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Alapvető célunk a nemzet határok feletti egyesítése
2014. november 19. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, mno.hu, InfoRádió, hirek.sk,
origo.hu, index.hu, hvg,hu, Lánchíd Rádió
Egy dolog nem változott az elmúlt 25 évben: az alapvető célunk továbbra is a nemzet
határok feletti egyesítése - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Diaszpóra
Tanács IV. ülésén a Várkert Bazár nagytermében. „Ahhoz, hogy képesek legyünk a nemzet
határok feletti egyesítéséhez, szuverenitásra van szükségünk. Minden politikai cselekvés
szervezőelve a magyar érdekek védelme és hazánk szuverenitásának helyreállítása” –
húzta alá a kormányfő. Folytatódnak a diaszpóra magyarságát segítő programok: a jövő évi
költségvetésben is egymilliárd forint áll rendelkezésre, hogy a magyar kulturális
szerveződések erősödjenek ezeken a területeken, a diaszpóra felhalmozott kulturális
értékeinek megmentését célzó Mikes programra 500 millió forintot különítettek el.

Semjén: Nagy a honosítás támogatottsága a diaszpóra területein
2014. november 19. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, hirek.sk, mno.hu, InfoRádió, hirek.sk,
origo.hu, index.hu, hvg,hu, Lánchíd Rádió
Nagy támogatottságot élvez a honosítás a diaszpóra magyarlakta területein - mondta
Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. A politikus kiemelte: a
külhoni magyarság tekintetében teljes konszenzus tapasztalható a társadalom és a
parlamenti pártok részéről a három legfontosabb kérdésben. Ezek között említette, hogy a
külhoni magyaroknak jár a magyar állampolgárság és ezzel együtt a szavazati jog, valamint
megilleti ezeket a közösségeket az autonómia. Hozzátette: a honosításnak nagy a
támogatottsága a diaszpóra magyarlakta területein, és üdvözlik, hogy további konzulokat
küld a kormány az állampolgársági kérelmek intézését megkönnyítendő. Szólt arról, hogy
egymilliárd forintot biztosítanak a Kőrösi Csoma Sándor program folytatásához a jövő évi
költségvetésben, így száz fiatal utazhat a diaszpóra közösségeihez. A program az
állampolgárság felvételét is segíti - állapította meg Semjén Zsolt. A miniszterelnökhelyettes jelezte: a diaszpórában felhalmozott hagyatékok, könyvtárak megmentését
előirányzó Mikes-programhoz félmilliárdot tesznek hozzá. Közölte: 13 raktárat hoztak
létre, itt lehet leadni ezeket a hagyatékokat, könyveket, amelyeket az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársai átnéznek, s a különleges értékűek bekerülnek a könyvtárba. A
többit Kárpát-medencei magyar iskolákhoz juttatják el.

Diaszpóra Tanács: aggodalom a nyugati sajtóban Magyarországot érő
támadások miatt
2014. november 19. – MTI, hirado.hu, mno.hu, Magyar Hírlap, hirek.sk, nol.hu
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai aggodalmuknak adnak hangot a nyugati sajtóban
megjelenő, Magyarországot érő, kettős mércét alkalmazó támadásokkal kapcsolatban tartalmazza a tanács szerdai ülése után elfogadott zárónyilatkozat. A résztvevők kérik és
szívesen fogadják a magyar kormányzat tájékoztatását ezen ügyekben, és kijelentik, hogy
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együttműködnek a kormánnyal a közvélemény, a sajtó és a politikai szereplők hiteles
tájékoztatásában azokban az országokban, ahol élnek - olvasható a dokumentumban. A
tanács tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben foglalt elvek érvényre
juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében - teszik hozzá. A tagok bíznak abban, hogy
együttműködésük sikerrel szolgálja az egyetemes magyarság egységét, valamint a magyar
nemzet teljesítőképességének és megbecsültségének növekedését a világban.

Kelemen: jövő héten dönt az RMDSZ a kormányban maradásról

Erdély Magyarország

2014. november 19. – transindex.ro
Jövő héten dönt a Szövetségi Állandó Tanács az RMDSZ kormányzati szerepvállalásáról.
Az ülésen kiértékeljük az államelnök-választás eredményeit, ugyanakkor higgadt és
érzelemmentes döntést hozunk a kialakult politikai helyzet függvényében, hiszen a
Szövetség számára a kormányzás csak egy eszköz. Ahogy eddig is, a magyar közösség
érdekei határozzák meg következő lépésünket” – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi
elnök az RMDSZ együttes frakcióülését követően. A Szövetségnek meg kell vonnia az
elmúlt nyolc hónap kormányzati mérlegét, és elemeznie kell azokat az intézkedéseket,
amelyek elégedetlenséget váltottak ki – fogalmazott az RMDSZ elnöke.

A Balassi Intézet meghirdette a Soós Kálmán ösztöndíjat
2014. november 19. – Felvidék Ma
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet meghirdette a Soós Kálmán
ösztöndíjat. A 2014/2015-ös tanévben - ahogyan az az elmúlt években is történt szülőföldi felsőoktatási mester vagy doktori képzésben résztvevő külhoni magyarok
pályázhatnak.

Az MPP Szentgyörgyre hívja demonstrálni az erdélyi magyarokat
2014. november 19. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
A Magyar Polgári Párt (MPP) nyílt levélben hívja az erdélyi és székelyföldi magyarokat
Sepsiszentgyörgyre, hogy a román állami ünnep előtti napon közösen hívják fel a figyelmet
az 1918. december elsején elfogadott Gyulafehérvári Nyilatkozatban tett ígéretekre.
„Őseink földjén méltó körülmények között, nem másodrangú állampolgárként akarunk
élni. Erre tettek ígéretet a Gyulafehérvári Nyilatkozatban román honfitársaink ősei, de az
ott megfogalmazottak az ígéret szintjén maradtak. Kérjük hát együtt alapvető jogaink
alkotmányos garantálását!” – áll a nyílt levélben. Az MPP az erdélyi magyar pártokat, civil
szervezeteket és a történelmi magyar egyházakat is megszólítja. „Kezdeményezői és
cselekvő részesei kívánunk lenni a magyar nemzeti integráció, a magyar megújulás
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politikájának. Hirdetjük, hogy az erdélyi belmagyar testvérharcot meg kell szüntetni,
hiszen közös jövőnk a tét” – áll a Biró Zsolt pártelnök által jegyzett dokumentumban.

J-vel vállalja a nevét Klaus Johannis
2014. november 19. – Krónika
A területi autonómia elutasításán és a magyarokkal szembeni távolságtartáson kívül neve
írásmódja miatt is bírálatok érték Klaus Johannist erdélyi magyar fórumokon. Internetes
cikkek kommentelői, véleményformálók, sőt politikusok is felrótták a november 16-án
államfővé választott nagyszebeni polgármesternek, hogy német nemzetisége ellenére nem
j-vel, hanem i-vel írja a vezetéknevét. Sokan úgy vélekedtek, hogy a Romániai Német
Demokrata Fórum (FDGR) egykori elnöke rossz példával jár elöl a kisebbségi identitás
megőrzése terén, amikor „névleges" asszimilációról tesz tanúbizonyságot, sőt egy
magyarországi hírportál a napokban arról cikkezett, hogy Johannis tíz évvel ezelőtt önként
románosította a nevét. Ezzel szemben az igazság az, hogy a román kommunista állam
egyik hivatalnokának önkényes döntése nyomán szerepel i-vel Klaus Werner Johannis
neve személyi okmányaiban. A Cotroceni-palotába decemberben beköltöző német
politikus a nagyszebeni Turnul Sfatului napilapnak néhány hónappal ezelőtt adott
interjúban elmondta, születésekor édesapja németesen, j-vel akarta beíratni a családnevét,
ahogy felmenői a 16. század óta használják, a nagyszebeni polgármesteri hivatal
anyakönyvvezetője azonban ezt 1959-ben megtagadta.

Érdek- és értékalapú diplomácia – Bemutatkozott Mile Lajos kolozsvári
főkonzul
2014. november. 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság
Gazdasági téren a közös érdekek, kulturális vonatkozásban pedig a közös értékek
beazonosításával, kihasználásával próbál hozzájárulni a román–magyar együttműködés
elmélyítéséhez Magyarország új kolozsvári főkonzulja. A kincses városi állomáshelyét
november 10-én elfoglaló Mile Lajos szerdai bemutatkozó sajtótájékoztatóján
előrebocsátotta, tevékenységét ama meggyőződésére alapozva kívánja végezni, hogy az
együttélés és az önálló identitásmegőrzés fogalma nem ellentétes egymással. „Az
együttélés kereteit a történelem alakítja, ám tőlünk is függ, hogy miként töltjük meg
ezeket, milyen minőségű életet élünk" – jelentette ki a kirendeltség élén Magdó Jánost
váltó diplomata, akinek várható kinevezéséről először a Krónika adott hírt júliusban.

Mit gondol a kisebbségi kérdésről és a regionalizációról a szász Johannis?
2014. november 19. – transindex.ro
„Hogy megtudjuk Klaus Johannis véleményét azokról a kérdésekről, amelyek a romániai
magyar kisebbséget kulturális közösségként leginkább érintik, fellapoztuk Lépésről lépésre
(Pas cu pas) című önéletrajzi könyvét (Curtea Veche, 2014). Az is érdekelt minket, hogy
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Johannis hogyan vall a kisebbségi létről Romániában” – írta a Transindex. A kötetet
hivatalos keretek közt tegnap délután mutatták be a Gaudeamusban.

Végleges adatok: 54,43 százalékkal nyert Johannis
2014. november 19. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság
Közzétette szerdán a Központi Választási Iroda az államfőválasztás végleges eredményét.
Eszerint Klaus Johannis a második fordulóban az érvényes szavazatok 54,43%-át, míg
Victor Ponta a 45,56%-át szerezte meg. Az országban leadott 11 553 152 szavazatnak 1,41
százaléka volt érvénytelen.

Erdély, mint a modernizációs folyamatok motorja?
2014. november 19. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A temesvári Bodó Barna politológus az európai értékek képviseletét várja Klaus Johannis
államfőtől. Bodó Barna szerint a választási kampányban Johannis kisebbségi
vonatkozásban nem tehetett semmilyen ígéretet. Viszont, ha Johannis hozza azt, amit
elvárunk tőle, az európai típusú gondolkodást, akkor ő nem mondhatja azt, hogy az
autonómia Európa-ellenes megoldás. A politológus úgy gondolja, hogy Klaus Johannis
megválasztása után Bukarestben érződni fog az erdélyi politizálás hatása.

Biankó támogatást kapott Johannis a magyaroktól
2014. november 19. – Erdély Ma, inforadio.hu, maszol.ro
A magyarok többsége annak ellenére szavazott Klaus Johannisra az államfőválasztáson,
hogy a jobboldal jelöltje semmit sem ígért a kisebbségeknek – mondta az InfoRádió Aréna
című műsorában Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója. Arról is
beszélt: Victor Ponta miniszterelnök komoly gesztusok megtételére kényszerül a számára
megrázó vereség után. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója elmondta: az RMDSZ
nem jelölte ki egyértelműen, hogy kire szavazzanak a romániai magyarok. „Sokan azt
mondják, hogy az RMDSZ azt sugallta, hogy inkább Pontára. Ez értelmezés kérdése. De
egyértelmű volt, ezt mindenki tudta Erdélyben, mindenki tudta az RMDSZ-ből, és a többi
magyar pártnál is, hogy a magyarok főleg Johannisra fognak szavazni, annak ellenére is,
hogy Johannis nem ígért semmit a kisebbségi jogok kiterjesztése tekintetében."

Marosvásárhelyen tart előadást a Kós Károly Akadémia
2014. november 19. – maszol.ro
Ezen a héten is folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy sikernek örvendő
történelmi előadássorozata. November 20-án, csütörtökön 17 órától, Bárdi Nándor PhD, a
Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa
tart előadást Többség és kisebbség a huszonegyedik század elején címmel. Az eseményre a
marosvásárhelyi Kultúrpalota Kistermében kerül sor. A szervezők mindenkit szeretettel
várnak.
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ANI: Összeférhetetlen Antal István RMDSZ-es képviselő

2014. november 19. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Az MVK közvélemény-kutatása szerint egy novemberben sorra kerülő parlamenti választás
győztese a Smer lenne, mely a szavazatok 38,8 százalékát szerezné meg. Második lenne a
Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 12,2 százalékkal, a harmadik pedig a Háló (Sieť)
11,9 százalékkal. Az Egyszerű Emberek (OĽaNO) a voksok 6,9 százalékát, a Most-Híd
pedig 6,2 százalékát szerezné meg. Az MVK felmérése szerint nem szerezte volna meg a
parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékot a Magyar Közösség pártja (MKP), amelyre a
megkérdezettek 4,5 százaléka voksolna.

Az új magyar nagykövet átadta megbízólevelét
2014. november 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Tomislav Nikolić államfő fogadta kedden Pintér Attilát, Magyarország új belgrádi
nagykövetét, és átvette tőle megbízólevelét. A szerb elnök annak a reményének adott
hangot, hogy a két ország folytatja a baráti kapcsolatok kibontakoztatását. „Szerbia és
Magyarország kapcsolatai fölfelé ívelnek, a mind intenzívebb kétoldalú együttműködés
mindkét fél érdeke” – mondta a szerb elnök. Nikolić kiemelte, Szerbia és Magyarország
gazdasági téren, de a befektetéseket és az közművesítési projekteket illetően is képes volna
elmélyíteni kapcsolatait.

Vajdaság

Felmérés: öt párt jutna be a parlamentbe

Felvidék

2014. november 19. – transindex.ro
Összeférhetetlenséget állapított meg az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI)
Şerban Mihăilescu UNPR-s szenátor, Antal István RMDSZ-es és Mihai Popa PSD-s
képviselők esetében, mert a köztisztségük gyakorlása mellett cégeket adminisztráltak. Az
ANI megállapította, hogy Antal 2008. december 19. és 2013. december 24. között,
Mihăilescu pedig 2012. december 19. és 2013. december 24. között volt összeférhetetlen.
Popa képviselőként egyenesen két cég ügyvezetői teendőit is ellátta 2012. december 20. és
2014. január 9. között - közli az ANI.

Ki érdeklődik a Szabadkai Rádió megvétele iránt?
2014. november 19. – Vajdaság Ma
A magánosítási eljárás a Szabadkai Rádiót sem kerülheti el. A Gazdasági Minisztérium
által az Önkormányzathoz eljuttatott tájékoztató szerint valószínűleg nyilvános árverésre
kerül a médiaház. Ljubiša Stepanović, a Szabadkai Rádió megbízott igazgatója elmondta: a
Minisztérium tájékoztatójáról a Városnak egy hónapon belül kell nyilatkoznia,
valószínűleg már a következő képviselő–testületi ülésen tárgyalnak a kérdésről. Ez után öt
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nappal a Szabadkai Rádiót értesítik majd a privatizáció lebonyolításának pontos
metódusáról. "Jelen pillanatban úgy tudjuk, hogy mindössze egy érdeklődő van, de ez nem
jelenti azt, hogy az államnak vagy a városnak támogatnia kell ezt az egy érdeklődőt. A
potenciális vásárlónk cégét négy évvel ezelőtt alapították meg, és ez idő alatt a cég
bevételei 700–800 százalékkal nőttek évente. Ugyanakkor ugyanezen idő alatt egyetlen
bejelentett dolgozója sem volt a cégnek. Ez már elegendő igazolása annak, hogy milyen
potenciális vevőről van szó” – mondta Stepanović.

Jövőre is folytatódik az egyszerűsített honosítási eljárás
2014. november 19. – Magyar Szó
A VMSZ óbecsei szervezete és a CMH iroda szervezésében az újfalusi helyi közösségben
ismét kihelyezett konzuli fogadónapot tartott a szabadkai magyar főkonzulátus, amelyen
Menyhárt Attila konzul és munkatársai több mint nyolcvan kérelmet vettek át. Menyhárt
Attila kihangsúlyozta: bár a magyar külpolitika új stratégiájának a középpontjába a
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése került, az egyszerűsített honosítási
eljárás folyamata jövőre is folytatódik.

A Magyar Nemzeti Tanács a leghatékonyabb
2014. november 19. – Magyar Szó
A Tartományi Ombudsman hivatala az idén június és július folyamán felmérést készített a
nemzeti közösségek nemzeti tanácsainak működtetését szabályozó törvény alkalmazásáról
az elmúlt négy év folyamán. A vizsgálódás célja az volt, hogy a beérkezett eredmények
tükrében retrospektív módon górcső alá helyezze a nemzeti tanácsokról szóló törvényt a
gyakorlat szemszögéből, ugyanis valamennyi összetételű tanács a nyáron mandátuma
végén már gazdag tapasztalattal rendelkezhetett. Egyúttal a hivatal arra is választ szeretett
volna kapni, hogy a nemzeti tanácsok hatásköreinek módosításáról szóló törvény
készítésekor mely irányba kellene végrehajtani a változtatásokat, melyek azok a területek,
amelyek még hagynak kívánnivalót maguk mögött, hogy egyúttal a törvényalkotóknak is
javaslatokkal szolgáljanak.

Brüsszel is fontos pontja lesz a vajdasági magyar politizálásnak
2014. november 19. – Pannon RTV
Az Európai Bizottsággal, az Európai Néppárttal és az Európai Parlamenttel kiépített
kapcsolatrendszer erősítése a célja a Vajdasági Magyar Szövetségnek Brüsszelben. A
küldöttség 11 tárgyaláson van túl a belga fővárosban. Az elkövetkező időszakban Brüsszel
is fontos pontja lesz a vajdasági magyar politizálásnak. Fontos, hogy az unió figyelje a
kisebbségi jogok megvalósulását, valamint a decentralizációt, a regionalizációt és Vajdaság
helyzetét Szerbián belül, ezért a VMSZ ezen adatok bekerülését szorgalmazza a brüsszeli
országjelentésekbe – mondta Pásztor István, a párt elnöke. „Fontos, hogy elmondjuk
azokat a prioritásokat, amelyek nekünk számítanak. Van erre fogadókészség és igény,
tartalmasabbá teszi a Szerbiáról kialakult képet. Ebből a látogatásból táplálkozva, biztos,
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Magyarország új belgrádi nagykövete ismerősként tért vissza a szerb
fővárosba
2014. november 19. – Pannon RTV
Átadta megbízólevelét Pintér Attila, Magyarország új belgrádi nagykövete. Ilyen
minősítésben első interjúját a Pannon RTV-nek adta, amelyben gyerekkoráról,
vonzalmáról a Balkánhoz, eddigi pályájáról, és következő négyéves terveiről beszélt.
Hatévesen szeretett bele a Balkánba, amikor szüleivel átutazott Törökországon. Később
már tudatosan készült arra, hogy ezzel a térséggel foglalkozhasson. Történelem-török
szakon végzett, végül mégsem a kutatás, hanem a diplomácia felé fordult. Pintér Attila,
Magyarország új belgrádi nagykövete ismerősként tért vissza Belgrádba, korábban ugyanis
uniós attaséként már teljesített szolgálatot a szerb fővárosban. „Ez elsősorban abból állt,
hogy 2003 elején indultak meg Belgrád, illetve még az akkori szerb-montenegrói
államközösség és az Európai Unió között, amelyeket úgy lehetne aposztrofálni, hogy
hangsúlyos, folyamatos párbeszéd.”

Vajdaság

hogy az elkövetkező hónapokban, években többet leszünk itt, mert meggyőződésünk, hogy
az érdekérvényesítésnek a brüsszeli megjelenés egy fontos lehetősége.”

A közép-bánátiak remélik, hogy újra szól majd a Zeppelin Rádió

„Az emlékezet gyógyír a szíveknek…” A sztálinizmus áldozataira emlékeztünk
Mezőváriban
2014. november 19. – Kárpátalja Ma
A tragédia 70. évfordulójához közeledve a szovjet munkatáborok áldozataira, a falu egykori
lakóira, férjekre, apákra és fiúkra emlékezet Mezővári lakossága november 16-án. A
rendezvényt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi alapszervezete és a
Mezővári Református Egyházközség közösen szervezte.

Kárpátalja

2014. november 19. – Pannon RTV
Sziveri István a muzslyaiak álmát valósította meg, amikor 2004-ben életre keltette a
Zeppelin Rádiót. Ez volt az első, és eddig egyetlen bánáti rádió, amely egész nap magyarul
szólt a hallgatókhoz. Négy év után beszüntette adását. A vidéken élők azonban még bíznak
abban, hogy újra megszólal majd a rádiójuk. A muzslyai Zeppelin Rádió 2004-től egész
napos magyar nyelvű műsort sugárzott. A Nagybecskerek környéki magyarlakta
települések mellett a hangja elérte az egész Közép-Bánátot. Mintegy 15 ezer hallgatójuk
volt. 2008. szeptember 1-jétől azonban beszüntette adását, mert nem kaptak hullámhosszt
a Köztársasági Műsorszórási Ügynökségtől.

8

Megemlékezés és koszorúzás Dályhegyen, majd Vukováron
2014. november 19. – Új Magyar Képes Újság
A honvédő háborúban elesett áldozatok emlékére vasárnap szentmisét és koszorúzást
tartottak Dályhegyen, majd a vukovári emléktemetőben koszorúzással adóztak a város
védelmében elesett magyar áldozatok emlékének. A magyar kormányt dr. Grezsa István,
Magyarország miniszterelnökségének miniszteri biztosa képviselte. Vukovár a hazáért való
harc, a hősies helytállás, az áldozatvállalás, a kitartás szimbólumává vált. A Duna-parti
város elestére emlékezve több megemlékezést tartanak, az események egész november
hónap folyamán zajlanak.

A 2014-es költségvetés módosítása nem érinti a nemzetiséget
2014. november 19. – Népújság
A múlt héten ülésezett a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága, amely a 2014-es
állami költségvetés módosítását vitatta meg, pontosítva azon tételeket, amelyek a nemzeti
közösségekre és a nemzetiségi intézményekre vonatkoznak. Ahogy Göncz László
nemzetiségi képviselőtől, a bizottság alelnökétől megtudtuk, a módosítás nem érinti a
nemzetiségi szférát. Göncz László nemzetiségi képviselő kifejtette, a múlt heti ülés jó
hangulatban zajlott, leginkább azért, mert a 2014-es állami költségvetés módosítási tételei
nem vonatkoznak a nemzetiségi szférára, vagyis a Cerar-kormány eddig betartotta a
koalíciós tárgyalásokon kötött megállapodást, miszerint nem nyúl az igencsak érzékeny
nemzetiségi terület finanszírozásához.

Umiz4Kids - Új háromnyelvű könyvek
2014. november 19. – Volksgruppen
November 21-én, 14.30 órakor az Umiz Óvodapedagógia Bizottsága egy könyvbemutatót
tart Alsóőrőtt a rendezvényteremben. Az „Umiz gyerekeknek” sorozat négy új

Kárpátalja
Muravidék Horvátország

2014. november 19. – Kárpátalja Ma
Gyászmisével, istentisztelettel és koszorúzással emlékeztek meg Beregszász lakói a
málenykij robot 70. évfordulójáról. A református és római katolikus szertartások után a
két gyülekezet közösen vonult át az egykori gyűjtőhely falánál elhelyezett emléktáblához,
ahol Darcsi Karolina, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) politikai és
kommunikációs titkára szólalt fel.

Őrvidék

Akik magyarságukért szenvedtek… Megemlékezés a málenykij robot 70.
évfordulóján
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Őrvidék

háromnyelvű gyermekkönyvel bővült. A rendezvényen óvodások és kisiskolás gyermekek
fognak szerepelni három nyelven- magyarul, horvátul és németül. A könyvbemutatón
köszöntő beszédet mond, Alsóőr polgármestere, Horváth József valamint Felsőőr
polgármestere, Misik Dietmar.
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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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