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Kitűzte a választás időpontját az államfő 
2014. január 18. – MTI, MNO, HírTV, Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Április 6-ára tűzte ki Áder János a 2014-es országgyűlési választások időpontját. Az 

államfő közleményében azt írta: a rövid kampány, az új kormány mihamarabbi 

megalakulása és a húsvéti ünnepek miatt döntött úgy, hogy április első vasárnapján legyen 

a választás. Áder János azt írta, fontos szempont volt, hogy az új Országgyűlés mielőbb 

megalakulhasson és az is, hogy a több ezer milliárd forintnyi európai uniós fejlesztési 

forrás felhasználását semmi ne hátráltassa. Az államfő hangsúlyozta, a korai dátum mellett 

szólt az az érv is, hogy a várhatóan zajos kampány után a húsvéti ünnepek már békében 

telhetnek. A pártok eltérően értékelték a köztársasági elnök döntését, és készen állnak a 

kampányra.  

 

A magyar kultúra napja - Kárpát-medencei Kulturális Fórum 2014 Zentán 
2014. január 18. – MTI, Vajdaság Ma 

Az egységes magyar kultúrán belüli helyi értékek fontosságát hangsúlyozták szombaton a 

vajdasági Zentán, a magyar kultúra napja alkalmából szervezett kerekasztal-beszélgetésen. 

L. Simon László kormánybiztos elmondta, hogy „a jelenlegi magyar kormány számára 

stratégiai kérdés, hogy a határon túli magyarság - bármely országban is éljen –, helyben 

tudjon maradni, boldogulni tudjon, a saját nyelvét tudja őrizni, hogy anyagiakban, 

szellemiekben és lélekszámban is gyarapodni tudjon”. A délvidéki magyarság önmagára 

találása látványos, és ez politikailag is érzékelhető eredményeket hoz. 

 

„Mindenki átérezheti, mit jelent magyarnak lenni”  
2014. január 18. – Pannon RTV 

Több ünnepséget is szerveztek Vajdaságban a magyar kultúra napja alkalmából, a központi 

rendezvényt pedig hagyományszerűen Zentán tartották meg a Zentai Magyar 

Kamaraszínházban. „Éppen másfél évtizede szólítanak bennünket ide a Kárpát-medencei 

templomok harangjai, el nem oldható, soha ki nem hülő tűzhelyünk köré a magyar kultúra 

napjának délvidéki központi ünnepségére” – ezekkel a szavakkal köszöntötte péntek este 

Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési szövetség elnöke az immár tizenötödik 

alkalommal egybegyűlt ünneplő közönséget. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár kiemelte, ez az ünnep arra int bennünket, hogy higgyünk 

közösségünkben, annak megmaradásában, és tegyünk is érte.  

 

Össznemzeti parlamentet választunk április 6-án 
2014. január 19. – Pannon RTV 

Április 6-ára írta ki a magyarországi országgyűlési választásokat Áder János köztársasági 

elnök. Ezúttal szavazhatnak a nem magyarországi lakhellyel rendelkező magyar 

állampolgárok is, akiknek március 22-ig kell felvetetniük magukat a Nemzeti Választási 

Iroda névjegyzékébe. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

elmondta: „Több mint 90 esztendő eltelte után a külhonban élő nemzettársainknak is 
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lehetőségük lesz arra, hogy részt vegyenek, és ezáltal a budapesti parlament össznemzeti 

parlamentté válhasson, az egész nemzet parlamentje legyen. Szeretnénk kérni őket, hogy 

regisztráljanak, közel a választás időpontja, már nincs túl sok idő.” 

 

Kiállt a Krónika munkatársa mellett a MÚRE becsületbírósága 

2014. január 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Támogatásáról biztosította a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) Szucher 

Ervint, a Krónika munkatársát az Erdélyi földvásárlásra készül a magyar állam című 

interjúja kapcsán Magyarország bukaresti nagykövetsége részéről megfogalmazott 

nyilatkozatok ügyében. Ezeket az állásfoglalásokat rágalmaknak minősítette a szakmai 

szervezet. 

 

Dénes László: a MÚRE indokolatlanul állt ki Szucher Ervin mellett  
2014. január 19. – maszol.ro 

Indokolatlannak tartja Dénes László, a Magyar Újságírók Romániai Egyesület (MÚRE) 

Becsületbíróságának tagja az etikai testület állásfoglalását Szucher Ervin szakmai 

hitelének védelmében.  

 

Kihelyezett tagozatot indít a MOGYE Németországban 
2014. január 18. – transindex.ro, Marosvásárhelyi Rádió 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti egyetem szenátusának tagja, Florin Buicu 

mai sajtótájékoztatóján elmondta, kihelyezett tagozatot indít az egyetem, várhatóan 

október elsejétől indul a MOGYE kihelyezett tagozata egy németországi egyetemi 

központban. Az előadásokat a MOGYE tanárai tartják majd angol nyelven. A kihelyezett 

tagozat létrehozását szerdán egyöntetűen fogadta el az egyetem szenátusa. 

 

„Élni kell a szavazati joggal” 
2014. január 18. – Szőcs Levente – Népszabadság 

Nem a határon túli magyarok szavazatán fog múlni a magyarországi választások sorsa. 

Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke elmondta, hogy véleményük szerint az állampolgárság 

összefügg a szavazati joggal. Ahogy szervezeteik segítették a honosítást, úgy a regisztrációt 

is fogják. A román hatóságok remélhetőleg úgy gondolkodnak a választásokról, mint ahogy 

tették a moldvaiak szavazásánál. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. január 20-i számában olvasható.) 

 

Saját lista felállítását fontolgatja az EMNP az EP-választásokra 
2014. január 18. – Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Saját lista felállítását fontolgatja az Erdélyi Magyar Néppárt az Európai Parlamenti 

választásokra. Dr. Zakariás Zoltán, a Néppárt országos választmányának elnöke 
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sajtótájékoztatóján elmondta, pártja kiemelkedő nemzeti ügynek tekinti az EP 

választásokat. Ennek szellemében minden lépésüket egy erőteljes brüsszeli képviseletet 

létrehozásáért teszik. 

 

Nem kell bíróság elé állnia Borbélynak a korrupciós vádak miatt 
2014. január 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Magyar Hírlap 

Nem emelt vádat az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Borbély László egykori 

RMDSZ-es környezetvédelmi miniszter ellen abban az ügyben, amelyben kétrendbeli 

befolyással üzérkedés és hamis vagyonnyilatkozat-tétel miatt indítottak ellene vizsgálatot. 

Az ügyészek nem azért ejtették a vádakat, mert meggyőződtek Borbély ártatlanságáról, 

hanem azért, mert a képviselőház még 2012 szeptemberében nem függesztette fel Borbély 

képviselői mentelmi jogát, és nem járult hozzá a bűnvádi eljárás megkezdéséhez. 

 

Beiskolázás a szórványban: mentik a menthetőt 
2014. január 19. – Krónika 

Több magyar osztály megmentésén fáradoznak a szakemberek az észak-erdélyi 

szórványban, ahol az alacsony diáklétszám és a tervezett tanügyi átszervezés miatt több 

településen zárhatják be a magyar iskolát, óvodát. Dél-Erdélyben a szakoktatás beindítása 

kérdéses, mivel nem biztos, hogy egyaránt jutna gyerek az elméleti és szakosztályokba. 

 

Dragnea szerint folytatódik a decentralizáció 
2014. január 19. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A kormányzó Szociálliberális Unió (USL) annak ellenére sem mond le a decentralizációról, 

hogy az alkotmánybíróság alkotmányellenesé nyilvánította az erről szóló törvényt – 

jelentette be pénteken Liviu Dragnea közigazgatásért felelős miniszterelnök-helyettes, aki 

a decentralizációért is felel a kormányban. 

 

Hargita megye lehet a magyar–magyar kapcsolatok egyik bástyája 
2014. január 19. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A magyar–magyar kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt január 17-én, pénteken Borboly 

Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Zákonyi Botond, Magyarország új bukaresti 

nagykövete, akit elkísért Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja. A 

csíkszeredai találkozón Borboly Csaba beszámolt a megyei tanács szerteágazó 

tevékenységéről, megemlítve a magyarországi megyékkel ápolt testvérkapcsolatokat is, 

amelyek élő kapcsolatok különböző programokon vagy EU-s pályázatokon keresztül. 

 

Horthy-szobrot avattak Hegyközpályiban 
2014. január 19. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Népszabadság 

Horthy István, Magyarország volt kormányzó-helyettese mellszobrát avatták fel a Bihar 

megyei Hegyközpályi református templomának kertjében a hét végén. A szombaton igét 
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hirdető paptamási református lelkész – aki a Történelmi Vitézi Rend tagja –, Bereczki 

András úgy fogalmazott: csak az hal meg, akit elfelejtenek, az utókor pedig tiszteli a 

nemzet megtartásáért küzdő politikust. 

 

Újra alapfokon a sepsiszentgyörgyi zászlóper 
2014. január 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Helyt adott a prefektúra fellebbezésének, és visszautalta alapfokra a sepsiszentgyörgyi 

zászló perét a brassói táblabíróság. Ez azt jelenti, hogy a Kovászna megyei törvényszéknek 

arról kell döntenie, hogy törvényes vagy sem a város zászlója. Korábban ugyanis formai 

okok miatt utasították el a prefektúra keresetét, arra hivatkozva, hogy a kormányhivatal 

elkésett, közel négy évvel annak elfogadása után támadta meg a zászlóról szóló városi 

tanácshatározatot, holott a törvény értelmében erre hat hónapja lett volna. 

 

Meglepőnek tartja a Brassói Táblabíróság döntését Antal Árpád 
2014. január 19. – Erdély Ma, transindex.ro, MTI 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a város szempontjából kedvezőtlennek, és 

egyben meglepőnek tartotta a Brassói Táblabíróságnak a zászlóügyben hozott mai ítéletét. 

Azt mondta: mellékeltek pár más ügyben hozott táblabírósági döntést, amelyekben 

kimondták, hogy ha a prefektus nem támad meg hat hónapon belül egy önkormányzati 

határozatot, később már nem áll jogában ezt megtenni. De Romániában nem egyformán 

döntenek hasonló helyzetekben a bíróságok – nyilatkozta az MTI-nek Antal Árpád 

hozzátéve, hogy nem adják fel, elölről kezdik a pereskedést. 

 

Winkler: példaértékű a lupényi magyar közösség helytállása  
2014. január 19. – maszol.ro, Erdély Ma 

,,A dél-erdélyi szórványközösségek számára példaértékű a lupényi magyar közösség 

helytállása, konok küzdelme a megmaradás érdekében. Ez a közösség azért dolgozik, hogy 

a fontos magyar intézményeket, az iskolát, az egyházakat, a civil szervezeteket megtartsa 

abban az egységben, szolidaritásban, amely mindig is jellemezte a Zsil-völgyi 

bányavidéket” – fogalmazott Winkler Gyula szombaton délután Lupényban, ahol az 

RMDSZ helyi szervezetének tisztújító közgyűlését tartották.  

 

Érdemdíjakat osztottak a Magyar Kultúra Napja alkalmából  
2014. január 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Kiosztották a Németh Géza Egyesület érdemdíjait, amelyet minden évben a Magyar 

Kultúra Napjához kapcsolódóan adnak át a csíkszeredai református templomban. A 

vasárnapi díjátadón Simó Margit székelykeresztúri zenetanárnő és egykori tanítványa, az 

immár Szatmárnémetiben élő és tanító Orbán Emőke részesült elismerésben. A díjak 

kiosztását több éve már Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő is 

támogatja.  
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Kedden lezárulhat a Mikó-per: Kató Béla aggódik az ügy kimeneteléért 
2014. január 19. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke nyilatkozatban hívja fel 

a figyelmet arra, hogy január 21-én, kedden akár végső ítélet is születhet a Mikó-perben, 

amely szentesítheti azt a történelmi igazságtalanságot, amelyet a kommunista hatalom 

követett el az egyház ellen, amikor jogos tulajdonait elkobozta. 

 

Zákonyi: átláthatónak kell lennie a választásnak 
2014. január 19. – szekelyhon.ro 

Székelyföldi körútjának részeként Székelyudvarhelyre látogatott Zákonyi Botond, 

Magyarország új bukaresti nagykövete. A diplomata elmondta: megbízása történelmi 

jelentőségű pillanattal függ össze, hisz az erdélyi magyarok először vehetnek részt a 

magyarországi választásokon. Zákonyi kiemelt feladatának tartja a szavazás 

átláthatóságának biztosítását, illetve a román fél megfelelő tájékoztatását. 

 

Az MKP-tól kért tanácsot a belügyi tárca 
2014. január 17. - bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Az MKP a tavalyi megyei választások előtt kifogásokat emelt az akkor kiadott választási 

tájékoztatás és útmutató kisebbségi nyelvekre való fordítása ellen. Ennek következtében 

múlt pénteken levéllel fordult a Magyar Közösség Pártjához a szlovák belügyminisztérium, 

amelyben a tárca arra kéri az MKP-t, véleményezze az idén sorra kerülő választásokra 

vonatkozó tájékoztatás és útmutató magyar nyelvű fordítását. 

 

Szerdán születhet döntés a jogfosztottak ügyében 
2014. január 18. - hirek.sk 

Napokon belül döntés születhet a szlovákiai jogfosztottak ügyében. Az Alkotmánybíróság a 

jövő héten dönthet erről Kassán. "A legfontosabb, hogy ne politikai, hanem jogi döntést 

hozzanak" - nyilatkozta a Híradónak az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. Lomnici 

Zoltán hozzátette: a szlovák alkotmány alapján csak egyféle jogi döntés születhet. "Az V. 

szakasz második bekezdése kimondja: akarata ellenére senki sem fosztható meg a szlovák 

állampolgárságától, csak saját kérésre lehet elveszíteni" - tette hozzá. 

 

EP-választások: ki lesz az MKP listavezetője? 
2014. január 18. - hirek.sk 

Valószínűleg Bauer Edit, Mészáros Alajos és Csáky Pál foglalja majd el az első helyeket a 

Magyar Közösség Párja jelöltlistáján a májusban esedékes európai parlamenti 

választásokon. 
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EU-választások: A Most-Híd listavezetője valószínűleg Simon Zsolt lesz 
2014. január 18. - hirek.sk 

Elképzelhető, hogy Simon Zsolt alelnök lesz a Most-Híd vezető jelöltje a májusban 

esedékes európai parlamenti választások jeleöltlistáján. Lehetséges EU képviselőjelöltként 

szóba került még František Šebej és Nagy József parlamenti képviselők neve is. A jelöltetek 

névsoráról a Most-Híd március 8-án dönt majd. 

 

Kolozsnémán szobrot állítanak Antall Józsefnek 
2014. január 18. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Hírlap 

Szobrot állítanak Antall Józsefnek a felvidéki Kolozsnémán február 16-án - közölte a volt 

miniszterelnökről elnevezett alapítvány az MTI-vel. A közlemény szerint az alapítvány 

Antall József halálának 20. évfordulója alkalmából indította el azt a kezdeményezését, 

hogy minden nagyobb határon túli területen legyen szobra a volt kormányfőnek. 

 

Lajčák: nincs több „magyar kártya“ 
2014. január 19. - hirek.sk, Új Szó 

A jövőben sem a magyarországi, sem a szlovákiai politikai erők nem fogják kijátszani az 

úgynevezett magyar kártyát – véli Miroslav Lajčák külügyminiszter. Lajčák szerint mára 

mindkét fél tudatosította, hogy az esetek túlnyomó többségében közös nézeteket vallanak. 

„Eddig a dolgoknak arra az öt százalékára összpontosítottunk, melyben eltérnek egymástól 

a nézeteink, és figyelmen kívül hagytuk azt a 95 százalékot, ahol közel állnak egymáshoz” – 

állapította meg a szlovák diplomácia vezetője. 

 

Kotlebáék kidobták a közrádió magyar adásának riporterét 
2014. január 19. - Új Szó 

Csak az első néhány percig zajlott nyugodt hangnemben a Besztercebányai Megyei 

Önkormányzat ülése, ahol Marián Kotleba megyefőnök emberei vigyáztak a rendre, a 

helyszínen levő újságírók szerint minden öt képviselőre jutott egy „őr”. A Pátria Rádió 

riporterét, Vasik Jánost kituszkolták a teremből. 

 

A magyar kultúra napja - Rendezvények sorával emlékeznek a Felvidéken 
2014. január 19. - hirek.sk 

A hétvégén megkezdődött és szerdáig tart azoknak a programoknak a sora, amelyeket a 

magyar kultúra napja alkalmából rendeznek különböző felvidéki magyar szervezetek 

Szlovákiában. 

 

A magyarok a legpesszimistábbak Szlovákiában 
2014. január 19. - bumm.sk, Új Szó 

Csupán a Smer szavazói látják pozitívan a jövőt Szlovákiában, az MKP szavazói a 

legpesszimistábbak, derül ki az IVO feméréséből. A magyarok az ország eredményeire sem 

büszkék, és úgy érzik, a szlovákokkal szemben hátrányban vannak. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/01/18/kolozsneman-szobrot-allitanak-antall-jozsefnek
http://www.hirek.sk/belfold/20140119162148/Lajcak-nincs-tobb-magyar-kartya.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/01/19/kotlebaek-kidobtak-a-kozradio-magyar-adasanak-riporteret
http://www.hirek.sk/kultura/20140119173814/A-magyar-kultura-napja-Rendezvenyek-soraval-emlekeznek-a-Felvideken.html
http://www.bumm.sk/91193/a-magyarok-a-legpesszimistabbak-szlovakiaban.html
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Radičová: Bárdost a magyarkártyától féltem 
2014. január 19. - bumm.sk 

Nem úgy értette Iveta Radičová, hogy magyar nemzetiségű jelölt inkább ne induljon a 

szlovákiai elnökválasztáson. Csupán attól tart, hogy Bárdos ellen is előveszik a magyar 

kártyát, ahogy azt vele is tették a 2009-es kampányban. 

 

Az új statútum meghozatala előtt és után is érvényesek a vajdasági kormány 
határozatai 
2014. január 17. – Vajdaság Ma 

Vajdaság statútumának felfüggesztésével a szerbiai alkotmánybíróság többet között a 

vajdasági kormány megnevezését is alkotmányellenesnek nyilvánította, viszont a 

döntéshozatali jogát nem. Így június 5-éig, amikor lejár a statútumnak az alkotmánnyal 

való összehangolására kiszabott határidő, a tartományi kormány továbbra is döntéseket 

hozhat, s az addig meghozott határozatai a módosított statútum elfogadása után is 

érvényben maradnak. 

 

Együtt az autonómiáért Erdély és a Vajdaság 
2014. január 18. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Krónika 

Az autonómiakérdések és főleg a kulturális autonómia gyakorlati megvalósulása volt a 

témája a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) és a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) pénteken zárult kétnapos szabadkai találkozójának. Az RMDSZ 

Vajdaságba látogató tagjai a szabadkai Pannon RTV-nek elmondták, hogy a közösségépítés 

és politikai érdekérvényesítés fejlesztése a céljuk, az MNT eddigi tapasztalatai pedig ebben 

sokat segíthetnek. 

 

Alkotmányellenes a nemzeti tanácsokról szóló törvény néhány szakasza 
2014. január 19. – Vajdaság Ma 

A Szerbiai Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a nemzeti közösségek 

nemzeti tanácsairól szóló törvény egyes szakaszait. Az alkotmánybíróság csütörtöki ülésén 

állapította meg, hogy nincs összhangban az alkotmánnyal az a szakasz, amely szerint a 

nemzeti tanácsok véleményezhetik a kisebbségi nyelveken is műsort sugárzó Vajdasági 

Rádió és Televízió (RTV) igazgató- és műsorbizottsági tagjainak meg a vezérigazgatónak a 

megválasztási folyamatát, illetve hogy meghatározhatják a kritériumokat a kisebbségi 

szerkesztőségek felelős szerkesztőinek megválasztásához. 

 

Mindenáron meg kell őrizni a magyar közoktatást Zomborban 
2014. január 19. – Magyar Szó 

A zombori és környékbeli szórványmagyarság megmaradásának egyik legsarkalatosabb 

kérdése az anyanyelvű oktatás fenntartása. Az iskolai tagozatok megszűnése felgyorsítja a 
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http://www.bumm.sk/91185/radicova-bardost-a-magyarkartyatol-feltem.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16584/Az-uj-statutum-meghozatala-elott-es-utan-is-ervenyesek-a-vajdasagi-kormany-hatarozatai.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16584/Az-uj-statutum-meghozatala-elott-es-utan-is-ervenyesek-a-vajdasagi-kormany-hatarozatai.html
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=156748&cim=egyutt_az_autonomiaert_erdely_es_a_vajdasag_video_audio
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16595/Alkotmanyellenes-a-nemzeti-tanacsokrol-szolo-torveny-nehany-szakasza.html
http://www.magyarszo.com/hu/2223/hetvege/106549/Minden%C3%A1ron-meg-kell-%C5%91rizni-a-magyar-k%C3%B6zoktat%C3%A1st-Zomborban.htm
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nyelv- és identitásvesztés folyamatát. A két évtizeddel ezelőtti délszláv háborúk a 

magyarság olyan mértékű elvándorlási folyamatát indították el, ami e térség magyarsága 

számára eddig nem tapasztalt nehéz helyzetet teremtett. Ha csak a várost szemléljük, 

következtetések alapjául szolgálhat az adat, hogy míg hetven évvel ezelőtt száz, ötven évvel 

ezelőtt ötven, negyven évvel ezelőtt pedig már csak 25 körüli létszámra csökkent a 

Zomborban magyarul iskolába induló kisdiákok száma. 

 

A boldogulás és a boldogság reményében  
2014. január 19. – Pannon RTV 

Közel 40 000-rel csökkent a vajdasági magyarok száma az utóbbi tíz évben. Ennek a 

hatalmas számnak az oka az elhalálozások mellett elsősorban a kivándorlás. A célországok 

között Nyugat-Európán és az Egyesült Államokon kívül a legközelebbi és a nyelv miatt is 

legkézenfekvőbb Magyarország. A vajdaságiak külföldi élete, főleg ha Magyarország a 

célállomás, gyakran az iskolapadban kezdődik. Sokan ugyanis már középiskolásként vagy 

egyetemistaként Magyarország mellett döntenek. 

 

A Vajdaságba látogat az MSZP és az LMP küldöttsége 
2014. január 18. – Fehér Rózsa – Népszabadság 

Január közepéig több mint 110 ezren regisztráltak az áprilisi választásokra. Vajdaságban 

már az ősz folyamán aktív munka folyt a regisztráció elősegítésére. A szabadkai 

főkonzulátus munkatársai a VMSZ-szel közösen segítettek a regisztrációs levelek 

kitöltését. Pásztor István a VMSZ elnöke elmondta, hogy pártja egyik magyarországi párt 

mellett sem kampányol direkt módon. A napokban az MSZP küldöttsége februárban pedig 

az LMP látogat a Vajdaságba. 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. január 18-i számában olvasható.) 

 

Emlékművet állítanak az I. világháború halottainak Beregszászban 
2014. január 18. - Kárpátinfo 

A tervek szerint az emlékművet a Hősök terén állítják majd fel költségvetésen kívüli 

forrásokból – közölte Babják Zoltán polgármester. Az emlékmű felállítását valószínűleg 

Magyarország finanszírozza majd. A magyar kormány képviselőinek tájékoztatása szerint 

megemlékezéseket szerveznek az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából. 

 

A ljubljanai magyar lektori órákról 
2014. január 17. – RTV Slovenija Hidak 

A Ljubljanában működő magyar lektorátus gondjai a bolognai rendszer bevezetésével 

kezdődtek; a kar ugyanis csak fizetés ellenében tudott igazolást adni a lektori órák 

hallgatásáról, ráadásul az alacsony kreditpontok miatt kevesen látogatták az órát. A 
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lektorátus további sorsáról nyilatkozott Göncz László, nemzetiségi parlamenti képviselő, 

aki azt is elmondta: a jövőben igyekeznek majd a nem magyar anyanyelvű hallgatókat is 

mobilizálni, hogy megmaradhasson a lektorátus. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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