik, hogy láttamoztatja vagy 

visszaküldi az önkormányzathoz a határozatot. „Nincsenek meg rá az engedélyek és 

közvitára sem bocsátották. Ez jogilag a jövőben probléma lehet” – mondta a Krónikának 

Pásztor Sándor, az RMDSZ-frakció vezetője, aki társaihoz hasonlóan ellenezte a tervezetet. 

 

Megtalálták A. Nagy utódját? 
2013. június 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Michal Kaliňákot javasolja a kisebbségi kormánybiztos megüresedett posztjára a 

Szlovákiai Ruszin Megújhodás. A. Nagy június negyedikén mondott le, a Híd elnökségének 

felszólítására, miután a Smer a parlamentben nem támogatta azt a módosítást, amellyel 

összhangba hozták volna a kisebbségi nyelvhasználati törvényt a vasúti törvénnyel, 

lehetővé téve a kétnyelvű feliratokat a vasútállomásokon. 

 

Külföldi tartózkodás - Nem bírságolhatnak a bejelentés elmulasztásáért 
2013. június 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A képviselők Ivan Gašparovič köztársasági elnök javaslatára törölték a törvénymódosítás 

azon pontját, amelynek alapján pénzbüntetés terhe mellett kihágásnak minősült volna a 

90 napnál hosszabb külföldi tartózkodás bejelentésének elmulasztása. 

 

Holokauszt-túlélők tanúskodhatnak Csatáry ellen 
2013. június 20. – MTI, hirek.sk 

Vannak olyan holokauszt-túlélők, akik tanúként tudnak nyilatkozni a Csatáry-ügyben. 

Háborús bűntettel vádolja Csatáry Lászlót a Budapesti Nyomozó Ügyészség. A vádirat 

szerint a most 98 éves férfi 1944-ben a kassai téglagyári gyűjtőtábor vezetőjeként kézzel és 

kutyakorbáccsal minden ok nélkül verte az internáltakat. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/06/20/megtalaltak-a-nagy-utodjat
http://www.hirek.sk/belfold/20130620102224/Kulfoldi-tartozkodas-Nem-birsagolhatnak-a-bejelentes-elmulasztasaert.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130620110820/Holokauszt-tulelok-tanuskodhatnak-Csatary-ellen.html
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Ügyfélkapu lesz Párkányban 
2013. június 20. – hirek.sk, Új Szó 

Októbertől megszűnik a helyi államigazgatási struktúra, a 248 hivatal helyett 72 járási 

hivatal jön létre. Már biztosra vehető, hogy a megszűnő párkányi körzeti hivatal helyett 

ügyfélkapu nyílik, vagyis nem kell a mintegy 50 km-re lévő járási székhelyre, Érsekújvárba 

utazgatni az ügyintézés miatt. 

 

Csúcspolitikusok a vár alatt: Bugár Béla és Csáky Pál Gombaszögön 
2013. június 20. – Felvidék Ma 

A Gombaszögi Nyári Táborban a szlovákiai magyar csúcspolitikusok július 17-én 

vendégeskednek, az MKP részéről Csáky Pált, a Most-Hídtól Bugár Bélát kérdezik. A 

gazdasági kerekasztalon Farkas Ivaán (MKP), Érsek Árpád (Most-Híd), Antalík Imre 

(Kerekasztal) vesz részt. 

 

Vajon magyarul 2+2 az 5, avagy miért kaptak másik tesztet a kisebbségiek? 
2013. június 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Olena Papuga, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) képviselője arról tájékoztatta a 

parlamentet, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok más tesztet kaptak 

matematikából. Az oktatásügyi minisztériumot és Žarko Obradović minisztert arról 

kérdezte a parlamenti „képviselői kérdések” napján, mit gondol a kisérettségi kapcsán 

kialakult botrányról – tudósít a Tanjug. Papuga elmondta, a nemzeti kisebbségek 

matematikából olyan tesztet kaptak, amely más feladatokat tartalmazott, mint a szerb 

nyelvű”. 

 

Körültekintőbben a nyelvhasználatról 
2013. június 20. – Magyar Szó 

Oktató és kioktató jellegű sajtótájékoztatót tartott szerdán Temerinben az új, fizetős 

parkolóban Csőke Csaba, a VMSZ temerini helyi szervezetének elnöke. Mint elmondta, 

figyelmeztetni kíván az EU-ba igyekvést illetően, hogy az EU nem csak a tömérdek 

mennyiségű pénzről szól, ami esetleg kihúzhatja Szerbiát a gazdasági kátyúból, hanem 

azokról az emberi és kisebbségi értékekről is, amelyeket mindenképpen figyelembe kell 

venni Szerbiának és a helyi hatalmasságoknak. Temerinben nemrég vezették be a fizetős 

parkolást – mondta Csőke Csaba –, az erről értesítő táblát viszont csakis és kizárólag szerb 

nyelven, cirill írásmóddal látták el. Alatta ugyan egy póttáblán fel van tüntetve magyar 

nyelven, hogy érvényes a napijegy is. 
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http://ujszo.com/online/regio/2013/06/20/ugyfelkapu-lesz-parkanyban
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/40296-csucspolitikusok-a-var-alatt-bugar-bela-es-csaky-pal-gombaszogon
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18762/Vajon-magyarul-22-az-5--avagy-miert-kaptak-masik-tesztet-a-kisebbsegiek.html
http://www.magyarszo.com/hu/2010/vajdasag_temerin/98242/K%C3%B6r%C3%BCltekint%C5%91bben-a-nyelvhaszn%C3%A1latr%C3%B3l.htm
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Oromon kevesebb, Horgoson több elsős jár majd magyar tagozatra 
2013. június 20. – Magyar Szó 

A magyarkanizsai község általános iskoláinak adatai szerint ősztől összesen 218 diák jár 

majd magyar osztályba. Az arány a tavalyihoz képest változóan alakul. A horgosi Október 

10. Általános Iskola arról számolt be, hogy a diákok létszáma évről évre csökken, szerb 

osztályt például ősztől egyáltalán nem indítanak, mivel egyetlen egy tanulót sem írattak be. 

A magyar nyelven tanuló diákok száma az előző évhez képest viszont növekedett. 

Horgoson a várható elsősök száma 53, Kispiacon 16. A központi iskolában a vezetőség arra 

törekszik, hogy a magas létszám miatt három osztályt nyithassanak. 

 
Legyünk államalkotó nemzet 
2013. június 20. – Magyar Szó 

A Magyar Polgári Szövetség azt kéri a magyar kormánytól, a magyar parlamenttől és az 

összes politikai erőtől, hogy Szerbia európai uniós csatlakozását kösse feltételekhez – 

hangzott el a párt szerdai, Zentán megrendezett sajtótájékoztatóján. Rácz Szabó László, az 

MPSZ elnöke szerint a legfontosabb követelésük legyen az, hogy a vajdasági magyarságot 

Szerbián belül is ismerjék el államalkotó nemzetnek, egyben Szerbia ismerje el, hogy a 

vajdasági magyarság nem nemzeti kisebbség, ezt pedig rögzítsék a szerb alkotmányban is, 

s biztosítsák számára az önrendelkezés jogát. 

 

A szocialisták inkább átszabnák a kormányt 
2013. június 20. – Magyar Szó 

Szerbia számára nem lenne túl jó ötlet előrehozni a választásokat, hanem sokkal 

hasznosabbnak tűnne, ha a szerb kormány az Európai Unió júniusi döntései után 

értékelné a miniszterei munkáját, vélekedett csütörtökön Slavica Đukić-Dejanović 

egészségügyi miniszter, a Szerbiai Szocialista Párt alelnöke. Szavai szerint a leváltandó 

miniszterekről a legnagyobb kormánypártok vezetőinek kell dönteniük, és bármilyen is 

lesz majd az új csapat felállása, elsődleges feladatuk az ország gazdasági helyzetének 

rendbehozása, a beruházások és az új munkahelyek lehetővé tétele. A szocialisták alelnöke 

szerint a kormányátszabásra június 28-a után kerülhet sor. Az EU ugyanis ekkor dönt 

Szerbia csatlakozási tárgyalásainak kezdeti dátumáról. 

 

Az USA odaítélné Szerbiának a dátumot 
2013. június 20. – Magyar Szó 

A NIN hetilapnak nyilatkozva Philip Reeker, az Amerikai Egyesült Államok helyettes 

külügyi államtitkára elismerően nyilatkozott az előrelépésről, amelyet Szerbia az európai 

integráció útján tett meg. Az USA számításai szerint az Európai Unió kitűzi a csatlakozási 

tárgyalások megkezdésének dátumát – tette hozzá Reeker. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2010/kozelet_oktatas/98263/Oromon-kevesebb-Horgoson-t%C3%B6bb-els%C5%91s-j%C3%A1r-majd-magyar-tagozatra.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2010/kozelet_politika/98227/Legy%C3%BCnk-%C3%A1llamalkot%C3%B3-nemzet.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2010/kozelet_politika/98291/A-szocialist%C3%A1k-ink%C3%A1bb-%C3%A1tszabn%C3%A1k-a-korm%C3%A1nyt.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2010/kozelet_politika/98288/Az-USA-oda%C3%ADt%C3%A9ln%C3%A9-Szerbi%C3%A1nak-a-d%C3%A1tumot.htm
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Jön a Dombos! 
2013. június 20. – Magyar Szó 

Az idén is lesz Dombos Fest, és a korábbi évekhez hasonlóan, most is neves előadókkal 

próbálja Kishegyesre, a Hegyalja utcába csalogatni a vendégeket. Amint ifj. Horváth László 

főszervező elmondta, aggódnak a fesztivál hosszú távú fenntarthatósága miatt, hiszen 

most is milliós hiányban vannak.  – Igazi újdonság nem nagyon lesz, az értékes művészeti 

produkciókat szólítjuk meg ismét, de ha úgy tetszik, minden napra jut egy sztárfellépő.  

 

Hétvégén Etnofest 
2013. június 20. – Magyar Szó 

Pénteken kezdődik a jubileumi tizedik Etnofest a palicsi Vigadóban. Spanyolországból, 

Ausztriából, az Egyesült Államokból, Lengyelországból, Ukrajnából, Magyarországról és 

Szerbiából érkeznek zenészek, táncosok, fotósok. Koncerteket pénteken és szombaton 

tartanak, emellett flamenko gitár és tánc, illetve fotós műhelymunkákat szerveznek. Az 

Etnofest rendezvényeire a belépés díjtalan. 

 

Könyvadomány Magyarkanizsának 
2013. június 20. – Magyar Szó 

Mintegy 1.500 kötetes magyarországi könyvadományhoz jutott a magyarkanizsai József 

Attila Könyvtár. A székesfehérvári Pató Sándor hagyatékát képező, ókori klasszikusokat, 

néhai és mai politikusok könyveit, szépirodalmat és szakirodalmi kiadványokat tartalmazó 

könyvcsomagot Kralovacski Mihály ajánlotta fel. 

 

Kamerarendszer védi a honfoglalási emlékművet Vereckén 
2013. június 20. – MTI 

A magyar állam támogatásával kiépített térfigyelő kamerarendszert avattak fel és helyeztek 

üzembe csütörtökön a magyar honfoglalás millecentenáriumi emlékművénél a kárpátaljai 

Vereckén. A honfoglalási emlékművet tulajdonló KMKSZ elnöke, Kovács Miklós 

hangsúlyozta, hogy a kamerák felszerelésével a magyar állam és a kárpátaljai magyarság a 

modern technikai eszközökkel 21. századi választ ad az ukrán nacionalisták 

emlékműromboló 19. és 20. századi indulataira. 

 

A Kós Károly Kollégium Lendván 
2013. június 20. – RTV Slovenija Hidak 

Lendván tartotta kihelyezett ülését a magyar Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap – az MTVA – tanácsadó testülete, a Kós Károly Kollégium. A kollégium célja, hogy a 

határon túli magyar nyelvű médiaéletet minden rendelkezésre álló, törvényes eszközzel 

segítse, fejlessze és támogassa. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2010/vajdasag_kishegyes/98235/J%C3%B6n-a-Dombos!.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=67097
http://pannonrtv.com/web/?p=67114
http://www.hirek.sk/kulfold/20130620160755/Kamerarendszer-vedi-a-honfoglalasi-emlekmuvet-Verecken.html
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6546
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Főkonzuli látogatás Fresno-ban 
2013.jun.20 - www.nemzetiregiszer.hu 

Fresno magyar közösségének képviselőit látogatta meg június 13-án Kálmán László 

főkonzul. A baráti találkozón, Dornay Bálint ügyvéd vezetésével a Fresno-i magyarok 

képviselői köszöntötték a főkonzult és családját, kiemelve, hogy első ízben került sor a 

Főkonzulátussal a kapcsolatfelvételre. 

 

Az apákat és gyermekeiket ünnepelték Miamiban 
2013.jun.20 - www.nemzetiregiszer.hu 

Június 16-án vasárnap a Miami-i magyar közösség egész délutános, zenés-táncos 

programmal ünnepelte az apák napját, összevonva a gyermeknappal, hogy tiszteletüket 

fejezzék ki áldozatos munkájukért. 

 

Fordulj egyet előttem! 
2013.jun.20 – www.nemzetiregiszter.hu 

A kanadai Alberta tartomány fővárosában, Edmontonban fergeteges évzáró műsorral, 

illetve táncházzal ajándékozta meg a magyar közösséget a Csárdás Tánccsoport. A 

néptáncosok mellett vendég fellépőként a calgary-i Vadrózsa Tánccsoport tagjai is 

közreműködtek a színvonalas produkció létrehozásában. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/fokonzuli-latogatas-fresno-ban
http://www.nemzetiregiszter.hu/az-apakat-es-gyermekeiket-unnepeltek-miamiban
http://www.nemzetiregiszter.hu/fordulj-egyet-elottem
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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/

