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2014. január 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen,
Magyar Hírlap
Az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánította pénteken a bukaresti alkotmánybíróság a
decentralizációs törvényt, amely számos központi intézményt utalt a helyi és megyei
önkormányzatok hatáskörébe. Az intézkedést az ellenzékben lévő RMDSZ is támogatta,
mondván: a magyarságnak is jó, ha a döntéshozatal közelebb kerül a közösséghez. Borbély
László, az alakulat politikai alelnöke nemrég a 2013-as év legjelentősebb eredményének
nevezte a decentralizációs kezdeményezést, amely szerinte megnehezíti az erdélyi
magyarság által kifogásolt régiósítási tervek megvalósítását is.

Vezető hírek

Alkotmánybírósági vétó a decentralizációra

Kelemen: minden megyében segít az RMDSZ a magyarországi választási
regisztrációban
2014. január 11. – transindex.ro, Erdély FM, maszol.ro
Az RMDSZ segít a magyar állampolgárság megszerzésében, így az ezzel együttjáró
választási jog gyakorlásához is segítséget nyújt - mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az
ErdélyFM-nek. Kelemen kiemelte, hogy a szövetség irodái minden erdélyi megyében
segítenek a regisztrációs ív kitöltésében. „Ez egyenes következménye annak, amit eddig
tettünk, amit eddig mondtunk, ez nem lóg ki abból a sorból. Ez nem egyik vagy másik
pártnak adott politikai ajándék" - mondta Kelemen.

Hrušovský magyarul is megszólítja a választókat
2014. január 11. – bumm.sk
A köztársasági elnökjelöltek tolongásában néhány szlovák jelölt a magyar szavazóknak is
üzent. A legelső fecske Radoslav Procházka volt, akinek még a tavalyi év folyamán jelentek
meg magyar és ruszin nyelvű óriásplakátjai. A napokban jelentek meg országszerte Pavol
Hrušovský, a Népi Platform elnökjelöltjének plakátjai, aki ugyancsak magyar nyelven is
szól a választókhoz.

MNT-választások: A hat magyar párt közül kettő még nem döntött a
részvételről
2014. január 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Júliusban lejár a kisebbségi nemzeti tanácsok, köztük a Magyar Nemzeti Tanács négyéves
mandátuma. Az új választást megelőzően a Szerbiai Alkotmánybíróság véleményezni fogja
a nemzeti tanácsokról szóló törvényt, de a belgrádi parlament is tárgyal majd a jogszabály
megváltoztatásáról. Az Újvidéki Rádió arra a kérdésre kereste a választ, hogy a vajdasági
magyar pártok részt vesznek-e majd a megmérettetésen. A VMSZ, az MRM, az MPSZ és a
MEP részt vesz a az MNT választásokon, a VMDK és a VMDP még nem döntött, derült ki a
pártvezetőknek az Újvidéki Rádióban elhangzott nyilatkozataiból.
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2014. január 10. – transindex.ro, Nyugati Jelen
A legfelső védelmi tanácsban (CSM) kellene napirendre tűzni a külföldiek
földvásárlásának ügyét - vélekedett pénteki közleményében Mircea Geoană. A volt
külügyminiszter szerint erre főleg a "Magyarországéhoz hasonló gyanús
kezdeményezések" miatt van szükség. A héten több lap is beszámolt egy állítólagos tervről,
amely szerint Magyarország életjáradékért vásárolna fel áruba bocsátott erdélyi
mezőgazdasági területeket, a volt tulajdonos használatában hagyva azokat.

Erdély

Geoană: a legfelső védelmi tanács kéne foglalkozzon a külföldiek
földvásárlásával

Működő tájházak jegyzékét is elkészítette az RMDSZ Társadalomszervezési
Főosztálya
2014. január 10. – transindex.ro, maszol.ro
2013 egyik fontos előrelépése a hiánypótló programként induló, Magyar házak hálózatba
szervezéséhez szükséges átvilágítás befejezése volt – emelte ki Székely István
főtitkárhelyettes az általa vezetett Társadalomszervezési Főosztály évi beszámolójából.
Ennek fő célja az intézmények infrastrukturális hátterének, jogi, finanszírozási és szakmai
helyzetének felmérése volt, valamint a magyar házak által rendezett programok
számbavétele.

Kelemen: veszélyes is lehet az alkotmánybíróság döntése
2014. január 10. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen
Az alkotmánybíróság egyhangú döntése - amellyel az alaptörvénybe ütközőnek
nyilvánította a decentralizációs törvényt - azt sejteti, hogy Romániában nem lehet
újragondolni a központosított államszerkezetet, és nem lehet a helyi közösségekre
átruházni döntési jogköröket - jelentette ki pénteken Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. A
politikus az MTI-nek elmondta: érdemben és részletesen csak az alkotmánybírósági
döntés indoklása ismeretében nyilatkozhat a taláros testület határozatáról, de első látásra
furcsának tűnik, hogy az alkotmánybírók egyhangúlag nyilvánították alkotmányellenesnek
a jogszabályt.

Autonómiát kaphat Hargita megye román többségű északi része
2014. január 10. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro
Az önkormányzatok társulása által már januárban bizonyos fokú önállóságot kaphat
Hargita megye északi, román többségű része. Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács
elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a következő napokban nyújtják be a Maroshévízi
Bíróságon a Kelemen-Görgény Fejlesztési Társulás bejegyzési kérelmét, és a társulás
várhatóan már január végéig jogi státust kap.
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2014. január 10. – Erdély Ma, MTI
Idén is folytatja a küzdelmet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amely tovább harcol azért,
hogy törvény szavatolja a székelyek autonómiáját – mondta Izsák Balázs, a szervezet
elnöke, aki azzal kapcsolatban nyilatkozott pénteken az MTI-nek, hogy délután nyitják
meg a Halásztelekre érkező, Az Autonómia anatómiája című, a Székelyföld
önrendelkezéséről szóló vándorkiállítást.

Erdély

Idén is folytatja a küzdelmet a Székely Nemzeti Tanács

Közleményben dicsérte az EMNP az RMDSZ-t
2014. január 10. – maszol.ro
Közleményben üdvözölte pénteken az Erdélyi Magyar Néppárt az RMDSZ háromszéki
szervezetének azt a szándékát, hogy segítséget nyújtson a magyar állampolgársággal
rendelkezőknek a magyarországi választási névjegyzékbe való regisztrációban.

Évértékelő beszélgetés Halász Ferenccel, az RMDSZ Temes megyei
szervezetének elnökével
2014. január 10. – Nyugati Jelen
A tavalyi év választásoktól mentes esztendő volt, amelyben a szervezetépítésre és a
magyarság ügyeinek rendezésére koncentrálhatott az RMDSZ Temes megyei szervezete.
Halász Ferenc megyei elnökkel a 2013-as év eredményeiről, újdonságairól, a 2014-es évi
tervekről beszélgettek az újév első napjaiban.

Elítélik a kovásznai Fenyő Szálloda átadását
2014. január 10. – szekelyhon.ro, Krónika
Az egyházak arányosság elve alapján történő támogatásának figyelmen kívül hagyásának
tekinti Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnöke, hogy az
ortodox egyház kapta a kovásznai Fenyő Szálloda tulajdonjogát.

Pedás osztály kapta a csodasarkot
2014. január 11. – szekelyhon.ro, Krónika
A Benedek Elek Pedagógiai Líceum két első osztályosa is bekerült a legjobb ötvenegy közé
a külhoni magyar kisiskolások éve program részeként lezajlott Miénk a város! játékban. A
két kisdiák teljesítménye révén az osztály egy csodasarokkal, azaz rengeteg játékkal és
könyvvel gazdagodott – ezt Lukács Bence Ákos csíkszeredai magyar konzul adta át
pénteken a tanítónőknek.

Miért vásárolna földet Romániában Magyarország?
2014. január 11. hotnews.ro, Eurocom
Magyarország terve, hogy mezőgazdasági földeket vásárolna Románia területén az Európai
Unió keleti országainak a nemzeti földek iránti érdeklődésének életre kelését jelzi, válaszul
Oroszország térségbeli befolyásának erősödésére és a közösségi tömb gyengülésére. Erre a
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„A közösségi érdekek kiárusítása ellen” tiltakoznak Sepsiszentgyörgyön
2014. január 11. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma
Nyílt levélben intézett felhívást az Indigó csoport a civil lakossághoz, melyben január 15ére tiltakozó akcióra hívja mindazokat, akik továbbra is ellenzik a Holzindustrie
Schweighofer Háromszékre tervezett faipari beruházását. A környezetvédők szerint
minden – a beruházással kapcsolatos – felelősség a megyei önkormányzatot terheli, mely
„a rétyi fűrészüzem építkezési engedélyét a közösségi érdek mellőzésével” december 24-én
kiállította.

Erdély

következtetésre jutott egy szerdán közzétett elemzésében a független amerikai stratégiai és
előrejelzési ügynökség, a Stratfor.

Ezrek érdeklődnek a szavazásról
2014. január 12. – szekelyhon.ro
Az április elején tartandó magyarországi országgyűlési választásokon a Nemzeti Választási
Iroda névjegyzékébe való regisztrálás után vehetnek részt a magyar állampolgársággal
rendelkező erdélyiek. Regisztrálni a világhálón vagy a demokrácia központoknál lehet,
Udvarhelyszéken ez idáig mintegy háromezren iratkoztak fel az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) vezette iroda segítségével.

Székelyföldi központi irodát avat a Jobbik
2014. január 12. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Pénteken megalakult a Jobbik Kolozs megyei szervezete, hétfőn pedig Székelyudvarhelyen
avatják a párt székelyföldi központi irodáját – mondta el a Transindexnek Szávay István, a
Jobbik nemzetpolitikai kabinetvezetője. A párt másfél éve kezdte el a határon túli
terjeszkedését, a délvidéki, kárpátaljai és felvidéki fiókszervezetek mellett van már Bihar,
Maros, Szatmár, Szilágy megyei, csíkszéki, háromszéki és udvarhelyszéki Jobbik.

Kompromisszum az oktatásért

Innováció a szlovákiai magyar politikában
2014. január 10. – Felvidék Ma, hirek.sk
Innováció a szlovákiai magyar politikában, avagy Mit csináltunk jól és mit szúrtunk el?
címmel tartott pénteken szakmai konferenciát a Pro Futuro Hungarica Polgári Társulás az

Felvidék

2014. január 13. – Krónika
Kompromisszumot javasol a nagyváradi oktatási rendszer átszervezési terve kapcsán
Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető
elnöke. A politikus a magyar nyelvű képzés biztosítása érdekében szakmai beadványt
iktatott pénteken a polgármesteri hivatalnál, illetve a megyei tanfelügyelőségnél.
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Buzitán remek magyar iskolába járnak a gyermekek
2014. január 11. – Felvidék Ma
A 2013-as év a kisiskolások éve volt. A buzitai kisiskolások és óvodások szüleikkel együtt a
Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően három hónap alatt három nagyszerű
rendezvény részesei lehettek.

Felvidék

MKP pozsonyi székházában. Az előadók – politikusok, elemzők – az 1989-es bársonyos
forradalom óta eltelt közel negyedévszázad eseményeit, döntéseit, az elért eredményeket
és kudarcokat, s a közösségi jövőkép megfogalmazása érdekében a megújulás lehetőségeit
vették górcső alá hozzászólásaikban.

Kiborult néhány ragozási hibán: nem tudnak szlovákul a magyarok

Van tankönyv, de nem jó
2014. január 10. – Magyar Szó
A szerb mint nem anyanyelv oktatása a középiskolákban címmel módszertani
továbbképzést tartott az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete a szabadkai
Politechnikai Középiskolában. Az akkreditált képzésen mintegy 20 tanár vett részt, akik
elsősorban többségében magyarok lakta környezetben tanítanak szerb nyelvet a magyar
tannyelvű tagozatokon vagy sok olyan diákkal foglalkoznak ezeken a tagozatokon, akik
homogén, magyarlakta közösségből érkeztek a középiskolába, ugyanis ezek a diákok
nehezen boldogulnak a szerb nyelvvel.

Vajdaság

2014. január 12. – bumm.sk
Egy párkányi születésű egyetemi tanár, Peter Szolcsányi a .týždeň hetilap honlapján futó
videóblogjában vesézte ki a szlovákiai magyar egyetemisták szerinte csökkenő színvonalú
szlováktudását.

„Jövőnk vidéken, héthatáron” – „Civilizációs” célzatú előadás Kishegyesen
2014. január 11. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Civil Szövetség kampányt indított, melynek célja, hogy az idei
magyarországi parlamenti, illetve a szerbiai nemzeti tanácsi választásokon minél több
szavazati joggal rendelkező vajdasági magyar is részt vegyen.

New York Times: Szabadkára 2014-ben el kell látogatni!
2014. január 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A New York Times amerikai napilap 52 hely, amit 2014-ben meg kell látogatnia című, a
világ legszebb és legérdekesebb helyeit felsorakoztató cikkében, a lista 42. helyén
Szabadka szerepel, mégpedig a jó minőségű borai miatt! „A Balkán-félszigeten több
évszázados hagyományokra tekint vissza a borfogyasztás kultúrája, de az elmúlt harminc

6

Vandalizmus Beregszászban
2014. január 10. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma
Ismeretlen tettesek január 9-re virradóra ledöntötték a beregszászi Kerek-hegy
keresztútjának nyolc keresztjét. A rongálásról egy beregszászi lakos számolt be a helyi
görög katolikus parókusnak, aki azonnal értesítette a rendőrséget. Folyik a vizsgálat az
ügyben, az elkövetők mihamarabbi felderítése érdekében.

Falunévtáblákat loptak Bátyúban
2014. január 12. – Kárpátalja
Bátyú határában 2012. január 6-án adták át az új, díszes falunévtáblákat, melyeket a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) adományozott a községnek a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott program keretében. A falunévtábla a község
címerét, első említésének dátumát, valamint a település hivatalos ukrán és történelmi
magyar nevét tartalmazta. Igen, csak tartalmazta, mert vandál kezek 2014. január 8-án,
szerdára virradóra tőből lefűrészelték a Beregszász felőli kétnyelvű, közel egy tonna súlyú
falunévtáblát.

Folytatódik a dályhegyi kultúrotthon építése
2014. január 10. – Új Magyar Képes Újság
A dályhegyiek régi álma volt egy új kultúrotthon. Öt évvel ezelőtt lebontották a nagyon
rossz állapotban lévő régi kultúrotthon épületét, és még ugyanabban az évben, 2008-ban
letették az új alapkövét. Az építkezés 2011 novemberében a HMDK közbenjárásával
gyorsult fel. Tavaly pedig már tető alá került a 200 férőhelyes kultúrház, amely
magyarországi támogatásból, az Erdődi járás, Eszék-Baranya megye és a HMDK
segítségével épül.

Vajdaság

2014. január 11. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete egy kiadványt tervez
megjelentetni, amelyben össze kívánják gyűjteni a vajdasági magyar tudományos
utánpótlást, a doktoranduszokat, doktorjelölteket, fiatal doktorokat, valamint az aktív
fiatal kutatókat, akik befejezték egyetemi tanulmányaikat, és tervezik a doktori képzés
elkezdését. A Ki Kicsoda a vajdasági magyar tudományos életben munkacímű kötetben
szeretnének vajdasági magyar fiatal számára lehetőséget biztosítani, hogy 1-2 oldalban
bemutatkozhasson.

Kárpátalja

Jelentkezzenek a doktoranduszok!

Horvátország

év háborúi és politikai forrongásai szétzilálták a szerb szőlőskerteket”, írja egyebek között
a szabadkai látogatásra ösztönző részben a Nem York Times.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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