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2014. február 10. – transindex.ro
A bejelentett iskola-összevonások nagy része meg fog történni Hargita megyében, akárcsak
a Kovászna megyei óvodák összevonása. A Hargita és Kovászna megyei főtanfelügyelők,
Bartolf Hedwig és Keresztély Irma elmondták a Transindexnek, hogy az iskola-összevonás
nem az ő hatáskörük, hanem az önkormányzatoké, a tanfelügyelőségek csak beleegyeznek
azok döntésébe. Remus Pricopie tanügyminiszter szombaton arra kérte Kovászna és
Hargita megye tanfelügyelőségét, hogy tekintettel a megyék etnikai specifikusságára, a
következő tanévben ne módosítsák az iskolahálózatot, és ne szüntessenek meg osztályokat,
ha nincs erről konszenzus helyi szinte.

Vezető hírek

Mégis sor kerül a bejelentett székelyföldi iskola-összevonások egy részére

A kisebbségvédelmi polgári kezdeményezésről egyeztetett Borbély László
Maros Sefcovic szlovák biztossal
2014. február 10. – transindex.ro, maszol.ro
Maros Sefcovic intézményközi és adminisztrációs ügyekért felelős EU-biztossal találkozott
február 10-én Borbély László, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke. „Fontos év áll
előttünk: az EP-választások levezetése, akárcsak az állampolgárok aktív és sikeres
bevonása, nagy kihívás lesz egész Európa számára. A választások után pedig arra kell
törekednünk, hogy a kisebbségi jogok területén létrejöjjön egy egységes európai
szabályozási keret, hogy a kisebbségi közösségek jogai ne függjenek a tagállamok változó
politikai légkörétől” – hangsúlyozta Borbély László a találkozón. Elmondta, az RMDSZ
által kezdeményezett kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés, amelynek
iktatását az Európai Bizottság tavaly visszautasította, egy ilyen egységes szabályozási keret
létrejöttét szorgalmazta.

Olimpia magyarul? Lekapcsolva!
2014. február 11. – Demecs Péter – Új Szó
Nincs esély Szlovákiában élő magyar közvetítést nézni a téli olimpiáról, a jogtulajdonos
ugyanis csak Magyarország területére engedélyezte a sugárzást. Bár a közvetítési jogot
ugyanilyen megkötésekkel adták el minden tévétársaságnak, a környező országok közül
csak a magyar köztévé kapcsolta le az élő adásról a határon túl élőket – írja az Új Szó. A
cseh és az osztrák közvetítést azért lehet Szlovákiában is nézni, mert a köztévék nem
blokkolták saját műsoraikat. Ha kérnék az adás kódolását a külföldi műsorterjesztőtől,
annak műszaki lehetőségén múlna, hogy ezt a követelményt milyen módon tudja
végrehajtani. Azaz képes-e kódolni csak az adott műsort vagy a csatorna teljes adását.
Mivel az MTVA saját műsorát blokkolja, a műsorterjesztő ezzel nem tud mit kezdeni, így az
élő adás magyarul nem érhető el, csupán az összefoglalók.
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2014. február 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro,
Nyugati Jelen
Április 2-ára halasztotta hétfőn a ploiești-i fellebbviteli bíróság a Mikó-per tárgyalását.
Markó Attila RMDSZ-es képviselő, a per egyik vádlottja a Krónikának elmondta, úgy
tudja, a bíróság kiderítette Marosán Tamásnak, az Erdélyi Református Egyházkerület
nyugalmazott jogtanácsosának hivatalos magyarországi tartózkodási helyét, így
kézbesíteni fogják az idézést, és várhatóan április 2-án megkezdődhet az érdemi tárgyalás.
Kapcza Mikolt Krisztina, az Erdélyi Református Egyházkerület jogi képviselője ugyanakkor
az MTI-nek elmondta, a bíróság Marosán Tamás édesanyjának leveléből értesült a vádlott
magyarországi címéről, és erről a címről kell beidéznie oly módon, hogy azt legkésőbb 30
nappal a tárgyalási nap előtt megkapja.

Erdély

Áprilisban folytatódik a Mikó-per

A magyar nyelvhasználat mellett „kampányol” a Kovászna megyei prefektus
2014. február 10. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI
Dumitru Marinescu, Kovászna megye prefektusa egy hétfőn tartott sepsiszentgyörgyi
sajtótájékoztatón bejelentette, levélben készül javasolni a megyében működő
közintézményeknek, hogy frissítsék honlapjaikat, és minden közérdekű információt
tegyenek közzé magyar nyelven is. A Mediafax hírügynökség beszámolója szerint a
prefektus „a megye lakói iránti gesztusként" javasolta az intézményeknek, hogy
fordítsanak nagyobb figyelmet a magyar nyelvű tájékoztatásra. A prefektus megállapította,
hogy a Kovászna megyei közintézményeknek csak egy része tartja tiszteletben a kétnyelvű
tájékoztatásra vonatkozó törvényes előírásokat, az intézmény nevét sem írta ki valamennyi
intézmény magyarul is. „A zászlók és a kétnyelvű feliratok ügyében a prefektúra és az
önkormányzatok közötti háború akkor fejeződhet be, ha koherens törvények szabályozzák
a vitatott kérdéseket” - tette hozzá a prefektus.

Magyar nyelvű gyakorlati szakoktatás indul szeptembertől Kolozsváron
2014. február 10. – Erdély Ma, Paprika Rádió
Magyar nyelvű gyakorlati szakoktatás indul szeptembertől Kolozsváron, a Református
Kollégium égisze alatt. Ennek értelmében két osztály és ezen belül négy szak indul
szeptembertől. Az egyik szakács és kozmetikai szak, a másik osztályban víz-gázszerelőket
és elektroműszerészeket képeznek majd. A tanfelügyelőség támogatásával indítják
szeptemberben az oktatást a Református Egyház Horea úti épületében. Emellett a
kezdeményezők célul tűzték ki a szakiskolákról alkotott általános vélemény
megváltoztatását. Azokhoz a fiatalokhoz fordulnak, akik szakmát szeretnének tanulni.

Kiállítanák Ferenc József császár és Erzsébet császárné szobrát Temesváron
2014. február 10. – Erdély Ma, Nyugati Jelen
A temesvári városi tanácsosok egy része a temesvári Román Operának és három
színtársulatnak (román, magyar, német) otthont adó Kultúrpalota eredeti homlokzatának
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Erdély

a helyreállítását szorgalmazta. Nicolae Robu polgármester nem híve a Ferenc József
színház eredeti homlokzata visszaállításának, de azt szeretné, ha az osztrák császár és a
császárné szobrai, amelyeket az átépített homlokzat mögött rejtettek el, talapzatra
kerülnének és az Opera bejáratának két oldalán állnának. „Az Opera homlokzatát fel kell
újítani, a jelenlegi külsejét megőrízve – nyilatkozta Nicolae Robu –, az Opera eredeti
formájában is nagyon szép volt, de véleményem szerint az már nem illene a tér jelenlegi
építészeti stílusához”.

„A szemünk előtt vannak a jó oktatási módszerek”
2014. február 10. – maszol.ro
A „szemünk előtt” jó mintái vannak a pedagógusképzésnek, az oktatásszervezésnek, a
felelősségvállalásnak, a minőségbiztosításnak vagy akár a felelősségre vonásnak –
jelentette ki a maszol.ro-nak adott interjúban Péntek János. A kolozsvári professzort az
oktatás minőségét bíráló nyílt leveléről kérdezték.

Hiányzik a magyar erő
2014. február 10. – Szucher Ervin – Krónika
Bár színmagyar településnek számít a dél-erdélyi szórványban, a Fehér megyei
Nagymedvésen alig van magyar közösségi élet. Miközben a 187 lelket számláló településen
is pénz kérdése a néhány gyereknek anyanyelven való oktatása, a közösség összefogással
oldja meg ezeknek a nagyenyedi kollégiumba való ingáztatását. A magyar politikai
alakulatok hiánya azonban a választási eredményeken is meglátszik: a román pártok
igencsak szép arányban kanyarítanak le a leadott voksokból.

Magyar vetőmag a dévai Szent Ferenc Alapítványnak
2014. február 10. – Krónika
Vetőmagot kap adományként a Dévai Szent Ferenc Alapítvány a magyarországi Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpontja segítségével. A projektnek két célja van: egyrészt azt szeretnék elérni,
hogy az alapítvány önellátóan meg tudja termelni a kenyérsütéshez szükséges búzát,
másrészt tangazdaságok létrehozásával segíteni szeretnék az erdélyi mezőgazdasági
szakoktatást. Az akció ötletgazdája a gyergyószentmiklósi születésű Lázár Zoltán, aki
korábban Tánczos Barna szenátor munkatársa volt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztériumban, jelenleg pedig a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki
kabinetfőnöke. Lázár elmondta, a két intézmény felajánlásából 15 hektár termőterületet
tudnak majd a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által gondozott gyerekek számára bevetni.

Magas rangú állami kitüntetést kapott Papp Kincses Emese
2014. február 10. – Erdély Ma
Pedagógusi pályafutása, valamint az erdélyi magyar közéletért és az erdélyi magyar kultúra
ápolásáért végzett önzetlen tevékenysége elismeréseként Papp Kincses Emese a Magyar
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Erdély

Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült. A magas rangú magyar állami
elismerést február 9-én, vasárnap reggel adta át Németh Zsolt, a Külügyminisztérium
parlamenti államtitkára. Papp Kincses Emese 2002-ben EMKE-életműdíjat kapott, 2007ben Julianus-díjjal ismerték el tevékenységét, 2010-ben pedig a Németh Géza Egyesület
díjával jutalmazták.

Szórványközösségeket erősítő ópusztaszeri kirándulás
2014. február 10. – Nyugati Jelen
Február 8-án, szombaton a Szórvány Alapítvány kirándulást szervezett az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkba a szentpáli (Arad megye), dettai és gátaljai (Temes
megye) magyar közösség számára. A kirándulásra a Bethlen Gábor Alap által támogatott
Szórványgondnok, illetve Hálózati Közösségépítés programok keretében került sor. Az 50
résztvevő meglátogatta a Feszty-körképet és a Rotunda történeti kiállításait, majd rövid
szegedi megállás után hazatért.

Elhalasztott autonómia
2014. február 10. – Farkas Réka – Háromszék
Farkas Réka szerint „Furcsa és nehezen értelmezhető az a halogatás, ahogy az RMDSZ az
autonómia-törvénytervezethez viszonyul. Huszonöt éves késlekedés után most ismét
húzzák-nyúzzák, hónapról hónapra odázzák a jogszabály kidolgozását, véglegesítését. A
téblábolás éleszti a gyanút: ismét szemfényvesztés áldozatai leszünk, valójában nem is
gondolják komolyan a statútum parlament elé terjesztését”.

RMDSZ-javaslatok a parlamentben
2014. február 10. – Farkas Réka – Háromszék
Gazdag prioritáslistával vág neki az RMDSZ az új parlamenti évadnak, terveik között
találhatóak általános, egész országot érintő elképzelések és speciális, a magyarság
szempontjából fontos javaslatok. A sajátos kisebbségi tervezetek közül elsőként azt
említette, amely az anyanyelvhasználatot szabályozná az igazságszolgáltatásban, az
egészségügyben és a szociális hálózatban. Fontos feladatnak tekintik a választási rendszer
módosítását, fő célkitűzésük, hogy igazságos törvény szülessen, arányos képviseletről,
amely valamilyen garanciákat is tartalmaz, hogy a magyarság arányának és súlyának megfelelő képviselettel rendelkezzék. Továbbra is szeretnék elérni a kisebbségi törvény
elfogadását, és az ülésszak végéig benyújtanák Székelyföld autonómiastatútumát.

„Osztogatják” az állampolgárságot
2014. február 11. – Népszabadság
Enyhíteni szeretné öt kormánypárti és egy ellenzéki román képviselő az 1991 óta hatályban
lévő állampolgársági törvényt. Azon románok is igényelhetnék az állampolgárságot,
akiknek felmenői nem rendelkeztek román állampolgársággal. A tervezet indoklásában,
Szerbiát, a történelmi Máramaros Ukrajnához tartozó északi részét és Magyarországot
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Megújulóban a cserkészet
2014. február 10. – hirek.sk, Új Szó
2014. február 7-9. között tartotta a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség XX. szövetségi
közgyűlését és cserkészvezetői konferenciáját. Miután a közgyűlés résztvevői
meghallgatták az éves beszámolókat a szervezet 2013-as évi működéséről, az SZMCS
szervezeti struktúrájának újragondolása, valamint az azzal járó kérdések kerültek
napirendre. A konferencia végén a résztvevőknek bemutatták a Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség megújult honlapját is, amely a www.szmcs.sk címen érhető el.

Erdély
Felvidék

említi tételesen. Véleményük szerint ezeken a területeken élő románok számára a román
útlevél jelentené a kapcsolatot az anyaországgal.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. február 11-i számában olvasható.)

Államfőválasztás: Hrušovský jelölésével „rossz lóra tett” a Népi Platform?
2014. február 10. – hirek.sk
A legfrissebb felmérések azt bizonyítják, hogy a Népi Platformban tömörülő pártok talán
mégsem hoztak jó döntést akkor, amikor közös jelöltként Pavol Hrušovskýt indították az
államfőválasztáson. Míg a pár hónappal ezelőtt végzett felmérések alapján úgy tűnt: Pavol
Hrušovský akár a köztársasági elnökválasztás 2. fordulójába is bejuthat, ez idő tájt csak a
rangsor 4. vagy 5. helyén végezne.

Csökkent a magyar elsősök száma a Szenci járásban

Pásztor: A VMSZ folyamatosságra törekszik
2014. február 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Folyamatosságra törekedett választási programja összeállításakor a Vajdasági Magyar
Szövetség - jelentette ki Pásztor István pártelnök hétfőn a Pannon RTV Közügyek című
hírháttérműsorában. A legnagyobb vajdasági magyar párt vezetője elmondta, hogy ez a
folyamatosság a kisebbségi autonómiatörekvések, a nemzeti tanácsok jogai, a stratégiák
folytatása, az alkotmányosság és a Vajdaság státusa, a vagyon-visszaszármaztatás, a
rehabilitáció és a közbiztonság kérdésében szembetűnő. Emellett a 2014-es programban
megélhetési, szociális és egészségügyi kérdésekre koncentrálnak, a vajdasági magyarságot

Vajdaság

2014. február 10. – Felvidék Ma
Lezárultak az iskolai beíratások a Szenci járásban, az elmúlt évhez képest tízzel kevesebb
gyereket írattak be magyar tanítási nyelvű iskolába, szám szerint 37-et. A 2014/15-ös
tanévben 337 elsős ül be az iskolapadokba a Szenci járásban, közülük 37-en magyar
nyelven tanulnak majd, ami 10,98 %-nak felel meg.
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„Bátor és felelősségteljes politika”
2014. február 10. – Pannon RTV
Új elemekkel is bővül a Vajdasági Magyar Szövetség választási programja. A
kisebbségvédelem, az autonómiaépítés, a közbiztonság javítása mellett a térség- és
gazdaságfejlesztést, a szociális és egészségügyi problémák megoldását tűzte zászlójára a
párt. A VMSZ önállóan, teljes listával indul a március 16-i szerbiai köztársasági parlamenti
választásokon. A párt elnöke, Pásztor István szerint jelenleg a megélhetésük foglalkoztatja
leginkább a vajdasági magyar embereket. A VMSZ politizálását két szó határozza meg:
bátorság és felelősségteljesség.

Vajdaság

ugyanis most ezek a kérdések foglalkoztatják "húsba vágóan". A teljes programot a hét
végén teszik közzé.

Nyáron választást tartanak Vajdaságban?
2014. február 10. – Vajdaság Ma
A vajdasági kormánykoalíciónak nincs meg a statútum módosításának elfogadásához
szükséges kétharmados többsége, ez pedig az előrehozott tartományi választás kiírását
eredményezi majd, írja a Blic. A napilap szerint a statútum alkotmányellenesnek
minősített kétharmadát technikailag sem sikerülhet összehangolni szerbiai alkotmánnyal
a rendelkezésre álló hat hónap alatt, tehát a statútum lesz majd az oka az előrehozott
vajdasági választásnak, amelyet már több hónapja sürget az ellenzék.

Megújul a szabadkai Kosztolányi-emlékpark
2014. február 10. – Pannon RTV
A Kosztolányi-emlékpark hamarosan teljesen megújul. A Kosztolányi Dezső szabadkai
íróról készült szobor talapzata már csak a gránitburkolatra vár. A jelenlegi díszkövek
helyét sárga és szürke lapok váltják fel. Hat új padot is elhelyeznek majd a parkban, a
világítás és a növényzet is megújul.

A Fidesz mellett kampányolnak a civilek
2014. február 10. - MHO
Az április 6-i magyarországi választásokon való részvételre szólítja fel a magyar
állampolgársággal rendelkező vajdaságiakat hat délvidéki magyar civil szervezet, amelyek
közös közleményükben kiemelik: a vajdasági kettős állampolgárok számára nagy elégtétel,
hogy kilencven év után először mi is részt vehetünk magyarországi választásokon. A
közleményt a Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat, a
Vox Humana Emberbaráti Segélyszervezet, az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület, a
Kisebbségi Fórum, az Újvidéki Magyar Olvasókör és a Magyar Ifjúsági Akció írta alá.
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Népzenei és néptánc mesterképzés indult Kárpátalján
2014. február 10. – Kárpátinfo
Pál István kezdeményezésére tanfolyam indult Kárpátalja művészei számára, ahol népi
ének, néptánc, vonós hangszerek és tangóharmonika képzésre jelentkezhettek a tanulni
vágyók. A főiskola elnöke, Orosz Ildikó örömét fejezte ki a tanfolyam indulását illetően,
hiszen mint emlékeztetett, valaha Kárpátalján mindenkinek megvolt a maga nótája,
minden falunak a maga tánca, népviselete. Ez az évtizedek alatt sajnos kikopott, de most
talán sikerül visszahozni. Tóth István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának
főkonzulja pedig arra emlékeztetett minden résztvevőt, hogy Kárpátalja Magyarország
kulturális életében milyen jelentős szerepet tölt be a Nemzeti Színház élén álló
Vidnyánszky Attila és a Magyar Állami Népi Együttes prímása, Pál István által.

Ülésezett a pedagógusfórum
2014. február 10. – Új Magyar Képes Újság
A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma a múlt héten tartotta tisztújító közgyűlését.
A tanácskozáson az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről számoltak be, valamint a
szakmai szervezet megerősítette elnöki pozíciójában Csapó Nándort, aki újabb négy évig
vezeti majd a pedagógusfórumot. A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a
horvátországi magyar pedagógusok szakmai szervezete 13 éve segíti a pedagógusok
munkáját és dolgozik a magyar oktatásért.

Rekord látogatottság a 11. Magyar bálon
2014. február 10. – Volksgruppen
Az elmúlt hétvégén került megrendezésre a hagyományos Magyar bál Felsőpulyán, a
Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület szervezésében. Az idén már előzetesen több
mint 130 jegy kelt el. A bálra Bécsből, Sopronból, Ágfalváról és Kőszegről is érkeztek
vendégek.

Kárpátalja

2014. február 10. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma
Tizenkettedik alkalommal rendezték meg február 8-án a kárpátaljai könyvtárosok
konferenciáját Beregszászban. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a
Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesületének szervezésében
megvalósuló eseménynek a Rákóczi-főiskola olvasóterme adott otthont.

Őrvidék Horvátország

Iskolai könyvtárosok konferenciája Beregszászban
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2014. február 10. – MTI, Nemzeti Regiszter
Az Amerikai Magyar Koalíció (HAC) volt az egyik társzervezője annak az etnikai napnak,
amelynek keretében amerikai bel-és külpolitikai kérdésekről tájékoztatták a washingtoni
Fehér Házban az Egyesült Államokban élő nemzeti csoportok vezetőit - tájékoztatta az
MTI-t szombaton Maximilian Teleki, a HAC elnöke.

Beszámoló a 2014-es clevelandi MHBK bálról
2014. február 10. – Nemzeti Regiszter
2014 Január 25-én került megrendezésre a Cleveland Airport Marriott Hotel báltermében
a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége Clevelandi Főcsoportja által megszervezett 61.-ik
vacsorával egybekötött jótékony célú bál.

Diaszpóra

Etnikai nap társszervezője volt az Amerikai Magyar Koalíció a Fehér Házban

9

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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