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EP szakbizottság: tovább kell vizsgálni a Beneš-dekrétumokat 
2014. február 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az Európai Parlament jogi bizottsága kedden Brüsszelben megállapította, hogy a Beneš-

dekrétumok rendelkezései a mai napig a szlovák jogrend részét képezik, ezért további 

vizsgálatukra van szükség. Az EP petíciós bizottsága tavaly úgy határozott, hogy kikéri a 

jogi bizottság véleményét a Beneš-dekrétumok ügyében. A jogi szakbizottság hosszas 

vizsgálódás után készítette el a most elfogadott szakvéleményét. 

 

Németh a csángókról: Nincs még egy ilyen magyar közösség 
2014. február 11. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar HÍrlap 

Moldvai és gyimesi vendégek közreműködésével a csángók lakodalmas szokásait mutatja 

be a nézőknek szombaton a XVIII. Csángó Bál Budapesten. Németh Zsolt külügyi 

államtitkár elmondta: a bál célja, hogy divatba hozzák a csángókat. Ha ők divatosak 

Magyarországon, akkor talán ők maguk is büszkék lesznek arra a kultúrára, amelyet 

képviselnek – emelte ki. Hozzátette, a csángók egyedülállónak számítanak a világ 

magyarságának térképén, nincs még egy ilyen archaikus jegyeket hordozó közösség. Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár kiemelte: a kormány kötelessége, hogy 

minden magyarnak segítséget nyújtson, és megtalálja azokat a területeket, ahol ezt 

ténylegesen megteheti. A helyettes államtitkár köszönetet mondott a Romániai Magyar 

Pedagógus Szövetségnek, amely 2012 óta a csángó oktatási program lebonyolítója és 

újjászervezője. 

 

Nem módosul az állampolgársági törvény 
2014. február 11. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Elutasította keddi ülésén a parlament Peter Osuský, a Szabadság és Szolidaritás 

képviselőjének indítványát, amely enyhítette volna a szlovák állampolgársági törvényt. 

Peter Osuský indítványa szerint kizárólag azok veszíthették volna el szlovák 

állampolgárságukat, akik azt maguk kérvényezik. Nem foszthatták volna meg tehát 

állampolgárságuktól azokat, akik egy másik országét vették fel. 

 

Az elnökjelöltek nagy része nem büntetné más állampolgárság felvételét 
2014. február 11. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A márciusi elnökválasztás jelöltjeinek jelentős része úgy véli: nem szabadna büntetni 

azokat, akik felveszik egy másik ország állampolgárságát is - derült ki a SME napilap 

körkérdésére adott, kedden közölt válaszaikból. A kérdésre a 14 államfőjelölt közül senki 

nem válaszolt igennel, hatan adtak nemleges választ, egy jelölt az eseti elbírálás mellett 

foglalt állást, hatan nem válaszoltak egyértelműen. Robert Fico kormányfő, a választás 

legfőbb esélyese, aki huzamosabb ideje nem nyilatkozik a pozsonyi Smenek, most sem 

válaszolt. 
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Új erdélyi magyar szemleportál indult 
2014. február 11. – Krónika, transindex.ro, MTI 

Új erdélyi magyar szemleportál indult a napokban: a kolozsvári szerkesztőséggel működő 

Főtér.ro célja, hogy közéletformáló eszközzé váljon, és lehetőséget teremtsen az erdélyi 

közösségnek a véleményközlésre, véleményütköztetésre. Az Erdélyi Médiatér Egyesület 

által működtetett portál szerkesztői kedden kolozsvári sajtótájékoztatójukon elmondták: a 

statisztikák szerint Romániában más országokhoz képest rendkívül alacsony mértékű az 

internetfogyasztás, így a piac még messze nem telített, „van hely újabb 

kezdeményezéseknek”. A Főtér.ro elsősorban az erdélyi magyar napilapok, portálok 

cikkeit, véleményanyagait szemlézi, de az oldalra saját tartalom is felkerül, emellett külön 

rovatot szánnak a Mensura Transylvanica Politikaelemző Csoport írásainak. A szemléző 

portált pályázat nyomán indították: a budapesti Határon Túli Magyar Sajtóért Alapítvány 

40 millió forintot biztosított, amely a lapindítók elmondása szerint elegendő ahhoz, hogy 

egy évig önfenntartóan, reklámok nélkül működtessék az oldalt. 

 

Nem került napirendre a Verespatak-törvénytervezet a képviselőházban 
2014. február 11. – transindex.ro 

Nem került napirendre a képviselőházban az úgynevezett Verespatak-törvénytervezet, 

amelyet a szenátus már korábban elutasított. A döntő ház napirendi pontjai közé 71.-ként 

került be a törvénytervezet vitája, az ülést azonban berekesztették, mielőtt eljutottak volna 

eddig. A képviselőház végső szavazásra bocsátott törvénytervezetei között sem szerepelt 

február 11-én a Verespatak-törvénytervezet. 

 

Milyen államelnökre van szükségünk? 
2014. február 11. – transindex.ro, Szabadság 

Férfinak (a válaszadók 88,1%-a válaszolt így), fiatalnak (75,1%), kiegyensúlyozottnak 

(69,8%), politikailag függetlennek (51,5%)és jobboldalinak (51,4%) kellene lennie az 

ideális államelnöknek az INSCOP felmérése szerint. A hatalmon lévő pártok politikusai és 

az ellenzéki jelöltek bejáratottságával kapcsolatban azt figyelhetjük meg, hogy a felsorolt 

személyiségek közül az ellenzéki jelöltekkel voltak a legtöbben elégedetlenek, illetve 

gondolták őket alkalmatlannak a feladatra (54,6%). 

 

Újratárgyalná az RMDSZ a Maros megyei önkormányzat alelnökének 
hatásköreit 
2014. február 11. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Erdély Fm, szekelyhon.ro 

Újratárgyalná az RMDSZ a Maros megyei önkormányzat alelnökének hatásköreit Ciprian 

Dobre tanácselnökkel – nyilatkozta Brassai Zsombor. A Maros Megyei Múzeumot, a 

Maros Művészegyüttest, a megyei hegyimentő szolgálatot és a szociális háló fölötti 

ellenőrzést szeretné az RMDSZ a megyei tanács magyar alelnökének felügyelete alá vonni. 

Brassai Zsombor, a szövetség Maros megyei szervezetének elnöke kedden azt mondta, az 

új RMDSZ-es megyei alelnök kinevezése kapcsán azt is kérnék Ciprian Dobre megyei 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=22503
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=158305&cim=ujratargyalna_az_rmdsz_a_maros_megyei_onkormanyzat_alelnokenek_hataskoreit
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elnöktől, hogy a nemzetiségi arányoknak megfelelően finanszírozzák az útjavításokat, 

infrastrukturális fejlesztéseket. 

 

Ujjal mutogat a romák képviselőjére a háromszéki prefektus  
2014. február 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A baróti körzetben megválasztott Nicolae Păun roma párti parlamenti képviselő egy év 

alatt még semmit nem tett a háromszéki roma közösségért Kovászna megye prefektusa 

szerint. Dumitru Marinescu elmondta: sérelmezi, hogy egy év telt el a megválasztása óta, 

és még egyszer se beszéltek legalább telefonon, és arról sem tud, hogy valamivel segített 

volna a roma közösségen. A prefektus szerint a parlamenti képviselő legalább arról 

adhatott volna tájékoztatást a háromszékieknek, hogy milyen roma programokba 

kapcsolódhatnának be. A helyi hatóságoknak vannak roma integrációs projektjeik, 

amelyeket támogatnia kellene, ezért Dumitru Marinescu felszólította Nicolae Păunt, hogy 

vegyen részt aktívan a háromszéki roma közösségek gondjainak orvoslásában, ha már 

Kovászna megyében indult a választásokon.  

 

Tematizált sajtótájékoztató 
2014. február 11. – szekelyhon.ro 

Papp Előd, az Erdélyi Magyar Néppárt Székelyföldért felelős alelnöke sajtótájékoztatón 

számolt be kedden a pártnak a Csíkszeredában nemrég tartott elnökségi ülésén hozott, a 

közelgő európai parlamenti választásokkal kapcsolatos álláspontjáról. „Az EMNP és 

EMNT Tőkés Lászlót tartja jelöltjének az európai parlamenti választásokon. A jelölésének 

a formája viszont még nem véglegesített, lehet szó függetlenként vagy a néppárt színeiben, 

de akár az erdélyi-magyar koalíciós listán, vagy éppen egy Kárpát-medencei listán való 

indulásról is” – erősítette meg Papp Előd a korábban megjelent sajtóhíreket. Legkésőbb 

március 26-ig kell véglegesíteni az EP-választási listákat. 

 

Átmenő a magyar osztályoknak 
2014. február 11. – Krónika 

Az átszervezés és a csökkenő gyereklétszám ellenére a szórványmegyék többségében – 

akárcsak a tömbmagyar térségekben – a következő tanévre is sikerült megőrizni a jelenlegi 

magyar oktatási hálózatot. A nagyon kis létszámú vidéki iskolák is megmaradnak. Magyari 

Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese bizakodó az oktatási átszervezés és az új 

beiskolázási tervek alakulása kapcsán. Mint elmondta, csupán Fehér megyében szűnik 

meg egy középiskolai osztály, és vonnak össze másik kettőt. De a szórványbeli demográfiai 

csökkenés tükrében, ebben nincs semmi rendkívüli, vélte az illetékes. Bár még nem 

rendelkezik valamennyi adattal, a jelenlegi állás szerint úgy tűnik, az átszervezés során 

egyetlen erdélyi megyében sem történt magyarellenes intézkedés. 
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Az MPP az autonómia-statútumhoz kötné a megegyezést az RMDSZ-szel 
2014. február 11. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az autonómiatörekvésekhez kötné az RMDSZ-szel való együttműködést a Magyar Polgári 

Párt (MPP) háromszéki szervezet az európai parlamenti választásokra. Kulcsár Terza 

József, az MPP Kovászna megyei elnöke keddi sajtótájékoztatóján elmondta, még a 

közmeghallgatást megelőzően szeretnék megkapni a szövetség készülő autonómia-

törvénytervezetét, hogy kifejthessék róla a véleményüket. Kulcsár elmondta továbbá, az 

MPP a hétvégén tartotta a megyei szervezetek egyeztető fórumát, melynek keretében a 

szervezet megyei képviselői egyetértettek abban, hogy a romániai magyar közösség a 

nemzeti válogatott felállítását várja el a politikusoktól az EP-választásokon, ezért 

támogatják a polgári párt országos elnökségének erőfeszítéseit a megegyezésre, a közös 

lista kialakítására. 

 

Borboly Csaba a honosításról, regisztrációról 
2014. február 11. – Krónika, szekelyhon.ro 

Esélyt kell adni a megkezdett nemzetegyesítő program folytatására, mondja Borboly 

Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke, aki ezért arra biztatja a honosult polgárokat, hogy 

az április hatodikai magyar országgyűlési választásokon éljenek szavazati jogukkal. 

Borboly kifejtette: „Ha csak a Sapientia egyetem, illetve a szórványkollégiumok 

támogatására, valamint a minden erdélyi magyar tanulónak járó diáktámogatásokra 

gondolunk, látható, hogy konkrét, számunkra fontos kérdések sorsa dőlhet el az április 6-

ai választáson”. 

 

Az együttműködés esélyeiről tárgyaltak 
2014. február 11. – Erdély Ma, Népújság 

Az RMDSZ-szel folytatott tárgyalások alakulásáról az elnök azt mondta, az MPP 

megegyezésre törekszik, de csakis a párt érdekeinek szem előtt tartásával képzelhető el 

bármilyen koalíció vagy együttműködés. – Nincsenek túlzó és teljesíthetetlen 

követeléseink, de az világos kell legyen mindenki számára, hogy az MPP értékrendje, 

arculata nem képezheti alku tárgyát! – jelentette ki Biró Zsolt. A Népújság kérdésére az 

MPP elnöke elmondta, hogy január végén is találkoztak, és a múlt héten is volt egy 

informális találkozójuk az RMDSZ-szel. – Abban egyeztünk meg, hogy mindkét szervezet a 

saját fóruma elé viszi a dolgot, és annak függvényében döntünk arról, hogy hogyan tovább. 

 

Mátyás király audienciát tartott: hat nyelven kérdeztek, és válaszolt 
2014. február 11. – transindex.ro, Krónika, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Szabadság 

Az kolozsvári, aki otthon érzi magát a városban - válaszolta mai hat nyelvű audienciáján 

Mátyás király Horváth Anna alpolgármester azon kérdésre, hogy ki a kolozsváribb az, aki 

ide született vagy az, aki csak később jött ide. Az Igen, tessék! által szervezett keddi 

eseményen Horváth Anna volt az utolsó kérdező pár perccel 18 óra előtt. A 16 órakor 

kezdődő performanszon magyarul, románul, angolul, németül, franciául és olaszul lehetett 
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kérdezni Mátyás király főtéri szobrát és a lovát, és minden nyelven kérdeztek is tőle. Az 

elején egy kicsit nehezen indult az "audiencia", többször is biztatni kellett a pár száz fős 

közönséget, viszont a végére egészen felbátorodtak. Összesen nagyjából hatvan ember 

kérdezett, köztük egészen kicsi, még selypítő gyerek és őszülő nyugdíjas is. 

 

Németh Zsolt: a honosításnak ad új lendületet a regisztráció 
2014. február 11. – szekelyhon.ro 

A térség stabilitásának erősítését szolgálta a könnyített honosítás, amelyet egyébként 

Románia, Szerbia, Horvátország már korábban bevezetett saját nemzettársai számára – 

fogalmazott a Vásárhelyi Hírlap kérdésére Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára, aki a napokban látogatott Marosvásárhelyre.  

 

Az EMNP közvitára bocsátaná az RMDSZ tervezetét 
2014. február 11. – hirado.hu, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szakértői műhelyében készülő, a 

Székelyföld területi autonómiájáról szóló törvénytervezet közvitára bocsátását sürgetik az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) székelyföldi területi szervezetei. Az EMNP székelyföldi 

vezetői az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben emlékeztettek: az RMDSZ a 2013 

májusában tartott kongresszusán határozott arról, hogy törvénytervezetet nyújt be 

Székelyföld területi autonómiájáról a bukaresti törvényhozásban. Az ellenzéki párt 

felrótta, hogy RMDSZ vezető politikusai azt ígérték, 2013 végén közvitára bocsátják a 

tervezetet, ám "előbb januárra, majd februárra, végül májusra tolták a határidőt". 

 

Győrbe költözött Malina Hedvig és családja 
2014. február 11. – bumm.sk, hirek.sk, Népszabadság 

Családjával együtt Magyarországra költözött Malina Hedvig, aki ellen azért folytatnak évek 

óta húzódó eljárást a szlovák hatóságok, mert állításuk szerint a nő hazudott, amikor azt 

vallotta: Nyitrán 2006-ban megverték, mert magyarul beszélt az utcán. Az Új Szó szerint 

Malina Hedvig és családja a hét végén költözött Győrbe, s két gyermekük már ott jár 

óvodába. A család egyelőre egy bérelt sorházi lakásban lakik, terveik szerint a jövőben a 

városban szeretnének építkezni és munkát vállalni. 

 

Felmérés: Kiska legyőzheti Ficót az államfőválasztáson 
2014. február 11. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Andrej Kiska magánvállalkozó lehet Rober Fico kormányfő vetélytársa az államfőválasztás 

második fordulójában, s akár győzhet is – derül ki a Focus közvélemény-kutató ügynökség 

legújabb felméréséből. Robert Fico kormányfő a szavazatok 38 százalékát szerezné meg az 

államfőválasztás első fordulójában a Focus felmérése szerint. A második körben Andrej 

Kiska magánvállalkozó lenne az ellenfele, akire a megkérdezettek 17,3 százaléka adná 
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voksát. Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártja (MKP) jelöltje a szavazatok 5,6 százalékát 

szerezné meg. 

 

Ma kapják meg a memorandum-tervezetet a felvidéki jogfosztottak 
2014. február 11. – hirek.sk 

Nem adják fel a harcot a szlovák állampolgárságuktól a magyar felvétele miatt megfosztott 

felvidéki magyarok, akik memorandummal kívánnak a Fico-kormányhoz fordulni az 

állampolgársági törvény tervezett módosítása kapcsán. A memorandum tervezetét 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke kedden juttatta el az 

érintetteknek. A memorandum tartalmazza az ügy eddigi fejleményeit, a jogfosztottak 

igényeit, az azokkal kapcsolatos lehetséges jogi megoldásokat, illetve mindazokat a 

szempontokat, amelyeket az állampolgársági törvény módosításakor figyelembe kell venni. 

 

Újvidéken van a legtöbb visszaszármaztatási kérelem 
2014. február 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az összesen 31 100, az elkobzott vagyon visszaszármaztatására vonatkozó kérelemből, 

amelyek egész Szerbiából érkeztek a Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökséghez, a 

legtöbbet, több mint 11 ezret Újvidéken adtak át. Strahinja Sekulić, a Vagyon-

visszaszármaztatási Ügynökség igazgatója azt mondja, ezek a kérelmek nemcsak Újvidékre 

vonatkoznak, hanem Vajdaság egyéb városaira is, de Újvidéken adták át, mert itt van az 

ügynökségnek irodája. Az ügynökségnél arra számítanak, hogy a határidő lejártáig, 

március 3-áig összesen 33 ezer kérelem érkezik be, ebből körülbelül 13 ezer Vajdaságból. 

 

Szabadka: Ismét megrongálták a zsidó temető sírjait 
2014. február 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A szabadkai zsidó temetőben keddre virradó éjszaka kilenc síremléket rongáltak meg. Ezek 

közül kettő olyan személyé, akinek a nevét számon tartják Szabadka történelmében. A 

rendőrség intenzíven keresi az elkövetőket. A szabadkai zsidó hitközség a hatóságokhoz 

fordult, hogy állják útját az ilyen vandál cselekedeteknek, és állítsák helyre a zsidó 

közösség békéjét a városban. 

 

„Soha nem tapasztalt támogatás” 
2014. február 11. – Magyar Szó 

Pál Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke megerősítette, hogy múlt héten három nap alatt 

sikerült összegyűjteni a 10 ezer aláírást, újabb egy nap alatt pedig még 3200 polgár adta 

támogató aláírását Vajdaság-szerte, így a párt képviselőinek szombaton, a választásokon 

magukat megmérettetni kívánó pártok és koalíciók közül ötödikként sikerült átadniuk a 

Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István elnevezésű listát. A választási lista élén 

Pásztor Bálint, a párt köztársasági képviselőcsoportjának vezetője áll. – Ilyen rövid idő 

alatt még soha nem gyűjtöttünk össze ennyi aláírást, soha nem tapasztaltunk ilyen 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140211163600/Ma-kapjak-meg-a-memorandum-tervezetet-a-felvideki-jogfosztottak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16711/Ujvideken-van-a-legtobb-visszaszarmaztatasi-kerelem.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16715/Szabadka-Ismet-megrongaltak-a-zsido-temeto-sirjait.html
http://www.magyarszo.com/hu/2246/kozelet_politika/107494/%E2%80%9ESoha-nem-tapasztalt-t%C3%A1mogat%C3%A1s%E2%80%9D.htm
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intenzitású támogatást. A VMSZ ezzel megelőzött számos, sokkal nagyobb kapacitással 

rendelkező országos szintű pártot is. 

 

Csak cirill betűvel nyomtatták a vagyonadó-bevallás űrlapjait 
2014. február 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Csak szerb nyelven, cirill betűs írásmóddal készültek el az ingatlanokra vonatkozó 

vagyonadó-bevallás űrlapjai Szerbiában. Az űrlapok, amelyeket az ország minden részébe 

eljuttattak, egységesen cirill betűsek. A szabadkai adóhivatal munkatársai éppen ezért 

járják a terepet, főleg a peremvárosi helyi közösségeket, és segítenek az embereknek a 

kitöltésben. Beretka Katinka, a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználattal 

megbízott tanácsosa a Pannon RTV-nek elmondta, bár az MNT lefordította magyar 

nyelvre az adóbevalláshoz szükséges űrlapokat, ezt mégsem engedélyezték. Mivel azonban 

Szabadkán a magyar nyelv hivatalos, ezért a cirill betűs formanyomtatványok magyar 

nyelven is kitölthetőek. 

 

VMSZ: Segítség a mindennapi problémák megoldásában  
2014. február 11. – Pannon RTV 

Az emberek életének javulását, mindennapi gondjainak megoldását tűzi ki célul a 

Vajdasági Magyar Szövetség. A párt listáján szereplők saját lakhelyükön is igyekeznek 

megkönnyíteni az emberek hétköznapjait. A VMSZ választási programjában a 

kisebbségvédelem, az autonómiaépítés, a közbiztonság javítása mellett a térség- és 

gazdaságfejlesztés, a szociális és egészségügyi problémák megoldása is helyet kap. 

 

Elkészült Vajdaság statútumának munkaszövege 
2014. február 11. – Pannon RTV 

A tervezett határidőig, azaz június 6-ig elfogadják és kihirdetik Vajdaság statútumát – 

mondta Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke a Dnevniknek. A tervezet 

szövegével gyakorlatilag elkészült a szakmai munkacsoport, amelynek tagjait a vajdasági 

parlament politikai pártjai javasolták. Az elmúlt két hétvégén teljes erőbevetéssel 

dolgoztak a statútumon, így a dokumentum munkaszövege egy hónappal korábban készült 

el, mint a határidő, amelyet a vajdasági parlament illetékes bizottsága határozott meg. 

 

Mert magyarul tanulni jó és megéri! 
2014. február 11. – Pannon RTV 

Magyar kisiskolásokat toboroztak Újvidéken. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Központban megtartott szülői értekezleten szó volt a magyar tannyelvű oktatás előnyeiről, 

valamint a támogatási lehetőségekről. Újvidéken és környékén 47 magyar anyanyelvű 

óvodás jár iskolaelőkészítő csoportba. Néhányan közülük mégis szerb nyelvű osztályba 

fognak iratkozni. „Elsősorban azokat a szülőket vártuk, akik most szeptemberben, tehát 

2014 szeptemberében első osztályba fogják íratni a gyereküket. Az ő számukra szerettem 

volna egy áttekintést vagy egy összefoglalót adni arról, hogy mivel is jár az, hogy ha egy 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16712/Csak-cirill-betuvel-nyomtattak-a-vagyonado-bevallas-urlapjait.html
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http://pannonrtv.com/web/?p=108800
http://pannonrtv.com/web/?p=108930
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gyerek magyar nyelven végzi az általános iskolát itt Újvidéken” – mondta Vicsek 

Annamária fejlesztési osztályvezető. 

 

Az utolsó simítások előtt Kosztolányi egész alakos szobra  
2014. február 11. – Pannon RTV 

Szarapka Tibornak több köztéri szobra áll már vajdasági településeken. A szabadkai 

Kosztolányi-emlékparkba készül Szarapka legújabb alkotása, Kosztolányi Dezső egész 

alakos szobra. Szarapka Tibor a festészet szerelmese volt, a körülmények azonban úgy 

hozták, hogy munkássága a szobrászat felé hajlott. „Kérték, hogy fiatal Kosztolányit 

alkossak, azt a Kosztolányit, amikor még apja a gimnázium igazgatója volt, őt pedig 

kirúgták az iskolából.” 

 

Konzuli nap Magyarkanizsán 
2014. február 11. – Pannon RTV 

Tizenharmadik alkalommal tartott nyílt fogadónapot Magyarkanizsán Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusa. Ezúttal rekordmennyiségű, összesen 262 honosítási kérelmet 

vettek át a Főkonzulátus munkatársai a magyarkanizsaiaktól. Magyarkanizsán nem 

lanyhul az érdeklődés a magyar állampolgárság megszerzése iránt, annak ellenére, hogy 

bizonyos mértékben megszigorították a kérelmezés feltételeit, különösen ami a megfelelő 

szintű magyar nyelvtudást illeti. A honosítási kérelmek átadása mellett a kihelyezett 

fogadónapokon a lakosok egyre gyakrabban érdeklődnek a választási névjegyzékbe történő 

regisztráció iránt. 

 

NLB: az átszervezés után is biztosítják a kétnyelvűséget 
2014. február 11. – Népújság 

A Nova Ljubljanska Banka üzleti hálózatának átszervezése nem hagyja érintetlenül a bank 

lendvai egységét sem. Komolyabb aggodalmat vetett fel a kétnyelvű ügykezelés, a 

kétnyelvűség elvének, gyakorlásának megőrzése. Göncz László nemzetiségi országgyűlési 

képviselő a bank vezetőségéhez fordult az ügyben. A pénzintézet közölte, a későbbiekben is 

tiszteletben tartják a törvényileg is előírt kétnyelvű ügykezelést, s az optimalizálási 

intézkedések semmiben sem hatnak majd a kétnyelvű ügykezelés szintjére. 
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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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