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A román külügy szerint Washington elismeri restitúciós erőfeszítéseit 
2013. augusztus 3. – Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

A román külügyminisztérium tudomásul vette Thomas B. Gibbons amerikai ügyvivő 

külügyminiszter-helyettes válaszát, amelyet a kommunizmus idején elkobzott romániai 

ingatlanokkal kapcsolatban írt egyes kongresszusi képviselőknek, megkeresésükre 

reagálva – közölte pénteken az Agerpres román hírügynökség. A román külügy szerint a 

válaszból kiderült, hogy az Egyesült Államok „általában figyelemmel kíséri” a romániai és 

más európai partnereknél zajló ingatlanrestitúciót, és elismeri, hogy a román kormány 

erőfeszítéseket tesz a visszaszolgáltatások során felmerült gondok orvoslására. 

 

Băsescu: újjáélesztjük a román tudatot 
2013. augusztus 3. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap 

Nem titok, hogy folyamatban van a román tudat újjáélesztése az ország határai körül – 

jelentette ki a román államfő. Traian Basescu szombaton a Duna-deltai Sulinára 

látogatott, ahol az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint felkereste a határon túli 

román iskolások számára rendezett hagyományos nyári tábort. 

 

Szeptembertől segítség az űrlapok kitöltésében 
2013. augusztus 3. – Magyar Szó, Magyar Hírlap 

A VMSZ örömmel veszi tudomásul, hogy augusztus 1-jével a Nemzeti Választási Iroda 

megkezdte a jövő évi magyarországi választásokon való részvételhez szükséges űrlapok 

postázását. Ugyanakkor a VMSZ elnöksége arról szeretné értesíteni a közvéleményt, hogy 

helyi irodáin és aktivistáin keresztül szeptember 1-jével megkezdi minden vajdasági 

magyar kettős állampolgár segítését az űrlapok kitöltése, a feljelentkezés és minden olyan 

felmerülő kérdésben, ami a jövő évi magyarországi választásokon való részvételhez 

szükséges. 

 

Világszerte fellobanhat a magyar szolidaritás lángja 
2013. augusztus 3. – MTI 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség azt kezdeményezi, hogy augusztus 20-án a magyar 

szolidaritás jelképeként gyúljanak tábortüzek és gyertyák a magyarok által lakott 

területeken a Kárpát-medencében és szerte a világban. 

 

Milánóban is bemutatkozhat a Hungarikonok gyűjtemény 
2013. augusztus 3. – MTI 

Az elképzelések szerint a 2015-ös milánói világkiállításon is bemutatják a híres magyar 

emberek tárgyaiból összeállított, Hungarikonok elnevezésű művészeti gyűjteményt. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146666&cim=a_roman_kulugy_szerint_washington_elismeri_restitucios_erofesziteseit
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146663&cim=b%C4%83sescu_ujjaelesztjuk_a_roman_tudatot
http://www.magyarszo.com/hu/2054/kozelet/99888/Szeptembert%C5%91l-seg%C3%ADts%C3%A9g-az-%C5%B1rlapok-kit%C3%B6lt%C3%A9s%C3%A9ben.htm
http://www.hirek.sk/kulfold/20130803091725/Vilagszerte-fellobanhat-a-magyar-szolidaritas-langja.html
http://www.hirek.sk/kultura/20130803093547/Milanoban-is-bemutatkozhat-a-Hungarikonok-gyujtemeny.html


 

 

 

 

 

 
3 

Csaknem ezer határon túli magyar gyerek táborozhat Zánkán 
2013. augusztus 4. – MTI 

A Határtalan túra elnevezésű tábor keretében összesen csaknem ezer külhoni magyar 

gyereket várnak az elkövetkező három hétben Zánkára. Olyan magyar gyerekek számára 

írták ki a pályázatot, akik vagy magyar nyelvű oktatásban vesznek részt, vagy 

néptánccsoport, cserkészcsapat tagjaként a magyar kultúrához kapcsolódó tevékenységet 

folytatnak. 

 

Botrány lesz a külföldön élők szavazásából? 
2013. augusztus 5. – Lencsés Károly – Népszabadság 

A külföldön dolgozó, itthoni lakhellyel rendelkező magyarok a választáson csak 

személyesen adhatják le voksukat a külképviseleten. Mivel nagyon sokan vannak, könnyen 

botrányba fulladhat a szavazás – írja a Népszabadság. 

 

Tovább gyűrűzik a maksai botrány – Kizárta a Néppárt lázongó tanácstagját 
2013. augusztus 3. – Farkas Réka – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt kizárta soraiból Forró Károly maksai tanácstagot, Bács-Benke 

László polgármester mellett pedig kiállnak, továbbra is élvezi támogatásukat – erről 

döntöttek pénteken a párt megyei elnökségi ülésén. 

 

EMI-tábor: autonómiáról azoktól, akik értik és érzik 
2013. augusztus 3. – Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Ifjak évente visszaköszönő táborát idén már kilencedik alkalommal 

szervezik, augusztus 7–11. között Borzonton. Az idei tábor újdonsága az autonómia témája 

köré csoportosított előadás-sorozat, amelyen Katalóniából, Dél-Tirolból, valamint 

Baszkföldről érkező előadók osztják meg a résztvevőkkel, hogy milyen autonómiában élni, 

és hogyan lehet azt megszerezni. 

 

Kárpát-medencei hálózatba kapcsolva 
2013. augusztus 4. – Krónika 

Az egész Kárpát-medencei magyarság érdekeltté válik abban a fejlesztési rendszerben, 

amelyet az év elején alapított Nemzetstratégiai Kutatóintézet tervez – nyilatkozta a 

Krónikának Molnár György, az intézmény hálózatfejlesztési igazgatója. Az intézet az agrár- 

és vidékfejlesztés, az energiagazdálkodás, a szolgáltatóipar, valamint az emberi erőforrás 

fejlesztés területén tervez hálózatfejlesztési, illetve összehangolt képzési, foglalkoztatási 

programokat, melyekben a külhoni magyar közösségek is partnerek lesznek. 
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http://www.bumm.sk/85256/csaknem-ezer-hataron-tuli-magyar-gyerek-taborozhat-zankan.html
http://nol.hu/belfold/20130805-botrany_lesz_a_kulkepviseleteken_?ref=sso
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146633&cim=tovabb_gyuruzik_a_maksai_botrany_kizarta_a_neppart_%C2%ADlazongo_tanacstagjat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146646&cim=emi_tabor_autonomiarol_azoktol_akik_ertik_es_erzik
http://kronika.ro/kulfold/karpat-medencei-halozatba-kapcsolva
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Kölcseyre emlékeztek Szatmár megyében 
2013. augusztus 4. – Krónika 

A Szatmárnémeti Kölcsey Kör, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az RMDSZ 

tasnádi szervezete, a sződemeteri református gyülekezet, a sződemeteri önkormányzat és a 

Tasnádi Ady-Kölcsey Kulturális Egyesület közös szervezésében megvalósuló esemény első 

napján délelőtt Szatmáron, délután pedig Nagykárolyban tanácskoztak aKölcsey életét és 

munkásságát ismerők, másnap pedig 24. alkalommal került sorkoszorúzással egybekötött 

megemlékezésre Sződemeteren, a költő szülőfalujában. 

 

Hármas kapcsolat épülhet a Bánságban 
2013. augusztus 4. – Krónika, maszol.ro 

Második alkalommal találkoztak a Bánság szerbiai és romániai oldalán élő magyar 

közösségeinek képviselői vasárnap, a szerbiai Csóka községhez tartozó Hódegyházán. A 

falunapok keretében tartott megbeszélésen közel húsz település képviseltette magát. A 

házigazda szerepét Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere és Nagy Emil, a hódegyházi 

helyi közösség elnöke látta el, míg az RMDSZ Temes megyei szervezetének képviseletében 

Molnár Zsolt parlamenti képviselő és Marossy Zoltán, a program ötletgazdája vett részt a 

találkozón, amelyen jelen volt Tanács Gábor, a magyarországi Bordány község 

polgármestere is.  

 

„Szekust” fogott Ráduly Róbert 
2013. augusztus 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, maszol.ro, 

Szabadság, Magyar Hírlap 

Több hete követi és fényképezi egy férfi Ráduly Róbert Kálmánt, Csíkszereda RMDSZ-es 

polgármesterét, aki péntek este elfogta az illetőt. A polgármester szerint a férfi 

titkosrendőr. Az elöljáró a hétvégén zajlott Csíkszeredai Városnapok keretében a 

testvértelepülések küldötteivel beszélgetett egy szálloda halljában, amikor egy számára 

már nagyon ismerős „szekus" jelent meg, aki többször lefényképezte. 

 

Népszavazást kérnek régióügyben 
2013. augusztus 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Támogatja a helyi népszavazások kiírását a romániai régiók átszervezése ügyében az 

RMDSZ, míg a Magyar Polgári Párt (MPP) közleményben foglalt állást az asszimilációt 

eredményező régiósítás ellen. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke pénteken 

Nagykárolyban, a szövetség Szatmár megyei polgármesterei előtt beszélt arról, hogy az 

RMDSZ azért nem tartja elfogadhatónak a gazdasági fejlesztési régiók adminisztratív 

szerepkörrel való felruházását, mert ez újabb bürokratikus szintet jelentene, amely az 

állampolgárok mindennapi életét nehezítené meg. 
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http://kronika.ro/kultura/kolcseyre-emlekeztek-szatmar-megyeben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/harmas-kapcsolat-epulhet-a-bansagban
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/aszekusta-fogott-raduly-robert
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nepszavazast-kernek-regiougyben
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„Baconschiék védelmükbe veszik Tőkésék magyarországi finanszírozását” 
2013. augusztus 4. – maszol.ro 

Újabb közleményben támadta közvetve vasárnap az egyébként nacionalista kirohanásairól 

ismert Bogdan Diaconu szociáldemokrata képviselő Tőkés László európai parlamenti 

képviselőt. A politikus korábban a párttörvény módosítására tett javaslatot. A jogszabályt 

Diaconu kiegészítené azzal, hogy nemcsak a pártoknak tilos külföldi adományokat 

elfogadniuk, hanem azoknak a civil szervezeteknek is, amelyek kapcsolatban állnak a 

politikai pártokkal, és amelyek vezetőségében párttisztséget betöltő személyek vesznek 

részt. Teodor Baconschi volt külügyminiszter, a nemrégiben megalakult Népi Mozgalom 

Párt (PMP) alelnöke bírálta ezt a javaslatot.  

 

Ittas volt az a nő, aki ráköpött a székely zászlóra 
2013. augusztus 4. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Bocsánatot kért a Néppárttól az a nő, aki július 20-án a sepsiszentgyörgyi 

autonómiatüntetésen ráköpött a színpad előtt kifeszített nagyméretű székely zászlóra. 

Nemes Előd, az Erdélyi Magyar Néppárt sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke a 

Székelyhon.ronak elmondta, a történtek után a nő felkereste őket, elismerte, hogy 

tévedett, és bocsánatot kért. 

 

Winkler Gyula: a nyomtatott magyar szó pótolhatatlan a szórványban  
2013. augusztus 4. – maszol.ro 

Az Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében megjelenő magyar nyelvű 

polgári napilap, a Nyugati jelen idén A sajtó szerepe identitásunk megőrzésében címmel 

szervezte meg szombaton a 2013-as sajtónapot. Az aradi Jelen Házban tartott megnyitón 

beszédet mondott Böszörményi Zoltán, Bognár Levente, Arad alpolgármestere, az RMDSZ 

Arad megyei elnöke és Winkler Gyula EP-képviselő.  

 

Már nem sürgős a román régiósítás 
2013. augusztus 3. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Egyre több jel mutat arra, hogy idén nem kerül sor az új romániai régiók kialakítására. 

Klaus Johannis Nagyszeben polgármestere mondta el egy sajtótájékoztatón, hogy 

„majdnem bizonyos” idén nem sikerül létrehozni az ország új régióit. Hozzátette ez nem 

tragédia, mert a jelenlegi fejlesztési régiók is le tudják hívni az EU-s pénzeket a 2014-

2020-as költségvetési ciklusban, így 2020-ig van idő megállapodni a régiókról. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. augusztus 3-i számában olvasható.) 

 

Kesztyű vagy törülköző 
2013. augusztus 3. – Markó Béla – Népszabadság 

Kiábrándító prioritásváltástól tart Markó Béla az RMDSZ korább elnöke. Véleménye 

szerint fontos a külhoni magyarok magyar választásokba való beleszólása, bár nem viselik 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15920-baconschiek-vedelmukbe-veszik-tokesek-magyarorszagi-finanszirozasat
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ittas-volt-az-a-no-aki-rakopott-a-szekely-zaszlora
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/15928-winkler-gyula-a-nyomtatott-magyar-szo-potolhatatlan-a-szorvanyban
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szavazatuk eredményének terhét, sokkal fontosabbnak tartja, hogy „mi lesz velünk 

idehaza”.  

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2013. augusztus 3-i számában olvasható.) 

 

Mátyusföldről is kerül búza a magyarok kenyerébe 
2013. augusztus 2. – hirek.sk 

Gyűlik a búza a Kárpát-medencében a "magyarok kenyeréhez". Mátyusföld idén is részt 

vesz a programban, mely augusztus 20-án csúcsosodik majd ki a magyarok kenyere és 

több ezer cipó elkészítésével. A megőrölt liszt legnagyobb részét a Böjte Csaba vezette 

Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz juttatják el. 

 

A roma holokausztra emlékeztek Dunaszerdahelyen 
2013. augusztus 2. – hirek.sk 

A roma holokauszt áldozatairól emlékeztek meg pénteken Dunaszerdahelyen a roma 

közösség tagjai, a kormány tisztviselői, a politikai pártok és civil szervezetek képviselői. 

Szlovák, magyar és roma nyelven folyt a megemlékezés Dunaszerdahely keleti lakótelepén, 

a Roma holokauszt szlovákiai áldozatainak emlékművénél, ahol többek között Robert Fico 

kormányfő is beszédet mondott. 

 

Cserkészet: nem lehet elég korán kezdeni 
2013. augusztus 3. – bumm.sk 

A napokban ért véget Bős nagyközségben a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség családos 

cserkészeinek tábora, melyben 73 felnőtt és kisgyermek vett részt. 

 

A Matica kitüntette Mečiart, Klaust, Bindert 
2013. augusztus 4. – bumm.sk 

Robert Fico miniszterelnök a Matica Slovenská hétvégi rendezvényén elmondott 

beszédében most nem támadta a kisebbségeket. Arra figyelmeztette a Maticát, hogy 

széthúzó álláspontokkal ne adjon támadási felületet kritikusainak újabb „keresztes 

hadjáratokra”. 

 

Szabadka: Felújítják a Zsinagóga homlokzatát 
2013. augusztus 2. – Vajdaság Ma 

Az örökségvédelmi világalap munkatársaival folyamatos az együttműködés, hogy minél 

előbb aláírják a szabadkai Zsinagóga homlokzatának felújítási projektumát. A tervek 

szerint tíz napon belül megkezdődhetnek a munkálatok. Összesen 15,8 millió dinár áll 

rendelkezésre, ez elegendő lesz a homlokzat legnagyobb részének felújítására. A 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130802123333/Matyusfoldrol-is-kerul-buza-a-magyarok-kenyerebe.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130802214428/A-roma-holokausztra-emlekeztek-Dunaszerdahelyen.html
http://www.bumm.sk/85205/cserkeszet-nem-lehet-eleg-koran-kezdeni.html
http://www.bumm.sk/85231/a-matica-kituntette-meciart-klaust-bindert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15828/Szabadka-Felujitjak-a-Zsinagoga-homlokzatat.html
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munkálatok eltartanak az építési idény végéig, legkésőbb a következő idényben fejeződnek 

be. 

 

A szerbiai polgárok fele az EU-csatlakozás mellett 
2013. augusztus 2. – Vajdaság Ma 

Ha holnap népszavazást tartanának arról, hogy Szerbia csatlakozzon-e az EU-hoz, az 

ország polgárainak ötven százaléka igennel voksolna – derül ki a kormányiroda 

felméréséből. Az idei első közvélemény-kutatás Szerbia polgárainak európai 

irányultságáról, melyet július elején végzett a szerb kormány Európai Integrációs Irodája, 

kimutatta, hogy a polgárok 24 százaléka ellenzi Szerbia EU-csatlakozását, míg 19 

százalékuk nem szavazna, 8 százalékuk pedig nem tudja, mit válaszolna – írja a Tanjug. 

 

Dačić: Szerbiának változnia kell 
2013. augusztus 2. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Szerbia az Európai Unió kapujában áll, de ha nem változik meg, sohasem juthat át rajta – 

mondta pénteken Ivica Dačić, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke. Szavai szerint a jelenlegi 

Szerbia, annak ellenére, hogy rengeteget dolgozott és konkrét eredményeket is elért, nem 

juthat be az EU-ba. 

 

Vajdasági ombudsman: Alkotmányt sértenek az RTV veszélyeztetésével 
2013. augusztus 3. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Rádió és Televízióban (RTV) uralkodó nehéz pénzügyi helyzet miatt veszélybe 

került a kisebbségek nyelvén történő tájékoztatás – állítja a tartományi ombudsman, s 

követeli, hogy minél előbb találjanak hosszú távú és fenntartható pénzelési modellt a 

tartományi műsorszórási intézmény számára. 

 

Konzultáció a kettős állampolgárok választási regisztrációjáról 
2013. augusztus 3. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Kisebbségi Fórum civil szervezet és a Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és 

Néprajzkutató Társulat a választási regisztrációval összefüggésben tartott konzultációt 

Topolyán. A Művelődési Ház kiállítási termében Potápi Árpád János országgyűlési 

képviselő, a parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke ismertette a fontosabb 

tudnivalókat a témával kapcsolatban. 

 

Piroson újra lesz magyar első osztály? 
2013. augusztus 3. – Magyar Szó 

Több mint 1800 gyermek kezdi meg alig egy hónap múlva tanulmányait a vajdasági 

általános iskolák magyar tagozatain. Néhol több, néhol pedig kevesebb lesz a diák mint egy 

évvel korábban. Az adatokat még nem tekintik véglegesnek az iskolákban, hiszen az 

iratkozókat a tanév kezdetéig fogadják. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18997/A-szerbiai-polgarok-fele-az-EU-csatlakozas-mellett.html
http://www.magyarszo.com/hu/2053/kozelet_politika/99884/Da%C4%8Di%C4%87-Szerbi%C3%A1nak-v%C3%A1ltoznia-kell.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15830/Vajdasagi-ombudsman-Alkotmanyt-sertenek-az-RTV-veszelyeztetesevel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15831/Konzultacio-a-kettos-allampolgarok-valasztasi-regisztraciojarol.html
http://www.magyarszo.com/hu/2054/kozelet_oktatas/99892/Piroson-%C3%BAjra-lesz-magyar-els%C5%91-oszt%C3%A1ly.htm
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Bezdán: Európa kicsiben 
2013. augusztus 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Kilencedik alkalommal tartották meg Bezdánban, a csatornaparton a Hármas Találkozó 

etnofesztivált, a település legjelentősebb kulturális rendezvényét. A helyi és környékbeli 

civilszervezetek mellett magyarországi és horvátországi részvevői is voltak a bezdáni 

Pulzus civilszervezet most már hagyományosnak tekinthető rendezvényének, amelynek 

megvalósításában a falu valamennyi polgári egyesülete közreműködik. 

 

Gyermekvállalásra ösztönözni a fiatalokat! 
2013. augusztus 4. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Véget ért az I. Délvidéki Családkongresszus Kishegyesen. A háromnapos Kárpát-medencei 

szintű rendezvényen 30 000 nagycsalád képviselői gyűltek össze. Az előadások során a 

népességfogyás okairól, párkapcsolati témákról és gyermeknevelési elvekről esett szó. 

 

Népünnepély Beregdédában - A rózsa jegyében 
2013. augusztus 2. - Kárpátinfo.net 

Találjuk ki önmagunkat! Bő másfél évtizeddel ezelőtt, amikor Kárpátalján divatba jöttek a 

népünnepélyek, egy idő után a szervezők – nagyon helyesen – a következőképpen 

gondolták: rendezvényeik akkor lesznek igazán érdekesek, hitelesek, valamennyiünk 

számára építő jellegűek, ha azok valamilyen sajátos tartalommal bírnak. Egyebek mellett 

olyasmiről is szólnak, mely értékeket az illető közösség fontosnak tart, magáénak vall. A 

nagydobronyiak így szervezték meg évekkel ezelőtt az első, az újkrumplihoz kötődő 

népünnepélyüket, a kisbégányiak cibere-, a csetfalviak a töltött káposzta fesztiváljukat. 

 

Teljes gőzzel zajlik a néprajzi gyűjtés Domonkosfán 
2013. augusztus 3. – RTV Slovenija Hidak 

250 régiség – ez volt a Domonkosfán zajló néprajzi gyűjtés második napjának hozadéka. A 

padlásokról, pajtákból és kamrákból előkerülő tárgyak a domonkosfai néprajzi és 

helytörténeti gyűjteményt ékesítik majd. A gyűjtésről az egyik szakmai vezető, Kepéné dr. 

Bihar Mária néprajzkutató mesélt. 

 

Hungarian High Altitude Flour – A denveri „magyar” malom története 
2013. augusztus 2. – Nemzeti Regiszter 

Denver élelmiszerüzleteiben a lisztek között válogatva azonnal megakad az ember 

tekintete a polcokat egyértelműen uraló liszt márkanevén: Hungarian High Altitude Flour. 

Vajon mit keres magyar elnevezésű liszt az amerikai háztartásokban? 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15833/Bezdan-Europa-kicsiben.html
http://pannonrtv.com/web/?p=74067
http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/nepunnepely-beregdedaban-rozsa-jegyeben
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6794
http://www.nemzetiregiszter.hu/hungarian-high-altitude-flour-a-denveri-magyar-malom-tortenete
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Múlt és jelen egy forró nyári napon: A Hungarian (Magyar) Club of Chicago 
Piknikje 
2013. augusztus 2. – Nemzeti Regiszter 

A chicagói magyar közösség egyik nagy múltú szervezete a Hungarian (Magyar) Club of 

Chicago, melynek tagjai rendszeresen szerveznek nagyobb, az egész Clubot megmozgató 

eseményeket. Ilyen volt a július 21-én megtartott hagyományos Piknik is, melyen sok-sok 

finomság és jó hangulat fogadta a résztvevőket. 

 

Magyar Gulyás Fesztivál Chicagoban 
2013. augusztus 3. – Nemzeti Regiszter 

Immár hatodik éve, hogy nem múlhat el a szeszélyes chicagói nyár Magyar Gulyás 

Fesztivál nélkül. Napsütés, bográcsban rotyogó jóízű gulyás, szép magyar muzsikaszó, tánc 

és jó hangulat: hát kell ennél több? 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/mult-es-jelen-egy-forro-nyari-napon-a-hungarian-magyar-club-of-chicago-piknikje
http://www.nemzetiregiszter.hu/mult-es-jelen-egy-forro-nyari-napon-a-hungarian-magyar-club-of-chicago-piknikje
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-gulyas-fesztival-chicagoban
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
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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/

