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Nemzetpolitikai Kutatóintézet: a külhoniak számára kötelék a magyar 
állampolgárság 
2014. február 6. – MTI, hirek.sk 

Az állampolgárságot igénylők magas száma jelzés, hogy a külhoni magyarság számára 

jelentőséggel bír a magyar állampolgárság, a kötelék a magyar államhoz, függetlenül attól, 

hogy szimbolikus okok miatt igényelték, vagy valamilyen hasznot remélnek tőle és a 

magyar útlevél birtoklásától. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet elemzése szerint a 

választásokra regisztráltak száma valószínűleg 200 ezerig fog emelkedni - nem utolsó 

sorban a külhoni magyar szervezetek tájékoztató és segítő munkájának köszönhetően -, és 

a regisztráltak döntő többsége szavazni is fog. 

 

Németh Zsolt: Tusványos „magyarosította el” a magyarországi elitet 
2014. február 6. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság, szekelyhon.ro, Magyar 

Hírlap 

Németh Zsolt szerint a Bálványosi Nyári Szabadegyetem 25 éves folyamata tette a 

magyarországi társadalomban identitásképző tényezővé a külhoni magyarsághoz való 

viszonyulást, mint fogalmazott Tusványos „magyarosította el" a magyarországi politikai 

elit széles rétegeit. A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Bálványosi folyamat 

és nemzeti integráció című vitafórumon a folyamat elindítójaként tartott előadást 

csütörtökön Kolozsváron. Elmondta, az eleinte Bálványoson, majd Tusnádfürdőn 

megszervezett szabadegyetem katalizátorszerepet töltött be a Kárpát-medencei magyarság 

egymásra találásában. Ennek köszönhető, hogy a magyar politika felismerte, számára „a 

külhoni magyarok kérdése megkerülhetetlen probléma, de egyben fantasztikus lehetőség". 

 

Március 22-ig lehet regisztrálni 
2014. február 6. – szekelyhon.ro, Krónika, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A magyarországi választásokkal kapcsolatos tudnivalókat ismertette csütörtökön Pálffy 

Ilona, a magyarországi Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusán, a Lázár-házban tartott tájékoztatón. „Regisztrálni március 

22-ig lehet, erre a dátumra kell legkésőbb beérkezzenek a választási irodába a kérelmek. 

Aki postai úton küldi, annak számolnia kell a posta átfutási idejével, ezért ajánlott pár 

nappal korábban feltenni a kérelmeket” – mondta Pálffy Ilona, az NVI vezetője. Többen is 

kaptak levélben regisztráláshoz szükséges formanyomtatványokat, ám „elképzelhető, hogy 

nem minden érintett kapta meg, de ez ne tartsa vissza az embereket. Nyugodtan lehet 

regisztrálni anélkül, hogy megkapták volna ezeket a nyomtatványokat” – fogalmazott 

Pálffy. 

 

Már 600 ezer új külhoni állampolgára van Magyarországnak 
2014. február 6. – transindex.ro 

A szavazati jog és az állampolgárság jelentőségét hangsúlyozta Németh Zsolt, 

Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, aki a Magyarország 
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Kolozsvári Főkonzulátusa és a Bálványos Intézet által szervezett Bálványosi folyamat és 

nemzeti integráció című vitafórum keretében beszélgetett ma Kolozsváron Toró T. 

Tiborral, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökével. Elmondta, demokráciaépítési folyamatnak 

is leírható a közjogi építkezés. A könnyített honosítással és az április 6-án esedékes 

magyarországi országgyűlési választással kapcsolatosan közölte: már 600 ezer új külhoni 

magyar állampolgár van, közülük 150-200 ezren regisztráltak a választásokra, a 

regisztrálók durván fele erdélyi magyar. 

 

Tizennyolcmillió lejt kap az RMDSZ 
2014. február 6. – Krónika 

Ebben az évben is az RMDSZ kapja a legnagyobb összeget a kormányfőtitkársághoz 

tartozó Etnikumközi Kapcsolatok Osztálya által a kisebbségi szervezetek rendelkezésére 

bocsátott alapból. Idén összesen 85,6 millió lej állt rendelkezésre (a tavalyi összeg 81,3 

millió lej volt), ebből az RMDSZ 18,5 millió lejt kap, a Pro Európa Roma Pártszövetség 12 

milliót, a Német Demokrata Fórum pedig 6,7 milliót. Az összegeket a kisebbségi 

szervezetek székházaikra, személyzeti kiadásokra, művelődési rendezvényekre, 

ingatlanbefektetésekre, valamint európai uniós programok társfinanszírozására 

használhatják föl. 

 

Feszültség Transznisztriában 
2014. február 6. – Krónika 

Tovább mélyültek a Moldova és Transznisztria közötti ellentétek, miután a szakadár 

Dnyeszteren túli köztársaság hatóságai szerdán csempészet vádjával őrizetbe vették a 

tartomány fővárosában működő, román tannyelvű Lucian Blaga Gimnázium igazgatóját. 

Az igazgatót csütörtökön reggel ugyan szabadon engedték, de a feszültség továbbra sem 

csitult. A konfliktusban Bukarest is hallatta a hangját, Traian Băsescu államfő az európai 

fórumok segítségét kérte a transznisztriai román iskolák megvédéséhez. 

 

Borbély: kedvezőbb a jelenlegi alkotmánytervezet a romániai magyarság 
számára, mint a 2013-as 
2014. február 6. – transindex.ro, Szabadság 

Az alkotmánymódosító tervezet aktuális szövegjavaslata a romániai magyarság számára 

mindenképp kedvezőbb mint a 2003-ban elfogadott, régi verzió - véli Borbély László. Az 

RMDSZ politikai alelnöke közleményében kifejti, „egyrészt kicsit megnyirbálja az elnöki 

hatásköröket, szerintem jogosan, másrészt pedig most már annak a lehetősége is 

felmerült, hogy a hagyományos térségek ‘alrégiókba’ szerveződhetnek a majdani 

közigazgatási régiókon belül”. A tervezetben bennmaradt a tavaly már bizottsági szinten 

elfogadott három kitétel is, amelyek értelmében államalkotó tényezőnek ismerik el a 

nemzeti kisebbségeket, a nemzeti kisebbségek szabadon használhatják az etnikai, 
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kulturális, nyelvi és felekezeti identitásukat megjelenítő nemzeti szimbólumaikat, illetve a 

kulturális autonómia fogalmának megjelenítése. 

 

Borbély: nem lehetetlen a 8% fölötti eredmény az EP-választásokon 
2014. február 6. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Három EP-képviselő bejutásához mindenképp 8% fölötti eredményt kell elérnie az 

RMDSZ-nek, mivel Romániának idén egy képviselői hellyel kevesebb jutott - írja 

közleményében Borbély László politikai alelnök. Borbély nem tartja lehetetlennek a 8% 

elérését, „amennyiben a magyar közösség nagyobb százalékban megy el szavazni, mint a 

román többség” – hangsúlyozta Borbély. Az RMDSZ-en belüli versenyhelyzetről elmondta: 

1990 óta zajlik a verseny a képviselők között, mindenki pályázatot tesz le, bónuszok 

nincsenek, csak meghallgatások, majd a titkos szavazás. „A rangsorolásról február 20-25-

ig dönteni fog a Szövetségi Állandó Tanács, és megközelítőleg ebben a periódusban 

elkezdjük a szükséges 200 000 aláírás összegyűjtését is” – áll Borbély közleményében. 

 

Borbély: a Székely Szabadság Napja politikai rendezvénnyé vált tavaly 
2014. február 6. – transindex.ro 

"Tavaly sem tiltottuk meg senkinek a részvételt, és idén sem fogjuk, mindenki maga 

győződhetett meg arról, hogy az ünnepség politikai rendezvénnyé vált, és az eseményt 

politikai diskurzusokra, pártzászlók lengetésére használták fel" - mondta Borbély László, 

az RMDSZ politikai alelnöke a március 10-re tervezett Székely Szabadság Napjával 

kapcsolatosan. 

 

Az EP-választásokon lesz először elektronikus regisztráció 
2014. február 6. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

Először használják a május 25-i európai parlamenti választáson az elektronikus választói 

névjegyzéket, de ez a külföldön tartózkodó román állampolgárok részéről nem feltételez 

előzetes regisztrációt - közölte Kovács Csaba Tibor, az állandó választási hatóság (AEP) 

főtitkára. A kormány szerdai ülésén sürgősségi rendeletet hozott a névjegyzék frissítéséről 

és az EP-választások megszervezéséről. A média egy része tudni vélte, hogy a jogszabály a 

külképviseleteken történő előzetes regisztrációhoz köti a külföldön dolgozó mintegy 

hárommillió román vendégmunkás részvételét az EP-választásokon. Az AEP főtitkára 

szerint ilyen előírás egy korábbi tervezetben szerepelt, de az elfogadott sürgősségi 

kormányrendeletbe nem került be. A román állampolgárok bármelyik, az ország 

külképviseletein előzetes bejelentés nélkül, pótlistára szavazhatnak - tette hozzá. 

 

Corina Creţu vezeti a PSD jelöltlistáját az EP-választásokra 
2014. február 6. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

Corina Creţu európai parlamenti képviselő, a Szocialisták és Demokraták (S&D) 

képviselőcsoportjának egyik alelnöke vezeti a PSD jelöltlistáját a május 25-i EP-

választásokon - döntötte el a PSD végrehajtó bizottsága csütörtökön. Victor Ponta 
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kormányfő, a PSD elnöke közölte, hogy a lista első 13 helyét tekintik befutónak, ami a 

Romániának járó 32 EP-mandátum több mint 40 százalékát jelenti. 

 

Ha Antonescuból államfő lesz, meghívhatják Tusványosra 
2014. február 6. – transindex.ro 

Németh Zsolt szerint noha van egyfajta kiszámíthatatlanság a román-magyar viszonyban, 

azonban a kétoldali kapcsolatok terén nem történt semmiféle visszahozhatatlan, 

jóvátehetetlen mozzanat. Németh elmondta, abban reménykedik, hogy az EP-választások 

elmúltával újból bizalmi alapra helyezhető és konszolidálható a román-magyar kétoldali 

kapcsolat, így a román közjogi méltóságok, az államfő, a miniszterelnök, kormánytagok, 

törvényhozók egyaránt szívesen látott vendégei lesznek a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetemnek és Diáktábornak. 

 

Nem fogja kifizetni a pénzbírságot Dorin Florea 
2014. február 6. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem fogja kifizetni a pénzbírságot, az erről szóló határozatot pedig megtámadja a 

bíróságon Dorin Florea polgármester. A Marosvásárhelyi Rádió megkeresésére azt 

mondta: 100 marosvásárhelyi tanintézmény homlokzatán szerepel a kétnyelvű felirat. 

Ezért igazságtalannak és torz információkon alapulónak tartja a Diszkriminációellenes 

Tanács rá vonatkozó ítéletét. A testület elnöke, Asztalos Csaba ezzel szemben azt állítja 

Dorin Florea polgármester évek óta figyelmen kívül hagyja a kétnyelvűségre vonatkozó 

jogszabályokat. 

 

Antal Árpád nekiment a prefektusnak a kétnyelvűség ügyében  
2014. február 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A háromszéki prefektusnak ugyanolyan vehemensen kellene megvédenie a magyar 

nyelvet, mint ahogyan azt teszi a román nyelv érdekében – véli Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere arra reagált, hogy Dumitru Marinescu keresetet nyújtott 

be a bírósághoz, amelyben a az elöljáró visszamenőleg történő megbírságolását követeli, 

amiért nem ültette gyakorlatba idejében a jogerős bírósági ítéletet, hogy minden köztéri 

táblán a román felirat legyen felül. Csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád leszögezte: 

a prefektus elbukta a jóérzés tesztjét azzal, hogy megfellebbezte megbüntetése 

elutasításáról szóló alapfokú bírósági döntést. Hozzátette: a büntetéssel való fenyegetéssel 

nem lehet őt sarokba szorítani. A sepsiszentgyörgyi elöljáró sérelmezi, hogy a prefektus 

csak egyes, neki tetsző törvényeket próbál betartatni, ezzel szemben egyáltalán nem védi a 

magyar nyelv használatát.  

 

Lemondássorozat a Kézdiszéki Székely Tanácsnál 
2014. február 6. – szekelyhon.ro 

A Kézdiszéki Székely Tanács (KSZT) legutóbbi, kedd esti ülésén testületileg lemondott a 

vezetőség. Ideiglenesen új elnököt választottak. A KSZT gyűlésén napirendre került annak 
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a – fizetős parkolás elleni tiltakozással kapcsolatos – petíciónak a kérdése is, amit több 

civil szervezettel egyetemben a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) is aláírt. Bár több 

civilszervezet által a múlt pénteken megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a petíció 

kezdeményezői tüntették fel tévesen az SZNT nevét – a Kézdivásárhelyi Székely Tanács 

helyett –, a vezetőség mégis lemondott a Kézdiszéki Székely Tanács éléről. 

 

Szabó Ödön: immár kielégítők a váradi beiskolázási számok 
2014. február 6. – Krónika 

„Sikerült érvényesíteni az érdekeinket, a főtanfelügyelőség által az oktatási 

minisztériumhoz elküldött iskolai beiratkozási terv már lefedi az igényeket" – jelentette be 

csütörtökön Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke. A képviselő korábban 

a nagyváradi önkormányzatnál és a megyei tanfelügyelőségen iktatott szakmai 

dokumentációval javasolt kompromisszumos megoldást a kisebbségi oktatás 

átszervezésére. Ilie Bolojan polgármester és Daniel Negrean főtanfelügyelő gazdasági 

megfontolásra hivatkozva etnikumra való tekintet nélkül szorgalmazott 

osztálycsökkentéseket a következő tanévtől. Csakhogy ez hátrányosan érintette volna a 

magyar nyelvű oktatást, így az eredeti elképzelést mostanra finomították, és az RMDSZ 

javaslatára a tervezett 12 ötödik osztály helyett 16-ban egyeztek meg, a 18 kilencedik 

helyett 22-t fogadtak el, de hasonlóan előnyös kiegyezésre jutottak az előkészítő osztályok 

esetében is. 

 

Felélesztenék az MPP-t Biharban 
2014. február 6. – Krónika 

A Magyar Polgári Pártnak (MPP) van jövője Bihar megyében, mert sok magyarnak elege 

van az RMDSZ politikájából, az Erdélyi Magyar Néppárt pedig nem teljesítette az ígéreteit 

– nyilatkozta csütörtökön, nagyváradi sajtótájékoztatóján Biró Zsolt, a párt országos 

elnöke. Bejelentette: újra akarják éleszteni a szervezetet a partiumi megyében. Hogy a 

2016-os helyhatósági választások ne érjék őket váratlanul, a Székelyhídon tartott 

megbeszélésük alkalmával eldöntötték: a következő hónap folyamán felmérik, mely 

területeken hozhatnak létre fiókszervezetet, így hamarosan például Nagyszalontán, az 

Érmelléken vagy éppen Nagyváradon jelenhetnek meg ismét MPP-s politikusok. 

 

Autonómia: nem csak párbeszéd, közösségi akarat is szükséges 
2014. február 6. – szekelyhon.ro 

Autonómia Udvarhelyországban címmel rendezett nyílt fórumot csütörtök délután a 

Székely Nemzeti Tanács székelyudvarhelyi szervezete. Az eseményen szerény számú, de 

annál aktívabb közönség jelent meg. Mint Izsák Balázs, az SZNT elnöke, az est meghívottja 

elmondta: a szervezet autonómiatörekvéseiben támogatja a székely székek mint 

közigazgatási egységek megtartását, ebből az elgondolásból született az esemény címadó 

„Udvarhelyország” kifejezése. 
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Németh Zsolt: Nemzetgyűlés lesz az Országgyűlés 
2014. február 6. – szekelyhon.ro 

A magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtök este a Klastrom utcai 

honosítási irodában az EMNP Maros megyei elnökével, Portik Vilmossal, és 

marosvásárhelyi elnökével, Jakab Istvánnal, az EMNT Maros megyei elnökével, Cseh 

Gáborral, valamint a honosítási iroda vezetőjével, Kirsch Attilával elsősorban az 

országgyűlési választásokra való regisztráció menetéről érdeklődött. Elmondta, a 

demokráciaközpontoknak fontos feladatuk volt a honosításban, és mindeddig nem sikerült 

eljutnia a marosvásárhelyi székházba, ezt pótolta mostani látogatásával. 

 

Akcióba lépnek a jogvédők 
2014. február 7. – Krónika  

Heti száz feljelentést is megfogalmaz az RMDSZ Mikó Imre Jogvédő Szolgálata, amiért a 

különböző állami intézményekben nem alkalmazzák a közigazgatási törvényt, nem 

szavatolják a kétnyelvűséget, a prefektúrák pedig nem tartatják be az előírásokat – közölte 

csütörtökön Antal Árpád. „Nincs rendben, hogy a prefektus csak azokat a törvényeket 

akarja mindenáron betartatni, melyek neki szimpatikusak, más jogszabály  esetében úgy 

tesz, mintha az nem létezne. Nincs rendben, hogy Marosvásárhelyen úgy érvényesül a 

kétnyelvűség, hogy kiírják Piaţa Martirii Secui tér. A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat számba 

veszi ezeket a hiányosságokat, Szatmárnémetiben ugyanúgy, mint Marosvásárhelyen, és 

addig tesz feljelentést, amíg a végére ér” – hangsúlyozta Antal Árpád. 

 

Novac újra magyartalan 
2014. február 7. – Krónika  

Ismeretlen tettesek ismét eltávolították a kolozsvári Baba Novac-szobor talapzatáról az 

„unguri” (magyarok) szót, miután az önkormányzat alig néhány hete helyezte vissza a 

magyarellenes feliratot. Mint ismeretes, a feliratot legutóbb október elején rongálták meg, 

a kolozsvári rendőrség akkor minősített lopás gyanújával indított eljárást a Baba Novac-

szobor feliratának „megcsonkítása” miatt, a tetteseket viszont azóta sem sikerült 

azonosítani. 

 

A minisztérium nem ellenzi a vasúti kétnyelvűséget 
2014. február 6. – bumm.sk 

Az államfőválasztás első fordulója után vitatja meg a parlament a Híd újabb, vasúti 

kétnyelvűséget célzó javaslatát. A közlekedési minisztérium államtitkára közölte: „nincs 

kifogásuk a vasútállomásoknak a szlovák nyelv mellett a nemzetiségi kisebbségek nyelvén 

való megjelölése intézményének létrehozása ellen”. Az állásfoglalás ugyanakkor felhívja a 

figyelmet „néhány nyitott kérdésre”, ennek érdekében személyes találkozóra kerül majd 

sor a törvényjavaslat beterjesztői (Bugár Béla, Érsek Árpád, Solymos László) és a 

közlekedési minisztérium között. 
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8 

Kerekasztal: Vízió helyett gazdaságpolitikai helyzetelemzés 
2014. február 6. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala gazdasági bizottsága szakmai szempontok alapján 

megvizsgálta a Most-Híd párt által az elmúlt év novemberében nyilvánosságra hozott Vízió 

2016 című stratégiai dokumentum gazdaságpolitikával foglalkozó fejezetét. Úgy vélik, a 

dokumentum túlzottan általános megállapításokat tartalmaz, amelyek nem gyarapítják a 

társadalmat új információkkal, csupán az eddig ismert jobboldali szemléletmód 

megerősítését szolgálhatják. 

 

Óvatos kampány a külhoni voksokért 
2014. február 7. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Egyik magyarországi párt sem jelezte, hogy választási irodát nyitna Szlovákiában a közelgő 

magyarországi parlamenti választások előtt – írja címlapon az Új Szó. A lap megemlíti, 

hogy a Jobbik listáján szerepel egy-egy felvidéki, délvidéki és kárpátaljai, valamint két 

erdélyi jelölt. Csáky Pál (MKP) nem tartja valószínűnek, hogy a Fidesz listáján határon 

túliak is helyet kapnának, ha mégis, ezt szimbolikus lépésnek tartaná. 

 

Hat magyar párt négyféle pozícióban 
2014. február 6. – Vajdaság Ma 

Hat magyar párt négyféle pozícióban: a VMSZ egyedül indul, az öt kisebb közül három – 

az MRM, az MPSZ, a MEP - a kisebbségiek között, a VMDK feltehetőleg többségi szerb 

koalícióban, a VMDP pedig várhatóan nem is indul. Tehát az öt magyar párt részéről eddig 

sikertelen volt az összmagyar egyeztetés, a VMSZ pedig lépést sem tett felé. Pedig egy 

esetleges magyar összefogásnak súlya lett volna. Ha a parlamentbe való bejutáshoz 

szükséges kisebbségi küszöböt nézzük, amit általában 15 ezer szavazatra becsülnek, és 

figyelembe vesszük a háború utáni első többpárti választásokon 1990 decemberében az 

akkori VMDK-ra leadott 132 726 szavazatot, akkor azt is előrevetíthetnénk, hogy a leendő 

szerb parlamentbe legalább 9 képviselő is bejuthatna színmagyar színekben. 

 

Konzuli nap Temerinben: Töretlenül nagy az érdeklődés 
2014. február 6. – Vajdaság Ma 

Továbbra is nagy az érdeklődés az egyszerűsített honosítási eljárás iránt. Mintegy 

kétszázegy állampolgársági kérelmet adtak át ma a temerini kihelyezett konzuli 

fogadónapon. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai immár 12. 

alkalommal fogadták a CMH irodában az eljárás kérelmezőit. - Temerinben 

hagyományosan nagyon jól és pontosan vannak előkészítve az anyagok, emiatt nagyon 

gyorsan halad a munka. Ezért is van az, hogy viszonylag nagyszámú kérelmezőt tudunk 

egy-egy ilyen kihelyezett konzuli napon fogadni – mondta dr. Plank Zoltán konzul.  
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http://www.hirek.sk/belfold/20140206144942/Kerekasztal-Vizio-helyett-gazdasagpolitikai-helyzetelemzes.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5912/Hat-magyar-part-negyfele-pozicioban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16697/Konzuli-nap-Temerinben-Toretlenul-nagy-az-erdeklodes.html
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„Össze kell szorítani a fogakat” 
2014. február 6. – Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Kedden Budapesten Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tárgyalt Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, s a találkozót követően kiadott közleményből kiderült, 

hogy a bevezetőben szereplő téma is a megbeszélések részét képezte. „A magyarországi 

választások kapcsán arról beszéltem, büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a regisztráció 

alapján számarányunkhoz képest kimagasló lesz a részvételünk, ami a szavazati joggal élés 

szándékáról tanúskodik a vajdasági magyarság körében. Elmondtam, hogy pártpolitikai 

kampányt nem fog a VMSZ folytatni, de világos, hogy milyen értékrendet képviselünk” – 

mondta el Pásztor az interjúban. 

 

Kétnyelvűség, kettős félnyelvűség 
2014. február 6. – Magyar Szó 

Dr. Göncz Lajos pszichológust a vajdasági magyarok oktatási stratégiájának nyelvi 

vonatkozásairól kérdezte a Magyar Szó. „Vajdaságban annyira erős a szerb nyelv és kultúra 

hatása, hogy még a Topolyán, Zentán, Magyarkanizsán élő szerbek körében is nagyon ritka 

a magyar közegbe történő asszimilálódás. A kisebbségi helyzetben élők könnyebben 

feladják a nemzeti identitásukat. Egy vegyes házasságban, ahol a férfi szerb és a nő 

magyar, ott a gyerekek nagy valószínűséggel már szerb identitásúak lesznek. Fordított 

esetben, ha a feleség szerb és a férj magyar, akkor is többnyire szerb nyelvű lesz a gyerek. 

De az utóbbi esetben olyan is előfordulhat, hogy a gyerek magyarnak vallja magát, viszont 

nem tud magyarul.” 

 

Péntekig várja a támogatói aláírásokat a VMSZ 
2014. február 6. – Pannon RTV 

Péntekig várják a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői az aláírásokat, melyek ahhoz 

szükségesek, hogy átadhassák listájukat és indulhassanak a március 16-i választásokon. 

Két nap alatt több mint 7000 aláírás összejött, de ez még nem elegendő – mondta Pál 

Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke. A bajmoki művelődési központ ajtajánál már 15 óra 

előtt gyülekeztek a támogatók. 

 

Belgrád mindenkié - A VMSZ aláírásgyűjtése a fővárosban 
2014. február 6. – Pannon RTV 

Legkésőbb a jövő hét végéig gyűjti a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi helyi szervezete 

a helyi önkormányzati választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírásokat. A 

párt a szerb fővárosban önállóan, de nem teljes listával indul, összesen 37 jelölttel vesznek 

részt a megmérettetésen, ezért 1110 aláírásra van szükségük. A párt a természetes 

választási küszöb által adott lehetőségeket kihasználva, kisebbségi pártként indul a 

belgrádi helyhatósági választásokon- mondta Nebojša Marjanović a VMSZ belgrádi 

elnöke. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2241/kozelet_politika/107331/%E2%80%9E%C3%96ssze-kell-szor%C3%ADtani-a-fogakat%E2%80%9D.htm
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http://pannonrtv.com/web/?p=107860
http://pannonrtv.com/web/?p=107832
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Pásztor István a Magyar–Szerb Üzleti Tanács küldöttségét fogadta a vajdasági 
képviselőházban 
2014. február 6. – Pannon RTV 

„Az utóbbi időben Magyarország és Szerbia kapcsolata jól alakul, ám a politikai szándékot 

és egyetértést a kapcsolatteremtésen túlmenően gazdasági együttműködéssel kellene 

megtölteni” – állapította meg Pásztor István a Magyar–Szerb Üzleti Tanács 

küldöttségének a vajdasági képviselőházban tett látogatása során. „A mi érdekünk, hogy 

minél több vállalkozó jelenjen meg a Vajdaságban, s azok sikeresek legyenek. Az elmúlt 

időszakban, kezdve 2000-től a magyar kormány részéről elmaradt az erőteljes biztatás, sőt 

bizonytalan befektetési területként minősítették Vajdaságot, miközben a német, szlovén, 

horvát vállalkozók folyamatosan érkeztek” – fejtette ki Pásztor elnök, és nehezményezte, 

hogy Vajdaságban működő magyarországi cégek, mint az OTP vagy a MOL, 

megfeledkeztek arról az elvárásról, hogy kétnyelvű munkások alkalmazása érdekében 

magyarokat foglalkoztassanak. 

 

BGA – nyílt nap a főiskolán 
2014. február 6. – Kárpátalja 

Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartottak információs 

napot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai, Pappné Popovics Judit, a Pályázati 

Programok Osztályának vezetője, Baranyi Elek, a BGA Kárpátaljával foglalkozó szakmai 

referense és Majoros András, az új Nemzetpolitikai Informatikai Rendszert (NIR) fejlesztő 

cég munkatársa. 

 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány tájékoztatóján 
2014. február 6. – Kárpátalja 

Január 31–március 14. közötti tartammal zajlik a Szülőföldön magyarul program: 

Kárpátalján a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a pályázat koordinátora. A meghirdetett 

program pályázati tudnivalóival kapcsolatban február 1-jén a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán tájékoztató jellegű megbeszélésre gyűltek össze az 

alapítvány munkatársai. 

 

A KMKSZ alapszervezeteinek tisztújító közgyűlésein 
2014. február 6. – Kárpátalja 

Tovább folytatódnak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

alapszervezeteinek tisztújító közgyűlései: az elmúlt héten a KMKSZ Beregszászi, 

Nagyszőlősi és felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezeteiben voltak plénumok. 
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http://karpataljalap.net/2014/02/06/kmksz-alapszervezeteinek-tisztujito-kozgyulesein
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Egy életmű elismerése 
2014. február 6. – Kárpátalja 

Bíró Andort, akinek legnagyobb érdeme a Tiszaújlak határában lévő Turul-emlékmű 

visszaállítása, 85. születésnapján Tóth István, Magyarország beregszászi főkonzulja és 

Virág László, a KMKSZ helyi alapszervezetének és a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 

Szövetségének elnöke látogatta meg. A főkonzul a magyar történelmi hagyományok 

újjáélesztéséért és ápolásáért köszönetet kifejező oklevelet nyújtott át Bíró Andornak. 

 

„Köszönöm, hogy elismerték az eddigi tevékenységemet” 
2014. február 6. – Kárpátalja 

Dr. Szabó Miklós orvos a Fodó Sándor-díj egyik idei díjazottja. A magyar nemzethez való 

tartozásról, az anyanyelv szeretetéről, fontosságáról beszélgetett vele a Kárpátalja hetilap. 

 

Magyar nyelvtanfolyam Vinkovciban 
2014. február 6. – Új Magyar Képes Újság 

A városban a legújabb népszámlálási adatok szerint 160 magyar él. A hagyományok 

ápolásáról a Vinkovcei Magyarok Egyesülete gondoskodik, amely 2012 nyarán alakult meg 

hivatalosan. Ács Rudolf, a szervezet alelnöke elmondta, hogy egy rövid pihenő után a hét 

végén kezdték meg idei aktivitásukat. Újraindították a magyar nyelvtanfolyamot, hogy 

tagjaik nyelvismeretét felfrissítsék, illetve hogy lehetőséget biztosítsanak mindazoknak, 

akik szeretnék elsajátítani szép anyanyelvünket. 
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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 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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