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2014. május 21. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Magyar Hírlap
Az európai parlamenti választás esélyt kínál arra, hogy megerősödjön a magyar nemzeti
érdekképviselet az unióban - mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti
államtitkára a Magyar Külügyi Intézetben. Az államtitkár Csáky Pál És eljött az angyal
című könyvének bemutatóján beszélve kiemelte: az EP-választás esélyt jelent arra, hogy
létrejöjjön egy olyan brüsszeli magyar lobbicsoport, amellyel elérhető, hogy egy magyar se
lehessen másodrendű, jogfosztott személy a szülőföldjén, és megteremtsék a magyar
egyenjogúságot Európában. Erre kínál lehetőséget a magyar nemzeti lista és a határon túli
magyar pártok listái.

Vezető hírek

Németh Zsolt: erős magyar nemzeti érdekképviselet jöhet létre az EP-ben

Temerin: Átadták rendeltetésének a térfigyelő kamerarendszert
2014. május 21. – Vajdaság Ma, MTI, hirado.hu, Magyar Szó, Pannon RTV
A magyar kormány támogatásának köszönhetően újabb huszonhárom kamerával bővült a
térfigyelő rendszer Temerinben, a közbiztonság szempontjából érzékeny helyeket így
szinte teljes egészében lefedték. A térfigyelő kamerákat szerdán adta át rendeltetésüknek
Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkára. Mint elmondta, ez egy sikeres együttműködés eredményeként
valósult meg.

Magyarokra támadt Gašparovič embere
2014. május 21. – Új Szó, Magyar Nemzet, Hír TV, hvg.hu, MNO
„Kib... magyarok, beszéljetek szlovákul, a magyar irritál” – kötött belé Dárius Rusnák
hokilegenda, az elnöki hivatal osztályvezetője két magyar nőbe Pozsonyban. Verekedés lett
a vége, a rendőrség eljárást indított. Marek Trubač, az államfő szóvivője az Új Szó
megkeresésre közölte, „az államfői iroda senkinek, még saját alkalmazottjának ilyen
viselkedésével sem azonosulhat. Még ha az incidensre munkaidőn kívül került is sor, ilyen
magatartás elfogadhatatlan számunkra. Fontosnak tartjuk, hogy az ügyet rendesen
kivizsgálják, mert ez a fajta viselkedés Rusnákra nem jellemző. Ha igazolják Rusnák
bűnösségét, akkor az államfő irodája levonja a következtetéseket.”

Zöldet kapott a kisebbségi jelentés
2014. május 22. – Új Szó
Tudomásul vette a kormány emberi jogi, kisebbségi és nemi egyenlőségi tanácsa a
kisebbségek 2013-as helyzetéről szóló jelentést, amelyet Mária Jedličková megbízott
kormánybiztos hivatala készített. Az anyagban csak megállapítások vannak, ajánlások
nélkül, jegyezte meg a vitában Petőcz Kálmán. A kisebbségi bizottság korábban
megjegyzések nélkül fogadta el a jelentést. Az öt magyar tag szavazati joga tavaly őszi
csökkentése óta nem jár az ülésekre, így nem is fűztek hozzá megjegyzéseket. Petőcz azt
hiányolta, hogy a jelentés előterjesztői ezt nem jelezték. „Legalább írják oda, hogy a hazai
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Tőkés László: Európa keresi magát, azzá válik, amivé alakítjuk
2014. május 22. – Őry Mariann – Magyar Hírlap
Tőkés László a Fidesz-KDNP EP lista harmadik helyén száll harcba és elmondása szerint
az elmúlt öt évben a tizenkilenc magyar néppárti képviselő egyként állt ki a magyarság
érdekei mellett. Erdélyben logikus lett volna, hogy legyen összpárti összefogás, az RMDSZ
azonban másként döntött, az erőpolitikát választotta és ezáltal jelentős kockázatot vállalt,
hiszen ha nem sikerül elérniük az öt százalékos küszöböt, akkor az RMDSZ EP képviselet
nélkül marad. Kiemelte, hogy továbbra is a magyar nemzet és ezen belül az elszakított
nemzetrészek érdekeiért fog küzdeni, mint ahogy az elmúlt hét évben.
(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. május 22-i számában olvasható.)

Magyarország

kisebbségek 70%-át képviselő tagok nem vettek részt benne” – mondta, hozzátéve, hogy
nem tartja helyesnek a magyar tagok hozzáállását.

Keleti kényelmetlenség

Kinevezik a magyar államtitkárokat
2014. május 21. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Kinevezik a magyar államtitkárokat, alprefektusokat és Maros megye prefektusát, amint
lejár az európai parlamenti választás. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke
elmondta: múlt héten terjesztette elő a miniszterelnöknek az egészségügyi és a munkaügyi
államtitkár kinevezését. Ugyanígy a Bihar és Szilágy megyei alprefektusok személyére is
javaslatot tett az RMDSZ, így már jövő szerdán beiktathatják az új tisztségviselőket.
Hargita megye alprefektusának kinevezését a héten terjesztik a kormányfő elé, Maros
megyében pedig valószínű, csak a választás után dől el, kit javasol az RMDSZ
kormánybiztosnak.

Erdély

2014. május 22. – Riba István – HVG
Lengyelország célja az ukrajnai orosz expanzió visszaszorítása, így érthető, hogy Donald
Tusk miniszterelnök idegesen reagált Orbán Viktor miniszterelnöki beiktató beszédében
mondottakra. Szerintük az autonómia hangoztatása akkor, amikor az oroszok bomlasztják
Ukrajnát nem szerencsés. Az ukrán kormány is rossz néven vette az autonómiával
kapcsolatos kijelentést, pedig a mostani kormány hatalomra jutásával az első intézkedés
volt Kijevnek, hogy a kisebbségek nyelvhasználatát támogató nyelvtörvényt visszavonja és
csak azért nem sikerült, mert az ideiglenes államelnök nem írta alá.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2014. május 22-i számában olvasható.)
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2014. május 21. – MTI, Felvidék Ma, transindex.ro, maszol.ro
Berényi József, az MKP és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke közös nyilatkozatban buzdít
az európai parlamenti választásokon való részvételre és „az elkötelezett magyar
képviseletre” való szavazásra.

Erdély

Közös nyilatkozatban buzdítja választóit az MKP és az RMDSZ

Menni vagy nem menni? – Balázs Attila: nem számít Semjén Zsolt véleménye
2014. május 21. – Erdély Ma
Bár Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese felhívást tett közzé, hogy az
erdélyi magyarok a május 25-i európai parlamenti (EP-) választásokon szavazzanak az
RMDSZ-re, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kézdiszéki vezetősége kitart korábbi
véleménye mellett, hogy a szövetség jelöltjeire semmiképpen nem szabad pecsételni.
Balázs Attila, a kézdivásárhelyi szervezet elnöke azt mondja: őt semmilyen módon nem
befolyásolja Semjén Zsolt véleménye, és ha esetleg „rá is megy” politikai karrierje, akkor is
állítja: a legjobb az, ha az erdélyi magyarok nem mennek el szavazni.

Címerre és lobogóra vár a Partium
2014. május 21. – Krónika
A Partiumi Autonómia Tanács (PAT) nyílt pályázatot hirdet egyéni alkotók vagy alkotói
közösségek számára, Partium címerének és lobogójának megtervezésére – jelentették be
szerdai sajtótájékoztatójukon a szervezet képviselői, Csomortányi István elnök és Szilágyi
Ferenc alelnök.

Nem kap pesti támogatást a KMN és a Forgatag
2014. május 21. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Szabadság
Sem a Kolozsvári Magyar Napok (KMN), sem a Vásárhelyi Forgatag nem kapott
támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA), miután az intézmény szerdán negatívan
bírálta el a népszerű rendezvények szervezői által benyújtott pályázatot. Gergely Balázs, a
kolozsvári rendezvény főszervezője elmondta, értetlenül áll az NKA döntése előtt, hiszen a
budapesti intézmény a magyar napok legfontosabb támogatójának számított az elmúlt
években. Mint mondta, az augusztus 17–24. között immár ötödik alkalommal
megrendezendő Kolozsvári Magyar Napok az elmúlt évben közel 219 ezer lejt (15 millió
forintot) kapott az NKA-tól, ez a rendezvény költségvetésének körülbelül a 25 százalékát
teszi ki.

Gergely Balázs: noha a NKA nem támogatja a KMN-t, az összes
beharangozott rendezvényt megtartjuk
2014. május 21. – transindex.ro
Nem teszik fizetőssé a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozat egyetlen programját
sem a szervezők, más forrásokból pótolnák a kiesést, és minden bejelentett programot meg
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Portik az NKA-s pályázati gubancról: megtaláljuk a módját az összeg
fedezésének

Erdély

fognak szervezni - ígérik a szervezők, akiket meghökkentett az, hogy a Nemzeti Kulturális
Alap nem ad pénzt a rendezvény megszervezésére.

2014. május 21. – transindex.ro
Nem tennék fizetőssé a Vásárhelyi Forgatagot a szervezők annak ellenére sem, hogy a
Nemzeti Kulturális Alap elutasította a rendezvénysorozat támogatására benyújtott
pályázataikat. Portik Vilmos, a marosvásárhelyi rendezvény egyik főszervezője elmondta,
noha "aminek nincs ára, annak értéke sincs" alapon a tavaly is javasolta, hogy néhány
rendezvényt tegyenek beléptidíj-kötelessé, a szervezők ezt elutasították. Ezzel együtt a
teljes rendezvénysorozat ingyenességének megszüntetését nem találja járható útnak,
hiszen a város nem bírna meg a Félsziget Fesztivál mellett egy másik fizetős rendezvényt,
így valószínű, hogy a látogatók száma jelentősen megcsappanna.

A meggyalázott Petőfi-emlékműnél tisztelgett a főkonzul
2014. május 21. – Krónika, szekelyhon.ro
A napokban megrongált, a fehéregyházi Ispán-kútnál állított Petőfi-emlékműnél helyezett
el virágot Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja. A diplomata a
gesztussal jelezte, hogy az épített örökség tiszteletben tartása és megóvása minden európai
polgár feladata. Az emlékműhöz Nicolae Şovrea, Fehéregyháza polgármestere, Tamási
Károly, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke, helyi tanácsos, valamint Szabó József, a
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, a múzeum gondnoka is elkísérte a főkonzult.

Autonómiafórum: Tőkés egyesítené a jobboldalt
2014. május 21. – Krónika
Autonómia vagy politikai opportunizmus? – tette fel a kérdést kedden este
Sepsiszentgyörgyön Tőkés László. Az EP-képviselő az Erdélyi Magyar Néppárt
autonómiatervezetét ismertető fórumon vett részt, melyen Bakk Miklós politológus, Toró
T. Tibor, a néppárt országos elnöke és Benedek Erika háromszéki elnök társaságában négy
órán keresztül beszéltek aktuálpolitikai kérdésekről, a jövőképről és az autonómia
megvalósulásának lehetőségeiről.

Az autonómia elsődleges
2014. május 21. – szekelyhon.ro
Tőkés László európai parlamenti képviselővel találkozhattak szerdán este Csíkszeredában
az érdeklődők. A beszélgetést az EMNP két alelnöke, Szilágyi Zsolt és Papp Előd vezette
fel, kifejtve, Tőkés mindig is az autonómia pártján állt, és tovább is ez a politikai cél jelent
számára prioritást.
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Az MKP elítéli az intolerancia megnyilvánulásait
2014. május 21. – Új Szó
A hétfői incidens kapcsán, amely Pozsonyban két magyarul beszélő nő inzultálásával, majd
verekedéssel végződött, az MKP kijelentette, hogy elítéli az intolerancia mindennemű
megnyilvánulását. „Nem hagyhatjuk szó nélkül, ha a szlovákiai magyar közösség tagjait
azért bántalmazzák, mert anyanyelvükön beszélnek. Az eset kapcsán azt reméljük, hogy
ezúttal nem fog évekig tartani a vizsgálat, hanem mihamarabb lezárják az ügyet” - áll a
nyilatkozatban.

Erdély

2014. május 21. – transindex.ro
„Elvárom a román kormánytól és az államelnöktől, hogy úgy lépjenek fel az ukrajnai
román kisebbség autonómiájáért, min, ahogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök
fellépett az ukrajnai magyar kisebbség autonómiájáért a miniszterelnöki beiktatási
beszédében" - mondta Máté András Levente parlamenti képviselő szerdán a Kolozsváron,
Vincze Loránt EP-képviselőjelölttel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Felvidék

Máté András: kérje a román állam is az ukrajnai román kisebbségnek az
autonómiát!

Kerekasztal: Magyar képviselőkre van szükségünk Brüsszelben is!
2014. május 21. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának állásfoglalást tett közzé az európai parlamenti
választásokkal kapcsolatban, hangsúlyozva: a kisebbségi és emberi jogok brüsszeli
képviseletét a múltbéli tapasztalatokra alapozva nem bízhatjuk másra, csak saját
magunkra, a szlovákiai magyarság képviselőire.

EP-választások: Szavazzunk a felvidéki magyar közösség jövője érdekében!
2014. május 21. – hirek.sk
Minden felvidéki magyar, aki felelősséget érez az itteni magyar közösség jövője iránt,
május 24-én remélhetőleg részt vesz majd az európai parlamenti választásokon. Kollektív
jogaink bővítésére és kollektív bűnösségünk esetleges eltörlésére ugyanis a jövőben csak
akkor adódik lehetőség, ha továbbra is lesznek szlovákiai magyar képviselők az EP-ben.

Csáky: keményebb hang kell Brüsszelben
2014. május 21. – bumm.sk
Annak ellenére számít Bárdos Gyula szavazataira, hogy konfliktusosabb politikusként
ismert, mint a volt elnökjelöltet. A nagy európai nemzetek konzervatívjaival dolgozna
együtt, de a Híd jelöltjével sem zárja ki az együttműködést. Csáky Pállal, az MKP EPlistájának vezetőjével beszélgetett a bumm.sk.
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2014. május 21. – bumm.sk
„Egyértelmű, hogy a Fidesz csak az MKP-t tartja partnernek, holott a szlovákiai magyarság
már két parlamenti választáson megmutatta azt, hogy a többségük a Híd képviselőit akarja
látni a parlamentben. Ez egy tény, ha ezzel tud élni a Fidesz, akkor tud, ha nem, nem.
Ahogy a Híd el tudta érni azt, hogy nagy ellenszélben felvegyék az Európai Néppártba, az
együttműködést is el tudja majd érni. Bízom benne, hogy a Híd minden olyan javaslata,
ami a szlovákiai magyarok érdekeit szolgálja, megkapja a támogatást a Fidesztől is.
Nehezen tudom elképzelni, hogy egyetlen egy magyar képviselő is, legyen bármilyen
országból, ne támogasson meg olyan kezdeményezést, ami a magyar közösséget szolgálja,
problémáit próbálja megoldani” – nyilatkozta Simon Zsolt, a Híd EP-képviselőjelöltje a
bumm.sk hírportálnak.

Felvidék

Simon: nem fogok elbújni

Focus: a Híd menne, az MKP itthon maradna
2014. május 21. – bumm.sk, Új Szó
A Focus felmérése szerint hét párt szerezne mandátumot az EP-választásokon, ha azt
május második hetében tartották volna. Az MKP 3 tizeddel a bejutási küszöb alatt, a Híd
viszont ott lenne Brüsszelben. A felmérés szerint a választásra jogosultak 16-21 százaléka
kíván részt venni a voksoláson.

A kulturális tárca nem elégedett az államnyelvhasználattal
2014. május 21. – hirek.sk
Az államnyelvről szóló törvény leggyakrabban úgy sérül, hogy az írott információkat nem
teszik közzé államnyelven a nyilvánossághoz intézett nagyméretű hirdetőtáblákon és más
közterületeken, épületekben található felületeken elhelyezett feliratokon és
közleményekben – írja a kulturális tárca az államnyelvhasználat állapotáról szóló
jelentésében, amelyet kétévente terjeszt elő a kormányüléseken.

Határozatképtelenség miatt nem tárgyalta Žák-Malina Hedvig ügyét az
alkotmányjogi bizottság
2014. május 21. – bumm.sk, hirek.sk
Az ellenzék öt parlamenti képviselőjének kérésére ma kellett volna összeülnie az
alkotmányjogi bizottságnak Žák-Malina Hedvig ügyének megtárgyalása végett, a bizottság
azonban határozatképtelen volt.

Szlovákia belépését kérte a kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés
luxemburgi perébe
2014. május 21. – MTI, hirek.sk, Krónika, transindex.ro
Szlovákia belépését kérte a Minority SafePack nevű kisebbségvédelmi európai polgári
kezdeményezés a képviselői által indított luxemburgi perbe - nyilatkozta kolozsvári
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2014. május 22. – Új Szó
Minél hamarabb ki kell nevezni az új kisebbségi kormánybiztost, mondta tegnap Miroslav
Lajčák külügyminiszter, tarthatatlannak nevezve a helyzetet. Hiába akarják a kis
kisebbségek, hogy szlovák legyen az új biztos, Fico mindenképp valamelyik nemzetiség
jelöltjére cserélné Jedličkovát.

A nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítási javaslatai közül egyet
fogadtak el
2014. május 21. – Pannon RTV
A nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításának részletes vitáját tartották szerdán a
szerbiai parlamentben. 35 módosítási javaslatot nyújtottak be a képviselők, amelyek közül
csak egyet fogadott el a parlamenti többség. A törvényjavaslat szerint a nemzeti tanácsi
választások ezentúl a köztársasági parlamenti választásokhoz hasonlítanának, és a nemzeti
tanácsok is kiírhatnák a rendkívüli választásokat. Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar
Szövetség képviselője a választási bizottságok összetételével kapcsolatban szólalt fel.

Felvidék

Június végéig új biztost akar Lajčák

Vajdaság

sajtótájékoztatón Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN)
alelnöke.

Részvéttáviratot küldött Szerbiába Áder János
2014. május 21. – Vajdaság Ma, MTI
Részvéttáviratban fejezte ki együttérzését Áder János államfő Tomislav Nikolićnak, a
Szerb Köztársaság elnökének az országot sújtó természeti csapások miatt. A köztársasági
elnök a szerb elnöknek címzett levelébe foglalta: "a halálos áldozatokat követelő
katasztrófa, az árvíz okozta pusztulás megrendítő képeit látva őszinte részvétemet
nyilvánítom, és osztozom az áldozatok hozzátartozóinak fájdalmában". Megerősítette:
Szerbia számíthat Magyarországra. A magyar kormány az azonnali segítségnyújtás mellett
döntött - idézte fel -, emellett számos civil szervezet is a bajbajutottak segítségére sietett.

Életre kel az új statútum
2014. május 22. – Magyar Szó
Miután a köztársasági parlament is jóváhagyta Vajdaság statútumának tervezetét,
csütörtökön a Tartományi Képviselőház elé kerül a javaslat, továbbá az új statútum
alkalmazásáról szóló döntés beterjesztett javaslata is, mely különböző határidőket szab az
összehangolási folyamat befejezéséhez egy-egy témakörön belül. Meghatározza, hogy a
tartományi előírásokat az év végéig köteles az adminisztráció teljesen az új statútumhoz
igazítani. A képviselőházról, a kormányról, a közigazgatásról, az ombudsmanról szóló új
döntéseket három hónapon belül meg kell szavazniuk a képviselőknek. Módosítani kell a
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Memorandum a kisebbségi nyelvek státusáról
2014. május 21. – Kárpátalja Ma
Az egyetértés és béke memorandumát fogadta el május 20-án az ukrán parlament,
melynek keretében a képviselőház egyeztetett az orosz nyelv és egyéb kisebbségi nyelvek
státusát illetően. Az államnyelv alkotmányos státusa mellett a Legfelsőbb Tanács biztosítja
az orosz nyelv használatának törvényességét, továbbá garantálja a nemzeti kisebbségi
nyelvek regionális használatát a zömében kisebbségek által lakott területeken – áll a
memorandumban.

Kárpátalja

Tartományi Képviselőház ügyvitelét, mégpedig az előző döntések elfogadása utáni hatvan
napon belül.

A Szvoboda a kisebbségek anyanyelvű felsőoktatása ellen
2014. május 21. – Kárpátinfo
Célegyenesbe ért az ukrajnai felsőoktatás megreformálását célzó új törvényjavaslat, mely a
korszerűsítést célzó pozitív folyamatok mellett a kisebbségi jogokat is erősen
megnyirbálhatja. A Legfelsőbb Tanács által első olvasatban elfogadott tervezet kimondja,
hogy a felsőoktatás nyelve kizárólag az államnyelv lehet, ami a kisebbségi, köztük a
kárpátaljai magyar felsőoktatás jövőjét is veszélybe sodorhatja.

Múltunk őrzése – jövőnk záloga

Választások lesznek a Hercegszőlősi és a Darázsi járásban
2014. május 21. – Új Magyar Képes Újság
Európai parlamenti választásokkal egybekötött, helyhatósági választások lesznek a
hétvégén. Ugyanis a négy évvel ezelőtt megválasztott helyi választmányok mandátuma
lejárt, ezért a Hercegszőlősi és a Darázsi járásban május 25-én választhatják meg az új
testületeket a járások polgárai. Mindkét járás magyar településein is indítanak magyar
jelölteket. Más magyar „érdekeltségű” járásban nem írták ki a választásokat, ott
megbízottak végzik majd el a teendőket.

Horvátország

2014. május 21. – Kárpátalja
A KMKSZ Verbőci Alapszervezete, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete,
Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet szervezésében, a Verbőci Katolikus
Egyházközség támogatása mellett, 2014. május 18-án emléktábla-avatással és nagyszabású
történelmi emlékkonferenciával emlékeztek meg Ugocsa legnagyobb szülöttéről, Werbőczy
Istvánról.
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2014. május 21. – Népújság
Megjelentek a Bethlen Gábor Alap 2014. évi „A magyar kultúráért és oktatásért" pályázati
felhívásainak eredményei. A kiírás 400 millió forint sorsáról döntött. Az alap döntéshozói
összesen 619 pályázatot támogattak, köztük oszlik meg az említett 400 millió forintnyi
támogatás. A támogatott pályázók 1,717 milliárd forintnyi igényt nyújtottak be, emellett
további megközelítően 1,266 milliárd forint igényű 1.381 pályázatot az alap nem
támogatott, illetve 32,5 millió igényű pályázatot érvénytelennek minősített. A
Muravidékről évről évre több pályázatot nyújtanak be a Bethlen Gábor Alaphoz, melyek az
idén is általában sikeresnek bizonyultak.

Muravidék

Sok sikeres muravidéki pályázat

Dobronak Község: Munkaügyi per nemzetiségi vonzatokkal

A mi örökségünk
2014. május 21. – Nemzeti Regiszter
Remélhető-e, hogy az amerikai magyarság megőrzi nyelvét és kultúráját, vagy felgyorsul az
asszimiláció, és a magyar származású, de a nyelvet már nem beszélő réteg beolvad az
amerikai társadalomba?

A brazíliai magyar anyák napja
2014. május 21. – Nemzeti Regiszter
Brazíliában egy héttel később ünneplik az édesanyákat, mint Magyarországon, így itt, São
Paulo-ban is május második hétvégéjén gyűltek össze a gyerekek, hogy felköszöntsék
édesanyjukat, nagymamájukat.

Diaszpóra

2014. május 21. – Népújság
Megközelítőleg kilenc éve tart a Dobronak Község volt titkára, Koren Stefán által indított
munkaügyi per, amely a jelenlegi állás szerint megközelítőleg 100 ezer eurónyi
kártalanításra kötelezi az alperest, Dobronak Községet. A község a Kúria, azaz a legfelsőbb
bíróság legutóbbi döntése miatt alkotmányjogi vizsgálatot kezdeményez. A pernek
munkaügyi vonzata mellett igencsak érdekes nemzetiségi vonatkozásai is lehetnek, az
említett felperes ugyanis a szinte évtizednyi pereskedés során következetesen kiállt az
Alkotmány által biztosított, az igazságszolgáltatásra is érvényes nemzetiségi jogai mellett
is.
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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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