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2014. január 16. – MTI, Kormány.hu
Wekerle-terv segíti a külhoni magyarság megmaradását és megerősödését, a gazdaság
bővülése révén a magyarországi magyarságot, valamint gazdasági növekedést visz az egész
Kárpát-medencébe - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön,
Székesfehérváron, a III. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumon. Közölte: a magyarság
megmaradása szempontjából kulcsfontosságú, hogy ne csak a kulturális és a közjogi
kötelék erősödjön Magyarország és a külhoni magyarság között, hanem gyakorlatban is
segítséget nyújtson az anyaország, például a gazdasági élet területén.

Vezető hírek

A Wekerle-terv segíti a külhoni magyarság megmaradását

Pályázat külhoni magyaroknak
2014. január 16. – MTI, hirado.hu
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Magyarország határain kívül élő
magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi
gyarapodásának elősegítését, kultúrájának megőrzését célzó pályázatokat - közölte az
alapkezelő csütörtökön az MTI-vel. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közleménye szerint „A
magyar kultúráért és oktatásért” központi és regionális pályázati, valamint a „Szülőföldön
magyarul” támogatási programra lehet pályázni.

Háromszékre látogatott Zákonyi Botond

Az RMDSZ tovább dolgozik a székelyföldi autonómiatörvény tervezetén
2014. január 16. – Erdély Ma, MTI, Krónika
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tovább dolgozik a Székelyföld területi
autonómiáját célzó törvény tervezetén, és a törvényhozás tavaszi ülésszakán benyújtja azt
a román parlamentben – mondta csütörtökön az MTI-nek Kelemen Hunor, a szövetség
elnöke. Kelemen Hunor elmondta, sokkal bonyolultabb feladatnak bizonyult a tervezet
elkészítése, mint korábban gondolták, de reményei szerint egy-két héten belül már
közvitára bocsáthatják a dokumentumot. Hozzátette, az RMDSZ által felkért szakértői
csoport már az autonómia adminisztratív működésével kapcsolatos technikai részleteken
dolgozik.

Erdély

2014. január 16. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
A magyar–román viszonyról és a magyarországi befektetésekről tájékozódott csütörtökön
Háromszéken Zákonyi Botond, Magyarország romániai nagykövete. Hivatalos
sepsiszentgyörgyi látogatása alkalmával Tamás Sándorral, a Kovászna Megyei Tanács
elnökével és Dumitru Marinescu prefektussal is találkozott. A Kovászna Megyei Tanácsnál
tett látogatása során elsősorban a magyar–magyar és a magyar–román viszonyt érintő
témakörökben tájékozódott.
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2014. január 16. – transindex.ro
2012 tavaszán és őszén terepkutatás történt Csángóföldön, mini-PISA-felmérést is
végeztek a gyerekek körében. A legnagyobb gond a pedagógiai végzettséggel rendelkező
tanárok alacsony száma és a körükben tapasztalható fluktuáció.

Erdély

Milyen kihívásokkal szembesül a csángó oktatási program?

Tőkés: Isten csodája, hogy még létezik az EMNP
2014. január 16. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Most kaptam egy új esélyt címmel közölt interjút Tőkés Lászlóval január 16-i számában a
Heti Válasz magyarországi folyóirat. Ablonczy Bálint magánéleti kérdések mellett a
Fidesz-listán való indulásról, autonómiáról és az EMNP jövőjéről is kérdezte az EPképviselőt.

Toró szerint megerősödött az erdélyi magyar pártok koalíciós kényszere
2014. január 16. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság
Az Erdélyi Magyar Néppárt értékelése szerint megerősíti az erdélyi magyar pártok
koalíciós kényszerét a kormánynak az a szándéka, hogy az európai parlamenti
választásokkal egy időben tartja az alkotmánymódosítást elfogadtató népszavazást. Toró T.
Tibor, az EMNP elnöke csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy az EPválasztás és a népszavazás összekapcsolása esetén a román pártok "maximális mozgósítási
üzemmódba kapcsolnának", hiszen az alkotmány elfogadtatásához legkevesebb 50
százalékos részvétel szükséges.

Halasztás halasztás hátán Borboly perében
2014. január 16. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Ismét halasztottak Borboly Csaba perében, a halasztás oka ezúttal egy ügyvéd
távolmaradása volt - mondta el a Transindexnek a Hargita megyei tanácselnök. A
tárgyalás következő időpontját január 24-re tűzték ki.

Rendőrökkel hozatják be a vádlottakat Borbolyék perére
2014. január 16. – manna.ro, maszol.ro
Újból megjelent a marosvásárhelyi táblabíróság előtt Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke, akit tizenkét másik személlyel együtt korrupcióval vádolnak. Érdekes
fordulat állt elő a január 16-i marosvásárhelyi tárgyaláson, ugyanis fény derült a többszöri
halasztások egyik fő okára.

Visszatérés a rendőrállamhoz? – Borboly
zászlótörvényt érintő módosító javaslatot

Csaba

véleményezte

a

2014. január 16. – Erdély Ma, maszol.ro
A zászlók használatát szabályozó törvényre vonatkozó, szociáldemokrata honatyák által
készített módosító javaslat ellentmond a román alkotmánynak és a nemzetközi
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Erdély

kisebbségvédelmi szerződéseknek – állapítja meg Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségének (UNCJR) írt
válaszában. A szervezet a megyeelnökök véleményezését kérte január 14-ig a 32
szociáldemokrata honatya által aláírt módosító javaslatra, amely szerint a vonatkozó
törvény tiltaná a „már nem létező államok”, illetve „egyes államiságra törekvő entitások”
lobogójának, továbbá más államok zászlajának kitűzését középületekre és magánterületen
egyaránt.

Kultúranapi programdömping
2014. január 16. – Krónika
Erdély- és Partium-szerte megünneplik a magyar kultúra napját, amelyet 1989 óta január
22-én tartanak annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
A változatos programkínálatban számos felolvasást, kiállítást, színházi előadást, koncertet
találni, van ahol több napon át sorjáznak az események.

A tanügyminiszterrel egyeztetne Antal Árpád
2014. január 16. – Krónika
Remus Pricopie oktatási miniszterrel egyeztetne Antal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester a tanügyi rendszer átszervezéséről. Az elöljáró csütörtökön elmondta:
találkozót kért a tárcavezetőtől, hogy közösen találjanak megoldást. „Nem szeretnénk
egyetlen iskolát sem bezárni, de csökkent a gyereklétszám, ezért átalakításokra van
szükség" – magyarázta.

Tamás Sándor: politikai akciók a rétyi beruházás elleni tiltakozások
2014. január 16. – Krónika
Politikai akciónak nevezte a rétyi fűrészüzem beindítása elleni tiltakozást Tamás Sándor, a
Kovászna Megyei Tanács elnöke, aki szerint nem a civilek, hanem az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) aktivistái szervezik a megmozdulásokat. Tamás Sándor elnök a szerdai
rendkívüli tanácsülésen foglalt állást az osztrák Holzindustrie Schweighofer rétyi
beruházásának ügyében, amikor Benedek Erika, az EMNP háromszéki elnöke rákérdezett,
milyen alapon bocsátották ki az építkezési engedélyt, és mi a véleménye a civilek
tiltakozásáról.

Szent László Napok: tisztáznak a szervezők
2014. január 16. – Krónika
Pontosítási kérelemmel fordultak a sajtóhoz a nagyváradi Szent László Napok szervezõi a
rendezvény levédése körül kialakult kaotikus helyzet tisztázása érdekében, a Szent László
Napok levédési kérelmére és az RMDSZ által benyújtott védési kérelem megóvására
érkezett válaszokat illetõen.
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2014. január 16. – transindex.ro
„A Minority Safepack elutasítását a luxemburgi bíróságon az a héttagú kezdeményező
bizottság óvta meg, amely hivatalosan benyújtotta a kezdeményezést, hiszen ez a bizottság
az a jogi személy, amely a kezdeményezést képviseli” – jelentette ki a Transindex
megkeresésére Vincze Lóránt, a FUEN alelnöke, az RMDSZ külügyi titkára.

Erdély

A Minority Safepack ügye egy éven belül dőlhet el

Február 15-ig várja az RMDSZ az EP-képviselőjelöltek jelentkezését
2014. január 16. – transindex.ro, MTI
Kelemen Hunor szövetségi elnök és Kovács Péter főtitkár az RMDSZ Szatmár Megyei
Szervezetének vezetőivel egyeztetett január 16-án Szatmárnémetiben. Napirenden az
európai parlamenti választásokra való felkészülés szerepelt, amelyről a szövetségi elnök
elmondta, ez a 2014-es év legfontosabb kihívása az RMDSZ számára.

Sógor Románia példáját hozta fel Szerbia uniós csatlakozásával kapcsolatban
2014. január 16. – transindex.ro
Szerdán, január 15-én este az Európai Parlament strasbourgi plénuma megvitatta Szerbia
uniós csatlakozásának kérdését. A Szerbiáról szóló 2013. évi eredményjelentés
megbeszélésén Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő is részt vett. Az erdélyi magyar képviselő
romániai tapasztalatokra hivatkozva javasolta, hogy a - sok vonatkozásban elsősorban a
kisebbségeket érintő - jogharmonizációs problémák megnyugtató rendezése, illetve a
monitorizációs kötelezettség elkerülése végett a lehető legnagyobb körültekintéssel
folytassák a felkészüléssel kapcsolatos tárgyalásokat.

Magyar-székely összefogás a regisztráció kapcsán – KDNP-és fiatalok segítik a
székelyföldi regisztrációt
2014. január 16. – Erdély Ma, szekelyhon.ro
Anyaországi fiatalok is segítik Háromszéken a területi RMDSZ által meghirdetett
regisztrációs munkát. Többek között erről a folyamatról számolt be sajtótájékoztató
keretében csütörtökön, január 16-án Gaal Gergely országgyűlési képviselő, a
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) képviseletében, Kocsis Dániel az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) nemzetpolitikai munkacsoportjának vezetője,
valamint Grüman Róbert, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető
elnöke, Oltean Csongor, a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) vezetője.

Négyen versenyeznek két brüsszeli mandátumért
2014. január 16. – maszol.ro
Négy RMDSZ-es politikus jelentette be eddig, hogy megpályázná az európai parlamenti
jelöltlista befutónak számító első két helyének valamelyikét, és nem valószínű, hogy a
jelölési határidőig, február 15-ig a számuk bővülni fog. A jelenlegi két RMDSZ-es EPkéviselő, Sógor Csaba és Winkler Gyula, illetve az RMDSZ külügyi titkára, Vincze Loránt
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Kelemen Hunor: az MPP más elbírálást érdemel
2014. január 16. – maszol.ro
„Az MPP-vel még tárgyalunk, mert ők más elbírálást érdemelnek. Méltányoljuk, hogy a
legutóbbi parlamenti választáson nem állítottak külön jelölteket, mert nem akarták
megosztani az erdélyi magyarságot” – jelentette ki a maszol.ro kérdésére Kelemen Hunor
Szatmárnémetiben.

Erdély

után Eckstein-Kovács Péter volt kolozsvári szenátor is jelezte, hogy versenybe szállna egy
brüsszeli mandátumért.

Tevékeny évre készülnek
2014. január 16. – szekelyhon.ro
Ebben az évben is részt vesznek a Szülőföldön magyarul támogatási program
pályáztatásában, megszervezik a Bolyai Nyári Akadémiát, irányítják a Moldvai
Csángómagyar Oktatási Programot – ismertette csütörtökön Csíkszeredában idei tervezett
tevékenységüket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) vezetősége.

Kölcsönösséget vár a helyi románságtól Antal
2014. január 16. – szekelyhon.ro
A székelyföldi románok kulturális autonómiája ugyanazon csomag része, mint a székelyek
által követelt területi autonómia – véli Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere, a
kulturális projektek önkormányzati támogatását illetően.

Kelemen Márton: eltolódtak az erőviszonyok
2014. január 16. – szekelyhon.ro
Előnynek és hátránynak is számít Kelemen Atilla közismert politikus, volt RMDSZ-elnök,
parlamenti képviselő fiaként beszállni a politikai életbe, véli Kelemen Márton, aki szinte az
utcáról besétálva, azon nyomban frakcióvezető lett a megyei önkormányzatban. A politikus
interjút adott a Vásárhelyi Hírlapnak.

Ioan Lăcătușu a székelyföldi románok garanciaigényéről
2014. január 17. – Krónika
A helyi románság komfortérzetét szolgáló gesztusokat hiányol, ennek ellenére
elképzelhetetlennek tartja Székelyföld területi autonómiáját a sepsiszentgyörgyi Ioan
Lăcătușu, a Kovászna és Hargita Megyei Románok Civil Fórumának ügyvezető elnöke.

Visszaszolgáltatták a Jósika palotát a Bánffy családnak
2014. január 17. – Szabadság
Tizenhárom év pereskedés után szolgáltatták vissza a Bánffy család leszármazottainak a
főtéri Jósika-palotát. A kolozsvári bíróság január 16-i határozata végleges és végrehajtható,
de nem visszavonhatatlan. A Transilvania reporter értesülései szerint az épületben székelő
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Alapiskolai beiratkozás: a rossz szülői döntések az asszimilációt szolgálják!
2014. január 16. – hirek.sk
Szlovákiában megkezdődött az alapiskolai beiratkozás, annak végeredménye, vagyis a
magyar tanítási nyelvű intézményekbe beíratott gyermekek száma a felvidéki magyarság
számára minden évben az asszimiláció időszerű mértékét is jelzi. A szülőknek tehát
alaposan meg kell fontolniuk az utódaik jövőjét is befolyásoló döntésüket! A Via Nova
Ifjúsági Csoport tevékenységének egyik legfontosabb pillérét jelenti a Beiratkozási Körút,
amelynek célja a magyar szülők tájékoztatása és meggyőzése a magyar iskola előnyeiről. A
Bethlen Gábor Alap pályázati forrásaiból finanszírozott körút decemberben vette kezdetét,
és a hetekben további helyszíneken folytatódik.

Felvidék

Unita Turism fellebbezni fog, de a tárgyalásig el kell hagynia az épületet. A Szabadság úgy
tudja, az örökösök még nem döntöttek arról, mi legyen az épület sorsa.

Hétköznapi érvényesülés magyar iskolával - Via Nova beiratkozási kisfilm
2014. január 16. – bumm.sk
Megjelent a Via Nova ICS idei első beiratkozási kisfilmje. A film üzenete, hogy az
anyanyelvi iskola létfontosságú a gyerekek számára a későbbi érvényesülés szempontjából,
hiszen ott szerzik meg a később nem pótolható, szerteágazó tudást.

Pék László: az új közoktatási törvény árnyékában örömmel fogadtuk az új
programot
2014. január 16. – Felvidék Ma
Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke nyilatkozott az új
külhoni iskolákat érintő program nyitórendezvényén, elmondta, az óvodások és a
kisiskolások éve után tovább gazdagodott a program. „Sajnos, nekünk most az a nagy
gondunk, hogy Szlovákiában decemberben elfogadtak egy olyan tanügyi törvényt, amely az
alacsony diáklétszámú iskolákat szinte megtizedeli, de a magyar iskolák esetében mintegy
a negyedét érinti és nemcsak kisiskolákat. Sok városkörnyéki kisiskolát is érint a
szórványterületeken, ahol kevesebb a diák és egyre csak fogy a diák, viszont a felső
tagozatos tanulókat és a nagy iskolákat is érinti, illetve az alacsony létszámmal működő,
teljes szervezettségű iskolákat.”

Petőcz Kálmán indul az SaS EP-listáján
2014. január 16. – bumm.sk, Új Szó
Petőcz Kálmán a Szabadság és Szolidaritás (SaS) színeiben indul a EP-választásokon, a
lista ötödik helyét kapta meg. A bumm.sk-nak elmondta: azért az SaS listáján indul, és
nem magyar érdekeltségű pártén, mert a Híd és az MKP a konzervatív pártcsoport tagjai, ő
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2014. január 16. – Új Szó
Bárdos Gyula tegnap az Új Szó Stúdió vendége volt. A magyar elnökjelölt korábban nem
kívánt számokat mondani, ám tegnap kijelentette: 5 százalék feletti eredményt vár. „Az 5
százalék alatti eredményt nem tartanám sikernek. Ez nem nagyképűség részemről. Az
eddigi visszajelzések eredménye, illetve az ebből fakadó optimizmusom azt mutatja, hogy
ha a részvétel szép lesz, akkor van esély arra, hogy 5 százalék feletti eredményt érjünk el”.

„Az EB a vajdasági magyarságra is figyeljen!”
2014. január 16. – Magyar Szó, Pannon RTV
Az Európai Parlament csütörtöki, Szerbiáról szóló ülésén Gál Kinga, a Fidesz képviselője
felszólalásában elégedettségének adott hangot, amiért Kacin jelentésében a vajdasági
magyarság számára kulcsfontosságú kérdések is helyet kaptak. Gál kérést intézett az EB
illetékeseinek irányába, hogy a jelentésben részletezett, a vajdasági magyarsághoz köthető
problémákat és kérdéseket kísérje figyelemmel a csatlakozási tárgyalások során.

Felvidék

Bárdos 5% feletti eredményt vár

Vajdaság

pedig politikai múltját és meggyőződését tekintve is liberális. Hozzátette: mindettől
függetlenül magyar politikusként méreti meg magát a választáson.

Selaković: Az SNS hajlandó tárgyalni a DS-szel Vajdaság statútumáról
2014. január 16. – Vajdaság Ma
A Szerb Haladó Párt (SNS) kész tárgyalni a Demokrata Párttal (DS) a Vajdaság
statútumával kapcsolatos kérdés megoldásáról, jelentette ki Nikola Selaković, az SNS
tisztségviselője, szerbiai igazságügyi és államigazgatási miniszter. Selaković elmondta, az
SNS elfogadja Miodrag Rakićnak, a DS alelnökének kezdeményezését, hogy a kérdéssel
foglalkozó szakmai munkacsoporton kívül is tárgyaljon a Demokrata Párttal a tartomány
statútumáról.

Pásztor István szerint egy teljesen új statútumra van szükség
2014. január 16. – Pannon RTV
Megalakult a Vajdaság statútumának kidolgozásával megbízott munkacsoport. Pásztor
István, a tartományi parlament elnöke elmondta: legkésőbb január 24-ig megtartják a
testület alakuló ülését. Akkor dől majd el, hogy egy új statútumon kezd-e dolgozni a
munkacsoport vagy a meglévő szövegét módosítják. Pásztor István szerint egy teljesen új
statútumra van szükség. A tartományi parlament elnöke fontosnak tartja, hogy azok az
elemek is bekerüljenek az új szövegbe, amelyek az Alkotmánybíróság döntése alapján
érintetlenek maradtak a régi statútumban.
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Fejlesztés a Csongori Általános Iskolában
2014. január 16. – Kárpátalja
Az Európai Unió Keleti Partnerség Programjának keretén belül – Magyarország
Külügyminisztériuma és a Kárpátaljai Megyei Tanács pénzügyi támogatásával – több más
oktatási, ill. kulturális intézmény felújítása mellett korszerűsítésben részesült a Csongori
Általános Iskola is. A támogatásból a tanintézmény fűtési problémáit orvosolták.

Könyvek a rijekai magyaroktól
2014. január 16. – Új Magyar Képes Újság
A rijekai/fiumei magyarok aktivitásának köszönhetően a napokban két kötet is megjelent.
A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei és a pulai HMDK-szervezet tagjai 22 magyar
népmesét fordítottak le horvát nyelvre, amelyek Mađarske narodne bajke kötetcímmel
láttak napvilágot. Kiadták a fiumei magyarok meghatározó személyiségének, Viola Évának
a legújabb háromnyelvű verseskötetét is, címe: Az öreg tenger.

A 2013-as év eredményes volt
2014. január 16. – RTV Slovenija Hidak
A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottsága elégedett a két
szerkesztőség tavalyi munkájával, és egyhangúan fogadta el a gyártási és programterv
megvalósításáról szóló beszámolót.

Vajdaság

2014. január 16. – Pannon RTV
A tartományi hatalmi koalíció stabil, és Vajdaságban rendkívüli választásokra nincs
szükség – állítják a parlamenti többséget alkotó pártok képviselői. Tőlük eltérően, a
köztársasági kormányt támogatók viszont vitatják az itteni hatalom állítását, és úgy vélik, a
tartományi vezetés már nem élvezi a választók többségének bizalmát. A Szerb Haladó Párt
képviselője szerint az időközi helyhatósági választások ékesen bizonyítják, hogy a
Demokrata Párt Vajdaságban elveszítette támogatottságát. Bírálják azt is, hogy a
parlamenti többség gyakran elhamarkodott és jogilag megalapozatlan döntéseket hozott.

Muravidék Horvátország Kárpátalja

„Vajdaságban nincs szükség rendkívüli választásokra!”
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Nagy magyar télben picike tüzek…
2014. január 16. – Nemzeti Regiszter
2014. január 12-én a torontói Szent Erzsébet templom halljában műsoros jótékonysági
ebéddel ünnepelte a Kalejdoszkóp – Kaleidoscope c. kulturális folyóirat a megjelenésének
16. évfordulóját.

Ausztria

2014. január 17. – Őry Mariann – Magyar Hírlap
Andreas Mölzer szerint a határon túli magyarok számára az egyetlen más megoldás, mint
az autonómia. Az Osztrák Szabadságpárt európai parlamenti képviselője bátor embernek
tartja Tőkés Lászlót, amikor autonómiát javasolt. Véleménye szerint Bukarest akkor
cselekedne okosam ha támogatná, sőt megerősítené magyar közösséget és autonómiát
adna nekik, hiszen az önrendelkezés az egyetlen megoldás a határon túli magyarok
problémájára.

Diaszpóra

Cél az autonómia
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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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