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Ismét megszervezi Vásárhelyen az SZNT a Székely szabadság napját 
2014. január 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) március 10-én ismét megszervezi a marosvásárhelyi 

székely vértanúk emlékművénél a Székely szabadság napját – közölte a szervezet szerdai 

közleményében, amelyben arra buzdított, hogy az eseményen legalább százezren vegyenek 

részt. 

 

Cáfol az RMDSZ: nem igaz, hogy nem óvták meg a Minority SafePack 
elutasítását 
2014. január 15. – transindex.ro 

Cáfolta Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a Krónika napilap szerdai számában megjelent, 

a Minority SafePack polgári kezdeményezéssel kapcsolatos hírt, mely szerint sem a 

szövetség, sem a kezdeményezésben partnerséget vállaló Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniója (FUEN) nem óvta meg a kisebbségi jogok védelmét szolgáló kezdeményezés 

elutasítását a luxemburgi bíróságon. A Krónika szerint az RMDSZ kifutott a határidőből, 

ezért nem sikerült idejében megóvni a kedvezőtlen döntést. A főtitkár szerint "a napilap 

első oldalán méretes fotóval megjelenő hír téves, tájékozatlan, félrevezető, és valótlanságot 

állít az RMDSZ-szel kapcsolatban". 

 

Átadta megbízólevelét Basescunak Magyarország új bukaresti nagykövete 
2014. január 15. – Erdély Ma, MTI, Krónika, maszol.ro 

Átadta megbízólevelét Traian Basescu államfőnek szerdán Zákonyi Botond, Magyarország 

új bukaresti nagykövete. A diplomata az MTI-nek elmondta, Magyarország kétoldalú 

kapcsolatai közül talán a romániai a legösszetettebb, mandátuma egyik legfontosabb 

feladata pedig azzal a történelmi pillanattal függ össze, hogy az itt élő magyarok első ízben 

vehetnek részt a magyarországi választásokon. Rámutatott: ez az esemény megköveteli a 

román illetékesek tájékoztatását, akárcsak a szavazás nemzetközi szabványoknak 

megfelelő, demokratikus lebonyolítását. 

 

Beiratkozás – nehéz meggyőzni a szülőket 
2014. január 15. – ujszo.com 

A beiratkozási kampányokat és aktivitásokat nehezíti, hogy szinte lehetetlen 

beazonosítani, mi okozta az elsősök számának csökkenését vagy növekedését egy-egy 

régióban, figyelmeztet a ma induló alapiskolai beiratkozás kapcsán Pék László. 

 

Hírünk a világban 
2014. január 16. – Laky Zoltán – Heti Válasz 

Jelenleg 23 Magyar Intézet működik szerte a világban, amelyeknek célja, hogy a kulturális 

diplomácia eszközeivel árnyaltabbá tegye a nyugaton rólunk kialakult képet. A Magyar 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ismet-megszervezi-vasarhelyen-az-sznt-a-szekely-szabadsag-napjat
http://itthon.transindex.ro/?hir=35194
http://itthon.transindex.ro/?hir=35194
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=156566&cim=atadta_megbizolevelet_basescunak_magyarorszag_uj_bukaresti_nagykovete
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/01/15/beiratkozas-nehez-meggyozni-a-szuloket
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Kormány idén 4,2 milliárd forinttal támogatta a Magyar Intézeteket összefogó Balassi 

Intézet, ami azt mutatja, hogy a kormányzat élni akar a kulturális diplomácia eszközeivel.  

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. január 16-i számában olvasható.) 

 

Elkaszált szupermentesség 
2014. január 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Alkotmányellenessé nyilvánította szerdán az alkotmánybíróság a büntető törvénykönyv 

decemberi módosítását, amely révén a képviselőház megnehezítette volna, hogy a 

korrupcióellenes szervek eljárjanak a választott tisztségviselők – így a képviselők és 

szenátorok – korrupciós ügyeiben. 

 

Biró: harmadik lehetne egy közös EP-listán az MPP jelöltje 
2014. január 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) január folyamán tárgyalni fog az RMDSZ-szel egy közös 

európai parlamenti jelöltlista kialakításáról, amelynek harmadik helyére tart igényt – 

közölte szerdán Biró Zsolt. A pártelnök marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján rámutatott, ha 

az alkotmánymódosító népszavazást valóban egy időben tartják az EP-választásokkal, 

akkor a románság részvétele is magas lesz. Így az RMDSZ nem teheti kockára az erdélyi 

magyarság európai képviseletét azzal, hogy elzárkózik az összefogástól, mert kétséges, 

hogy átlépi-e még az öt százalékos küszöböt – jelentette ki Biró. 

 

Együttműködik a magyar programokat összefogó kezdeményező bizottság és 
a magyar főkonzulátus az ifjúsági fővárosért 
2014. január 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Kedden, január 14-én került sor a Kolozsvár Európa Fővárosa 2015 kontextusában a 

magyar programokat összefogó kezdeményező bizottság és Magyarország kolozsvári 

főkonzulátusainak képviselői közötti egyeztetésre. Magdó János főkonzul üdvözölte a 

kezdeményezést, mely szerint az erdélyi ifjúsági szervezetek kezdeményező bizottságot 

hoznak létre, hogy egységesen lépjenek fel céljaik megvalósítása érdekében. 

 

Magyari: a szülők jelezzék azonnal, ha a magyar oktatást változtató 
kezdeményezéseket tapasztalnak 
2014. január 15. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős főtitkárhelyettese közleményben szólította 

fel a szülőket és pedagógusokat arra, hogy jelezzék, ha a magyar oktatás számára 

hátrányos változtatásokat vetnének fel számukra különféle értekezleteken. Magyari szerint 

az oktatás súlyos pénzhiányos állapotában – amelyről a kormány tehet – ezekben a 

hetekben különféle kényszermegoldásokat keresnek az iskolák, tanfelügyelőségek. 
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Kelemen: csak az EP-választások után dönt az RMDSZ saját államfőjelöltről 
2014. január 15. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor szövetségi elnök a Mediafax hírügynökségnek úgy nyilatkozott, korai még 

arról dönteni, hogy lesz-e az RMDSZ-nek önálló államelnök-jelöltje. Kelemen szerint 

mostanáig nem tárgyaltak a kérdésről a szövetségen belül, erről valószínűleg június elején, 

az EP-választások után határoznak. Kelemen Hunor szerint számos érv szól amellett, hogy 

az idei államfőválasztásokon is indítson jelöltet az RMDSZ, de mivel a szövetség jelöltjének 

nincs esélye nyerni, mérlegelniük kell, megéri-e mégis jelöltet állítani. 

 

Segít a regisztrációban az EMNP Erdővidéken 
2014. január 15. – Erdély Ma, Háromszék 

Az EMNP baróti magyar állampolgársági irodája 3200 visszahonosítási ügyirat 

összeállításában segédkezett, az igénylők közül több mint hétszáz a tágabb értelemben vett 

Erdővidékről, azaz Apácáról, Ürmösről és Alsórákosról származik. 

 

Cioloș nem hisz Budapest romániai földvásárlásaiban  
2014. január 15. – maszol.ro 

Kicsi a valószínűsége annak, hogy Magyarország földet vásároljon Romániában, egy ilyen 

szándék önmagában is az európai szellemiséget sértő elképzelés lenne - vélekedett Dacian 

Cioloș mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős európai uniós biztos a Hotnews.ro 

portál által idézett szerdai nyilatkozatában.  

 

Minority SafePack: mégis iktatták a keresetet 
2014. január 15. – Krónika 

Bár a luxemburgi intézmény kommunikációs irodája a Krónika érdeklődésére a hét elején 

levélben jelezte, nem tud olyan keresetről, melyet az említett polgári kezdeményezés 

ügyében nyújtott volna be az RMDSZ vagy a FUEN, mint kiderült, a német nyelvű 

fellebbezést november 25-én iktatták. 

 

Vincze Loránt: nem késtünk el a fellebbezéssel 
2014. január 15. – maszol.ro 

Cáfolta szerdán az RMDSZ külügyi titkára a Krónika napilapban megjelent állítást, 

miszerint a kisebbségjogi állampolgári kezdeményezés előterjesztői lekéstek volna az 

Európai Bizottság elutasításának fellebbezésével.  „A fellebbezést benyújtottuk, az Európai 

Bíróság honlapján közzé is tették az óvásunkat” – közölte sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján Vincze Lóránt. Tájékoztatása szerint az RMDSZ-nek vagy a polgári 

kezdeményezésben partnerséget vállaló Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 

(FUEN) nincs keresete a luxemburgi bíróságon, mert a fellebbezést a kezdeményező 

bizottság héttagú testülete nyújtotta be.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35191
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=156547&cim=segit_a_regisztracioban_az_emnp_erdovideken
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/23494-ciolo-nem-hisz-budapest-romaniai-foldvasarlasaiban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/minority-safepack-megis-iktattak-a-keresetet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/23479-vincze-lorant-nem-kestunk-el-a-fellebbezessel
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Az asszimiláció ellen küzd a Bukaresti Magyar Élet 
2014. január 15. – maszol.ro 

Új, magyar nyelvű kiadvány jelent meg: a Bukaresti Magyar Élet novemberben mutatta be 

első számát a Brassó Lapok havi mellékleteként. Az egyelőre második lapszámánál tartó, 

négyoldalas, nyomtatott kiadvány születésének körülményeiről, céljairól, túlélési esélyeiről 

kérdezték Bencze Mihály szerkesztőt.  

 

„Bezár” a Manna és a Kukker 
2014. január 15. – szekelyhon.ro, manna.ro 

Megszűnik működni 2014. február 1-től a Manna.ro élményportál és a Kukker.ro 

videómegosztó. Többek között azért, mert „megszűnt az a hit és energia, amiből ez a két 

projekt született, és hat éven át működött” – tájékoztatnak közleményükben a portál 

működtetői. 

 

Folytatná a közös menetelést az MPP 
2014. január 15. – szekelyhon.ro 

Az áttörés éveként értékeli 2013-at a háromszéki MPP vezetősége, és remélik, hogy az 

RMDSZ-el kialakult megfelelő együttműködést idén is folytatni tudják, nemzeti ügyekben 

és a közös érdekek mentén. Ugyanakkor remélik, hogy az EMNP sem választja újból a 

külön utat. 

 

Együttes megyei ülést kezdeményez az MPP 
2014. január 15. – szekelyhon.ro 

A Hargita és Kovászna megyei önkormányzatok együttes ülésének összehívását javasolta 

kedden Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki szervezetének elnöke, képviselő-testületi 

tag. 

 

Szavazni, pártszimpátiától függetlenül 
2014. január 15. – szekelyhon.ro 

A magyarországi választások közeledtével elsősorban a szavazáson való részvételre 

buzdítja a Magyar Polgári Párt a kettős állampolgárokat. Bár nem titok, hogy partneri 

kapcsolatban állnak a Fidesszel, úgy gondolják, pártállástól függetlenül mindenkinek élnie 

kellene szavazati jogával. 

 

Szabad préda a román termőföld 
2014. január 15. – Krónika 

Aggodalom lett úrrá romániai politikai és szakmai körökben az ország termőföldjeiért, 

miután január elsejétől immár külföldi magánszemélyek számára is szabad prédává vált a 

piac, államfői vétó miatt pedig nem léptek hatályba a kormány foganatosította 

szigorítások. Miközben Bukarest a magyar állam állítólagos vásárlási szándékától is tart, 

szakértők szerint Románia már a kilencvenes években elhibázta földpolitikáját. Egyesek a 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/23491-az-asszimilacio-ellen-kuzd-a-bukaresti-magyar-elet
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/abezara-a-mannaro-elmenyportal-es-a-kukkerro-videomegoszto
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/folytatna-a-kozos-menetelest-az-mpp
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/egyuttes-megyei-ulest-kezdemenyez-az-mpp
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szavazni-partszimpatiatol-fuggetlenul
http://www.kronika.ro/agrarvilag/szabad-preda-a-roman-termofold
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legfelsőbb védelmi tanács elé vinnék az ügyet, mások rendkívüli parlamenti ülésszakot 

követelnek. 

 

Szent László Napok: az óvás is sikertelen 
2014. január 15. – Krónika 

Várhatóan tovább folytatódik a harc a nagyváradi Szent László Napok levédése ügyében, az 

Állami Találmányi és Védjegyhivatal (OSIM) ugyanis elutasította a Szent László Egyesület 

azon beadványát is, amelyben a fesztivál nevére és a logójára szintén igényt tartó RMDSZ 

kérelmét óvták meg. 

 

Szórványprogram: Krassó-Szörény megyével is együttműködik Hargita megye 
2014. január 15. – Erdély Ma, maszol.ro 

Beszterce-Naszód és Temes megye, valamint Aranyosszék után Krassó-Szörény megyével 

is partnerséget alakított ki Hargita Megye Tanácsa az Összetartozunk programja 

keretében. A Krassó-Szörény megye magyarságával való együttgondolkodás és 

együttműködés jegyében Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke 2014. január 

15-én irodájában fogadta Tóth Jánost, a Platanus Művelődési Egyesület titkárát, akivel a 

közös tervekről beszélgettek. 

 

Autonómiát tiroli alapokon! 
2014. január 15. – Erdély Ma 

Az Erdély Dél-Tirol partnerség megerősítéséről, a székelyföldi autonómia 

megteremtéséről, az Európai Unió nyújtotta lehetőségekről, a kisebbségi 

érdekérvényesítés feltételeiről számolt be többek között Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi 

titkára, az Európai Nemzetiségek Föderatív Unió (FUEN) alelnöke Grüman Róbert, az 

RMDSZ Háromszéki Területi Szervezet ügyvezető elnökének jelenlétében a január 15-én, 

szerdán Sepsiszentgyörgyön tartott sajtótájékoztatón. 

 

Az MPP és az SZNT is segítséget nyújt a regisztrációban 
2014. január 15. – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt háromszéki és a Székely Nemzeti Tanács sepsiszéki szervezete is 

segítséget nyújt a magyar állampolgársággal rendelkezőknek a magyarországi választási 

regisztrációban.  

 

„Most kaptam egy új esélyt” 
2014. január 16. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz 

Tőkés László szerint a jelenlegi román hatalom ugyanazt teszi vele, mint a nyolcvanas évek 

végén, megpróbálja a lehető legrosszabb színben feltüntetni, úgy mint, ahogy kiforgatta 

szavait, Tusnádfürdőn elhangzott beszédével kapcsolatban. Nem az elszakadásért küzd, 

hanem a magyarság autonómiájáért. Tény, hogy a többséggel szemben nem lehet 

megvalósítani valamit egy demokratikus rendszerben, ezért össze kell fogni azokkal az 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szent-laszlo-napok-az-ovas-is-sikertelen
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=156579&cim=szorvanyprogram_krasso_szoreny_megyevel_is_egyuttmukodik_hargita_megye
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=156587&cim=autonomiat_tiroli_alapokon
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-mpp-es-az-sznt-is-segitseget-nyujt-a-regisztracioban
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elemekkel, akik szintén megelégelték Bukarest gyarmatosító politikáját. EP indulásával 

kapcsolatban elmondta, hogy az RMDSZ az együttműködéstől való elzárkózásával azt 

kockáztatja, hogy a puszta erdélyi képviselet is veszélybe kerül. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. január 16-i számában olvasható.) 

 

Paška hitelesítette mind a 15 elnökjelöltet 
2014. január 15. – bumm.sk, hirek.sk 

Rekordszámú, 15 jelölt próbálja megszerezni idén márciusban Szlovákia államfői 

pozícióját, valamennyi jelölt teljesítette a megmérettetéshez szükséges feltételeket. Így 

indulhat Ján Jurišta, a kommunista párt jelöltje, Helena Mezenská, az Egyszerű Emberek  

mozgalom képviselője, valamint Jozef Šimko, akit az SMS nevű, a Mečiar-féle HZDS-ből 

kivált párt indít. 

 

Január végéig igényelhető támogatás a kisebbségi kultúrára 
2014. január 15. – hirek.sk 

Eddig 129 támogatási kérelem érkezett a kormányhivatalhoz a „Nemzeti kisebbségek 

kultúrája” támogatási program kapcsán. Az érdeklődők január 31-ig nyújthatják be 

kérvényeiket, amelyeket nemcsak nyomtatott formában kell eljuttatni a hivatalba, hanem 

annak honlapján elektronikusan is regisztrálni kell. A kormányhivatal megközelítőleg 6-

700 kérvényre számít. 

 

A kétnyelvű vasúti táblákat követeli újfent a Most-Híd 
2014. január 15. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az ellenzéki Most-Híd párt újfent megpróbálja elérni a törvényhozásban, hogy azokon a 

településeken, ahol a törvény lehetőséget ad a kisebbségi nyelv hivatalos használatára, a 

vasútállomások és megállóhelyek neve a kisebbség nyelvén is fel legyen tüntetve. 

 

Január 15-én kezdődnek az alapiskolai beiratkozások 
2014. január 15. – Felvidék Ma 

Január 15-én kezdődik és csaknem egy hónapig tart a szlovákiai alapiskolák leendő 

elsőseinek a beiratkozása. A pontos időpontról és helyszínről az egyes önkormányzatok, 

illetve iskolák maguk dönthetnek. 

 

Megvan, kik dolgozzák ki Vajdaság új statútumát 
2014. január 15. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke kinevezte a tartomány új 

statútumtervezetének elsődleges változatát kidolgozó munkacsoport tagjait, közölte az 

elnök kabinetje. A szerbiai alkotmánybíróság a tavalyi év végén elvetette a tartományi 
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http://www.bumm.sk/91037/paska-hitelesitette-mind-a-15-elnokjeloltet.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140114161902/Januar-vegeig-igenyelheto-tamogatas-a-kisebbsegi-kulturara.html
http://felvidek.ma/felvidek/politika/43615-a-ketnyelvu-vasuti-tablakat-koveteli-ujfent-a-most-hid
http://felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/43610-januar-15-en-kezdodnek-az-alapiskolai-beiratkozasok
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16574/Megvan--kik-dolgozzak-ki-Vajdasag-uj-statutumat.html
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statútum rendelkezéseinek mintegy kétharmadát, a munkacsoportnak most pedig az lesz a 

feladata, hogy a dokumentumot összehangolja Szerbia alkotmányával. 

 

Kevesebb a diák a középiskolákban 
2014. január 15. – Vajdaság Ma 

Vajdaságban ebben az iskolaévben 17.605 diák iratkozott be a középiskolák első 

osztályába, ami 5,17 százalékkal kevesebb mint az előző évben. Azokba az iskolákba, ahol 

az oktatás szerb nyelven folyik, 4,93 százalékkal iratkozott kevesebb diák, mint az előző 

iskolaévben. 5,18 százalékkal kevesebb azon diákok száma, akik az oktatást magyar 

nyelven hallgatják, s 23,33 százalékkal kevesebb a ruszin nyelven tanuló diák, közölték a 

tartományi kormány ülésén. 

 

Átadták a völgyparti óvoda és iskola felújított épületét 
2014. január 15. – Vajdaság Ma 

Szerda délelőtt átadták rendeltetésének a völgyparti óvoda és iskola felújított épületét, 

ahol a közelmúltban megtörtént a tetőszerkezet felújítása és újracserepezése, valamint az 

ajtók és ablakok cseréje, a padlócsere és a teljes belső meszelés is, olvasható az adai 

önkormányzat közleményében, amely kitér arra is, hogy az épület felújítását teljes 

egészében Ada község önkormányzata pénzelte. Az elvégzett munkálatok összértéke 

mintegy 2 millió dinárt tett ki. 

 

A magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepsége 
2014. január 15. – Vajdaság Ma 

A magyar kultúra napja alkalmából szervezett délvidéki központi ünnepséget január 17-én, 

pénteken 18 órai kezdettel tartják meg Zentán, a helyi Művelődési Házban, ahol ezt 

megelőzően, 17.30-kor nyitja meg kapuit Boros György grafikusművész retrospektív 

tárlata, amit Mezei Erzsébet grafikusművész nyit meg. 

 

A jövő héten megkezdődnek az előcsatlakozási tárgyalások 
2014. január 15. – Pannon RTV 

Január 21-én megkezdődnek az előcsatlakozási tárgyalások Szerbia és az Európai Unió 

között – üzeni Brüsszel. Az első kormányközi konferencián Szerbiát Ivica Dačić 

miniszterelnök és Aleksandar Vučić miniszterelnök-helyettes képviseli, jelen lesz még 

Štefan Füle, az EU bővítési biztosa is. A konferencia elnöke Görögország külügyminisztere. 

Évente négy ilyen találkozót tartanak majd, hogy felmérjék Szerbia előrehaladását, az 

elsőnek csak szimbolikus jelentősége van. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16576/Kevesebbb-a-diak-a-kozepiskolakban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16578/Atadtak-a-volgyparti-ovoda-es-iskola-felujitott-epuletet.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/9145/A-magyar-kultura-napjanak-delvideki-kozponti-unnepsege.html
http://pannonrtv.com/web/?p=102186
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Hidvéghi Balázs Kárpátalján 
2014. január 16. - Kárpátalja 

Kárpátaljára látogatott Hidvéghi Balázs, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának alelnöke, a Fidesz külhoni magyarokért felelős stratégiai igazgatóhelyettese, 

aki január 14-én kezdődő háromnapos látogatása során tárgyalásokat folytatott Kovács 

Miklóssal, a KMKSZ elnökével, Brenzovics László és Gulácsy Géza alelnökökkel, Majnek 

Antal munkácsi megyéspüspökkel, Orosz Ildikóval, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola elnökével és Zán Fábián Sándor református püspökkel. Emellett részt 

vett Ungváron a református lelkészek évadnyitó gyűlésén. 

 
 

Elmarasztalta az ombudsman Sója Dénest diszkriminatív kijelentése miatt 
2014. január 15. – Új Magyar Képes Újság 

Szexista, diszkriminatív és nemi alapon való hátrányosan megkülönböztető kijelentése 

miatt elmarasztalta a kisebbségi képviselőt, Sója Dénest Višnja Ljubičić ombudsman. 

A kisebbségi képviselő egy újságcikkben arra hívta fel az Új Magyar Képes Újság 

főszerkesztőjének figyelmét, hogy figyelmeztetni kellene azon 40. életévükhöz közeledőket, 

akik még nem gondoltak a gyermekvállalásra, hogy a biológiai óra kérlelhetetlenül ketyeg. 

 

Van, amikor csak jogi úton lehet megállítani a gyűlöletbeszédet 
2014. január 15. – Népújság 

Vlasta Nussdorfer szlovén emberjogi biztos január 8-án kihelyezett munkanapot tartott 

Lendván: találkozott Lendva Község polgármesterével, a magyar nemzeti közösség 

képviselőivel, valamint a fogadóórára bejelentkezett polgárokkal. A magyar közösség 

képviseletében Göncz László országgyűlési képviselő, valamint Cár Anna és Vugrinec 

Zsuzsa, a muravidéki magyar önkormányzat alelnökei fogadták és tájékoztatták a közösség 

időszerű kérdéseiről, problémáiról. Vlasta Nussdorfer többek közt tájékoztatást kapott a 

kétnyelvű oktatásról, a kétnyelvű ügykezelés megvalósításának nehézségeiről, a magyar 

közösség elleni gyűlöletbeszédről. 

 

A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának 2013-as éve 
2014. január 15. – Volksgruppen 

Sikeres évet zárt a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája Felsőőrött. Az első statisztikai 

adatok szerint, a népfőiskola létezése óta az egyik legsikeresebb év volt a tavalyi. Nagyon 

sokan jelentkeztek a nyelvtanfolyamokra, ősszel ismét új tanfolyam jött létre kezdők 

számára 15 fővel.  
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http://karpataljalap.net/2014/01/16/hidveghi-balazs-karpataljan
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5205-elmarasztalta-az-ombudsman-soja-denest-diszkriminativ-kijelentese-miatt-
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7951-van-amikor-csak-jogi-uton-lehet-megallitani-a-gyloeletbeszedet
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2625357/
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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 
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Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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