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Az identitás sarokköve a magyar nyelv tudása
2014. november 13. – MTI, Kormány.hu, hirek.sk
A magyar nyelv és identitás kapcsolatának fontosságát hangsúlyozta Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár a Magyar Nyelv Napja és a Magyar Szórvány Napja alkalmából
rendezett tanácskozáson. A nemzetpolitikai államtitkár a Nemzetpolitikai Kutatóintézet
rendezvényén úgy fogalmazott: nem tud még egy olyan nemzetet és népet, amely
identitásának a nyelvkérdés ennyire sarokköve lenne. Gerencsér Balázs, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem oktatója elmondta, a nyelvben rejlik egy ország függetlenségének
deklarációja. Kapitány Balázs, a KSH Népességtudományi Intézetének igazgatóhelyettese
az Iskolák veszélyben kutatási program eredményeit ismertette. Elmondása szerint a
2020-ig terjedő időszakban 149 helyszínen szűnhet meg a magyar iskola, ebből 50 helyen
akár már 2015 őszén.

A külhoni szakképzési programról tanácskozott a MÁÉRT gazdaságfejlesztési
szakbizottsága
2014. november 13. – MTI, Kormány.hu
A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program eddigi előkészületeit és a kapcsolódó
feladatokat mutatta be Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Magyar Állandó
Értekezlet gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága ülésén. Potápi Árpád
János alapvető célként jelölte meg, hogy a határon túli közösségek szülőföldjükön
boldoguljanak, amihez elengedhetetlennek nevezte, hogy gazdasági szempontból is
gyarapodjanak. Hozzátette: ehhez adhat megfelelő alapokat a program és ráirányíthatja a
figyelmet arra is, hogy a hagyományos nemzetpolitika mellett figyelmet kell fordítani a
gazdaságfejlesztésre is. Kiemelte, hogy a program többek között fiatal vállalkozók
hálózatának kialakításával és támogatásával, valamint a megfelelő szaknyelv anyanyelven
történő elsajátításával tudja támogatni a külhoni magyar közösségeket.

Ülésezett a MÁÉRT szórvány szakbizottsága
2014. november 13. – MTI, Kormány.hu
Az asszimiláció a legnagyobb ellensége a szórványban élő magyarságnak, ami ellen közös
gondolkodással lehet fellépni - közölte Grezsa István, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai
államtitkárságának miniszteri biztosa a Magyar Állandó Értekezlet szórvány
szakbizottsága ülésén. Bodó Barna, a bizottság társelnöke fontosnak nevezte, hogy a
politikai események ne tudják befolyásolni a szórvány magyarságának megmaradását.
Ezért is kell a szórvány ügyét folyamatosan napirenden tartani, a kérdést a társadalom
figyelmének előterébe lehet és kell is hozni - hangsúlyozta.
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„Johannis az erdélyi reménykedés képviselője”: Bakk Miklós felhívása
2014. november 13. – transindex.ro, Krónika, Szabadság
25 közéleti személyiség aláírásával tett közzé felhívást Klaus Johannis támogatására Bakk
Miklós politológus. A felhívásban leírtak szerint „soha ilyen élesen nem osztotta meg ezt az
országot az a kulturális határ, amely Közép-Európát választja el a Balkántól (...) Az egyik
oldalon Victor Ponta, a holnapot felélő jelen képviselője, a zsákmánypolitikát fenntartó
fanarióta kormányzás továbbvivője áll. A másik oldalon pedig Klaus Johannis, az erdélyi
reménykedés képviselője, azé a reményé, hogy Erdély hatására ez az ország talán még
lehet az, ami eddig nem volt: szótartó becsületes munkára és a teljesítmény elismerésére
épülő, erkölcsös társadalom”. A felhívás kitér arra, hogy egyfelől nincs jó választás, mert
„Victor Ponta rég elvesztette szavahihetőségét a szemünkben, a másik pedig, Klaus
Johannis, erdélyi szász – kisebbségi – mivolta ellenére sem ígért semmit, sőt, nem ért
egyet Székelyföld autonómiájával”, másfelől ez a döntés „lemondás arról, hogy alakítsunk
valamit a sorsunkon”. Ezért a Johannis mellett kialakítható összerdélyi összefogást
támogatják.

Benyújtotta a feljelentést a székelyföldi szórólapok miatt az RMDSZ
2014. november 13. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Az RMDSZ ismeretlen tettes ellen feljelentést fogalmazott meg és juttatott el a rendőrségre
november 13-án, a napokban, Székelyföldön megjelent szórólapok kapcsán, amelyben
visszaéltek a szövetség két politikusa, Kelemen Hunor szövetségi elnök és Markó Béla
korábbi elnök nevével és arcképével. A több százezer példányban kinyomtatott szórólapok
tartalma több személyiségi jogot is sért, a jó hírnévhez való jog és a saját képmás feletti
rendelkezéshez való jog ellen is vét, így a Polgári Törvénykönyv, Románia Alkotmánya és
az Emberi Jogok Európai Egyezménye számos cikkelye alapján is törvényellenesnek
minősül.

Elemzők: kiegyensúlyozottabb volt az elnökjelöltek második tévévitája
2014. november 13. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Kiegyensúlyozottabbnak látták az elemzők a második, szerda esti televíziós vitát a
romániai
elnökválasztás
második
fordulójában
megmérkőző
Victor
Ponta
szociáldemokrata kormányfő és Klaus Johannis, a Keresztény-liberális Szövetség
államfőjelöltje, Nagyszeben szász polgármestere között, miután az első nyilvános szócsatát
a legtöbb néző szerint Ponta uralta. A Pontához közel álló Jurnalul National csütörtökön
arról írt, hogy Johannis a – jobboldali Traian Basescu államfőhöz közel álló – B1
hírtelevízióban rendezett vitán „hazai pályán" mozgott, és a moderátor által szigorúan
betartatott, kötött formátum sokkal jobban megfelelt a stílusának, mint az előző esti,
szabadon engedett, feleselős vita, amiből egyértelműen Ponta került ki győztesen. A CSCI
közvélemény-kutató intézet a második tévévita idején is telefonos felmérést készített,
amely szerint az összecsapást figyelő tévénézők 58 százaléka szerint Ponta, 42 százaléka
szerint pedig Johannis nyerte meg a vitát.
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2014. november 13. – maszol.ro, transindex.ro
Megőrizte Victor Ponta előnyét Klaus Johannisszal szemben a két jelölt közötti első
televíziós vita után is – derül ki a stiripesurse.ro által idézett felmérésből. A telefonos
közvélemény-kutatást a Szociáldemokrata Párthoz közeli CSCI végezte november 11-én és
12-én, 1500 személy megkérdezésével, a hibaküszöbe 2,5 százalékos. Mint ismert, a két
jelölt első televíziós vitáját november 11-én tartották a Realitatea Tv-ben. A felmérés
szerint Victor Ponta 54-46 százalékos arányban győzné le Klaus Johannist a második
fordulóban. A politikusok bizalmi indexének listáján szintén a kormányfő vezet 44
százalékkal, a második a szász politikus 38 százalékkal.

Erdély

CSCI-felmérés: megmaradt Victor Ponta előnye

Merkel levélben biztosította támogatásáról Johannist
2014. november 13. – maszol.ro, Krónika, Szabadság
Angela Merkel még október 28-án, a romániai államfőválasztás első fordulója előtt
levélben biztosította támogatásáról Klaus Johannist. Ezt a nagyszebeni polgármester
csütörtökön nyilatkozta újságírói kérdésre válaszolva az Adevarulnak. „Persze, hogy
támogat. Még írt is nekem ebben az ügyben” – válaszolta az államfőjelölt, majd a német
kancellár levelét is megmutatta. Klaus Johannis azt is megjegyezte, nem szívesen
dicsekszik más politikusok támogatásával.

Az EMNT szerint a püspökség „nemzetidegeneknek” adta át az Illyés
könyvesboltot
2014. november 14. – Krónika
Lekerült a lakat a tizennégy évnyi veszteséges működtetés után nyáron bezárt nagyváradi
Illyés Gyula Református Könyvesbolt ajtajáról, de immár a Királyhágómelléki Református
Egyházkerülettől (KREK) függetlenül, új tulajdonosokkal és új üzletpolitikával nyitott újra
a költő nevét megőrző, magyar nyelvű köteteket forgalmazó üzlet. A hír hallatán azonban
Nagy József Barna, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) partiumi régióelnöke
csütörtökön abbéli felháborodásának adott hangot, hogy a KREK – amely annak idején az
Illyés Közalapítvány támogatásával egyházi kiadványok és szépirodalmi kötetek árusítása
céljából nyitotta az üzletet – pályáztatás és a nyilvánosság teljes kizárásával adta át az
üzemeltetést az egykori főtámogató alapítói szándékaival ellentétes rendeltetésre.
Közleménye szerint a KREK az RMDSZ és a magyarországi baloldal alapítványai által
támogatott
„nemzetidegen
balliberális
sajtó
és
könyvszakma
nagyváradi
létesítményeinek”, a Riport Kiadó és az Erdélyi Riport nevével fémjelzett „médiaklikknek”
adta át a könyvesboltot.
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2014. november 14. – Krónika, szekelyhon.ro
A kettős mérce ellen tiltakozva osztották meg a háromszéki politikusok az egyik közösségi
portálon azt a fotót, amelyen Victor Ponta miniszterelnök-államfőjelölt a történelmi
Moldva címerével díszített vörös zászlót tart a kezében. A fotót elsőként Sabin Gherman
kolozsvári újságíró osztotta meg a Facebookon válaszul egy Temesváron élő iași-i hölgy
felháborodására, aki egy korábbi bejegyzésében érthetetlennek tarotta, hogy egyesek miért
a Bánság zászlóját lobogtatják. „Ha Moldvában szabad, Bánságban és Erdélyben miért
nem lehet? Székelyföldön? Máramarosban?” – teszi fel a kérdést Sabin Gherman, aki arra
szólítja fel követőit, osszák meg a fényképet, hogy legyen végre érthető, „a regionális
identitás nem szeparatizmus, hanem egy kincs”.

Erdély

Székely lobogót adnának Ponta kezébe háromszéki politikusok

Garda: elég a neokommunizmusból
2014. november 14. – Krónika
Az erdélyi magyarság számára nem lehet mindegy, hogy „Romániában győz-e a
demokrácia, vagy továbbra is a neokommunista állapotok uralkodnak” – fogalmazott a
vasárnapi államfőválasztás kapcsán Garda Dezső volt RMDSZ-es parlamenti képviselő,
aki választásrabuzdítja a magyarságot. A viszszavonult gyergyószentmiklósi politikus a
Gyergyói Hírlapnak adott interjújában leszögezte, bízik abban, hogy Klaus Johannis, a
jobboldali jelölt nagyszebeni szász létére jobban fogja képviselni az erdélyi régió
érdekeinek érvényesítését, mint Victor Ponta jelenlegi miniszterelnök. Kiss Sándor, a
Bihar megyei önkormányzat RMDSZ-es alelnöke eközben az Erdon.ro portálnak adott
interjújában arra mutat rá, hogy sem Ponta, sem Johannis nem ígér autonómiát a
Székelyföldnek, a miniszterelnök azonban „legalább tárgyal az RMDSZ-szel és teljesítette,
amit az elmúlt két évben vállalt”. Arra a kérdésre, mi a garancia arra, hogy Ponta beváltja a
hozzá fűződő reményeket, Kiss megjegyezte, Romániában a politikai hűség, a hála, az
adott szó betartása „ritka mint a fehér holló, inkább csak elméleti fogalom”.

Politológusok értékelik az államelnök-választás esélyeit
2014. november 14. – Krónika
Felfokozott hangulatban készül az ország és a külföldön élő román állampolgárok az
elnökválasztás november 16-ai második fordulójára. Az első forduló eredményeinek
tükrében kolozsvári magyar politológusokkal elemezte a Krónika a döntős jelöltek esélyeit.

Magyar irodalmi lapoknak is pénzt oszt a kulturális minisztérium
2014. november 13. – transindex.ro
Összesen 1,1 millió lejt utalt ki a kulturális minisztérium irodalmi és kulturális folyóiratok
novemberi és decemberi számainak finanszírozására. A legtöbbet, 590 ezer lejt a Romániai
Írók Szövetsége kapta, amely a Luceafărul de dimineaţă, a Ramuri, az Orizont, az
Apostrof, a Helikon, a Viaţa Românească és a Steaua című lapokat adja ki. 40 ezer lejt
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kapott a Korunk, a Székelyföld, a Várad, a Contemporanul - Ideea Europeană, a
Convorbiri literare, a Mişcarea literară és Cultura, 10 ezret pedig a Poesis Internaţional.
60 ezer lejt az UNITER-nek utaltak ki, amely a Teatrul de azi kiadványt adja ki. Pénzt
kaptak továbbá építészeti, képzőművészeti és zenei kiadványok is.

Vincze: viszonyítási pont lett a polgári kezdeményezés
2014. november 13. – maszol.ro
„A kisebbségi európai polgári kezdeményezés új utat nyitott az európai
kisebbségvédelemben. Összesíti a legfontosabb védelmi intézkedéseket és összefogja az
európai kisebbségi közösségeket. Viszonyítási pont lett nem csupán a
kisebbségvédelemben, hanem a kutatók számára is” – mondta Vincze Loránt a FUEN
alelnöke, az RMDSZ külügyi titkára a budapesti Andrássy Egyetem doktori iskolájában
tartott előadásában. A kisebbségi polgári kezdeményezésről csütörtökön, november 13-án
szervezett konferencián szakértők értékelték az RMDSZ javaslatára a FUEN ernyője alatt
létrehozott intézkedési javaslatot.

Mégiscsak akad pénz az új kétnyelvű utcanévtáblákra
2014. november 13. – szekelyhon.ro, Krónika
Nem igaz, hogy az idei költségvetés nem teszi lehetővé a nyár végén elkezdett
utcanévtáblák cseréjének folytatását – ismerte el Kiss Imola, a marosvásárhelyi városháza
gazdasági igazgatója. A főkönyvelő cáfolta kollégája, Florian Moldovan által korábban
állítottakat, miszerint azért nem lehet a táblák kétnyelvűsítését folytatni, mert az idén
nincs erre előirányzott pénzkeret. „Jövőben városszerte az összes táblát kicseréljük,
mégpedig úgy, hogy feleljen meg mindenkinek” – ígérte a múlt hét végén Moldovan,
mondván, hogy csak 2015-ben hirdetik meg a közbeszerzési pályázatot. Kiss Imola
felidézte azt a szeptemberben megszavazott önkormányzati határozatot, mely szerint a
testület 2015-re 1,1 millió lejt szavazott meg erre a célra, amiből 50 ezret még az idén el
lehet költeni.

Elutasított magyar utcanevek Váradon és Vásárhelyen
2014. november 13. – Krónika
Ismét elutasította a nagyváradi önkormányzat az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar
megyei szervezetének magyar nyelvű utcanevek feltüntetését kérő beadványát, ezért
korábbi bejelentésüknek megfelelően a közigazgatási bíróságon keresnek majd
jogorvoslatot az ügyre. „Már több mint egy hónapja nyújtottuk be az aktualizált
névjegyzéket, valamint a vonatkozó jogi hátteret, és arra nemrég elutasító választ kaptunk
a polgármesteri hivataltól – tájékoztatta a Krónikát Csomortányi István, a párt megyei
szervezetének elnöke. – Még nem jelentettük be, mert nem akartunk kampánytémát
kreálni belőle. Ez méltatlan lett volna a törekvésünkhöz.” Ennek szellemében az EMNP
politikusa csak az államelnök-választás második fordulóját követően hozza nyilvánosságra
a további részleteket.

6

Erdély

Szándéknyilatkozatot írtak alá Hargita és Kovászna megye társulásáról

Felvidék

2014. november 14. – Krónika
Az együttműködésre, közös projektek megvalósítására vonatkozó tanácshatározattervezetet írt alá Borboly Csaba Hargita és Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök
csütörtökön Sepsiszentgyörgyön. A dokumentum szerint a székelyföldi megyei
önkormányzatok közigazgatási, gazdasági és társadalmi téren kívánnak együttműködni,
amelyek keretében közös projekteket valósítanának meg, valamint rendezvényeket
szerveznének. A tervezetet a továbbiakban a két testületnek is el kell fogadnia. Borboly és
Tamás ugyanakkor reménykedik abban, hogy hamarosan sikerül gyakorlatba ültetni az
elképzelést, és már ebben az évben forrásokat tudnak elkülöníteni a közös projektekre, de
a jövő évi költségvetési terv elkészítése során már biztosan figyelembe veszik a társulás
megvalósításához szükséges keretet.

Csáky Schulznak: Vegyük már ki a fejekből is a vasfüggönyt!
2014. november 13. – Felvidék Ma, hirek.sk
Az Európai Parlament november 12-ei brüsszeli plenáris ülésén Csáky Pál arra
figyelmeztette az EP képviselőit és Martin Schulz házelnököt, hogy a gondolkodásunkban
még 25 év után is ott van a vasfüggöny. Amikor ugyanis a házelnök a skót népszavazás
után nyilatkozott, helyesen azt állította, hogy Skócia problémáinak megoldása
autonómiája növelésével pozitív példa lehet az egyéb európai kisebbségi közösségek
számára is, de amikor ezekről konkrétan szólt, csak nyugat-európai kisebbségeket sorolt
fel. Csáky arra hívta fel az EP képviselőinek figyelmét, hogy a volt szocialista országokban
is élnek olyan őshonos kisebbségi közösségek, amelyek helyzete megoldatlan, s amelyek
problémáira az autonómia különböző formáinak alkalmazása jelentheti a megoldást.

Az erős magyar képviselet a tét a Felvidéken

Vajdaság

2014. november 14. – Magyar Hírlap
Szombaton önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában, ahol 2926 falu, város és
városrész vezetőiről döntenek. Dél-Szlovákiában az a legfőbb kérdés, lesz-e erős magyar
érdekképviselet.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. november 14-i számában olvasható)

Michael Davenporttal tárgyalt Pásztor István tartományi házelnök
2014. november 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A legújabb vajdasági és szerbiai politikai eseményekről és a tartományi közigazgatás
működésének következő lépéseiről tárgyalt Michael Davenport, az Európai Unió szerbiai
delegációjának vezetője és Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke. A tartományi
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házelnök kabinetje által kiadott közlemény szerint Davenport a tartományi kormány
átalakítása körüli eseményekről, valamint a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak
nemrégiben lezajlott választásáról érdeklődött. Az EU-s delegáció vezetőjének szavai
szerint nagy figyelem övezte a szerbiai kisebbségek nemzeti tanácsi választásait.

Hétfőn alakul meg az új MNT
2014. november 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Hétfőn Szabadkán alakul meg az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács. Három héttel a
választások után az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium jóváhagyta a
helyszínt és időpontot az alakuló ülés megtartására, adta hírül a Szabadkai Rádió. Eszerint
hétfőn 16 órakor a szabadkai Városháza dísztermében kerül sor az eseményre. Mint
ismeretes, a 35 tagú testületben 31 mandátumot szerzett a Magyar Összefogás listája. Két
tagja lesz a VMDK–Csonka Áron listának az új összetételű MNT–ben. Egy–egy helyet
szerzett a választásokon a Másként Magyarságunkért – Fodor László és a Magyar Liga –
Magyar Alternatíva – Vass Tibor elnevezésű lista.

Pajtićon áll, hogy mi legyen a VMSZ és a DP partneri kapcsolatával
2014. november 13. – Pannon RTV
Nem akart részt venni a tartományi hatalom átalakításában, nehogy azt a benyomást
keltse, hogy őt is elkapták, lefizették – mondta Pásztor István, a tartományi képviselőház
és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A gyökeres átalakításból, a működésbeli
változásokból semmi sincs, hangsúlyozta. Ez nem a Szerb Haladó Párt és a Demokrata
Párt közötti harc volt, hanem a demokraták küzdöttek egymás között azért, hogy ki hova
kerüljön, ki menjen és ki maradjon – mondta a VMSZ elnöke. Szerinte a tartományi
hatalom átalakítása után még bonyolultabbak a viszonyok a hatalmi koalícióban. Most
Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke és a demokraták vezetője kell, hogy lépjen,
döntsön arról, mi legyen a VMSZ és a DP partneri kapcsolatával – mondta Pásztor.
Hozzátette, készek arra, hogy ellenzékből is politizáljanak. Hangsúlyozta: végzetes
megoldás lenne rendkívüli tartományi választásokat tartani.

Ellopták Lányi Ernő emléktábláját
2014. november 13. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
A szabadkai Zeneiskola bejáratánál levő Lányi Ernő-emléktáblát ismeretlen tettesek a hét
elején ellopták. Minden bizonnyal a fémtolvajok áldozatává vált az 50×70 cm-es bronz
tábla is. Az iskola igazgatónője értesítette a rendőrséget. A táblát 2007-ben az Aracs
társadalmi szervezet emeltette Lányi Ernő (1861–1923) zeneszerző, karnagy tiszteletére,
aki 1907-től volt a zeneiskola igazgatója és európai rangúvá emelte ezt az oktatási
intézményt, megalapította a Szabadkai Filharmóniát. A táblát id. Antal Mihály neves
öntőmester készítette, érzékeltetve a szecessziós stílust. A tábla fölött Lányi képmása is egy
vékony 37 cm-es átmérőjű domborművön helyet kapott, de mivel ez igen vékony,
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valószínűleg nem volt vonzó a tolvajoknak. Az Aracs szervezet – mint közleményében áll –
abban bízik, hogy a város erélyesen lép majd fel az ügyben, és felszólítja a rendőrséget a
hatékonyabb munkavégzésre.

Az 1944-45-ös délvidéki áldozatokra emlékeztek Tóthfaluban

Horvátország

2014. november 13. – Vajdaság Ma
A Rákóczi Szövetség Tóthfalusi Helyi Szervezete november tegnap megemlékezést
szervezett a Nyers István kollégium előadótermében az 1944-45-ös délvidéki vérengzések
emlékére. Matuska Márton publicista, a vérengzések kutatója tartott előadást mintegy 6070 fős közönség előtt. Matuska előadásában beszélt a kutatásainak eredményéről,
valamint azokról az eseményekről amelyek 70 éve söpörtek végig Vajdaság szerte. Örömét
fejezte ki, hogy a megemlékező hallgatóság körében számos fiatal kollégista is jelen volt,
hiszen elmondása szerint máig nagy gondot jelent, hogy a szerbiai magyar oktatási
rendszer továbbra is elhanyagolja az 44-45-ös események bemutatását.

Van-e jövőjük falusi könyvtárainknak?
2014. november 13. – Új Magyar Képes Újság
A magyar állománnyal is rendelkező könyvtáraink többsége nem működik, viszont vannak
kezdeményezések a falusi bibliotékák felélesztésére. Könyvtáraink közül a Pélmonostori
Városi Könyvtár részlegeként működő Horvátországi Magyarok Központi Könyvtára a
legaktívabb. A drávaszögi magyar könyvtárak a 19. század utolsó két évtizedében jöttek
létre, a vörösmarti valamennyivel korábban. Ezen könyvtárak többsége a háború kitörése
óta (1991) zárva van. Gazdag gyűjtemények porosodnak a legtöbbször a kultúrotthonokban
kialakított könyvtártermek polcain.

Viola Éva verseskötete a rijekai horvát könyvhónapon
2014. november 13. – Új Magyar Képes Újság
Október közepétől november idusáig tart a horvát könyvhónap Rijekában (Fiume). Az egy
hónap alatt számos programra kerül sor. A könyvhónap eseményei közé tartozott Viola
Éva rijekai magyar írónő Öreg tenger című verseskötetének a bemutatása. Viola Évának, a
HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei szervezete elnök asszonyának a legújabb
verseskötete az év elején jelent meg. A költemények magyar nyelven íródtak, a szerző aztán
horvátra is lefordította őket, majd Giacomo Scotti rijekai író, költő olasz nyelvre is
átültette.
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Mesedélután 3 nyelven a bécsi AMAPED-ben, burgenlandi előadókkal
2014. november 13. – Nemzeti Regiszter
Az Európa Tanács szeptember 26-át „A nyelvek európai napjává” nyilvánította. Ezen
alkalomból az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete együttműködve a Burgenlandi
UMIZ-zal (Ungarisches Medien und Informationszentrum – Magyar Média és
Információs Központ) három nyelvű mesedélutánt tartott.

Muravidék

2014. november 13. – RTV Slovenija Hidak
A 12 tanácstag közül 11 volt jelen a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati
Közösség Tanácsának tegnap este megtartott soros ülésén, amelyen tagokat delegáltak a
társalapított intézetek tanácsába, és létrehozták az önkormányzat bizottságait.

Diaszpóra

Megalakultak az önkormányzat hajtómotorjai – a bizottságok
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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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