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140 millió forint a külhoni magyar felsősök éve programra 
2014. január 14. – MTI, Kormány.hu, Magyar Nemzet, Felvidék Ma, Hirek.sk, Pannon 

RTV, Kossuth Rádió, InfoRádió, Lánchíd Rádió 

Az idén 140 millió forint áll rendelkezésre a külhoni magyar felsősök éve programra, 

amelynek középpontjában a tehetséggondozás, a pályaorientáció, a személyiségfejlesztés 

és a tudományok megszerettetése áll. A cél továbbra is a külhoni magyar oktatás 

megerősítése és vonzóvá tétele az ottani magyar szülők, diákok számára. Két körút indul a 

Kárpát-medencében, az egyik pályaorientációs tréning lesz, a 7-8. osztályosokat szeretnék 

megszólítani, segíteni nekik kiválasztani a számukra legmegfelelőbb továbbtanulási 

formát. A másik körút gazdasági-pénzügyi-üzleti jellegű lesz. Terveznek továbbképzéseket 

pedagógusoknak az osztályfőnöki szerepről. 

 

Lekésett az európai bírósági perről az RMDSZ 
2014. január 14. – Krónika 

Bár az RMDSZ azt állítja, hogy megfellebbezte a luxemburgi bíróságon polgári 

kezdeményezése európai bizottsági elutasítását, a bíróság közölte, sem a szövetség, sem a 

kezdeményezésben partnerséget vállaló Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) 

nem nyújtott be keresetet az ügyben. 

 

Tőkés László vezette koalíciós listát akar az EMNT az EP-választásokra 
2014. január 14. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Továbbra is erdélyi magyar koalíciós listát szeretne az EP-választásokra az Erdélyi Magyar 

Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Tőkés Lászlóval az élen. Az EMNT 

közleményében azt írja, „a legfontosabb cél az, hogy Brüsszelben a következő időszakban is 

erős erdélyi magyar képviselet legyen", és ennek legkívánatosabb formájának a közös listát 

tartják. 

 

A nemzettudat misszionáriusai 
2014. január 15. – Kárász Andor – Demokrata 

A diaszpóra gyökereinek erősítésére indították a Magyar Kormány a Kőrösi Csoma 

programot, aminek keretében 47 fiatalt küldtek külföldre, hogy felderítsék és újraélesszék 

a különböző országokba került, szétszóródóban lévő magyar közösségeket. Három fiatal 

számol be kint szerzett tapasztalatairól, élményeiről a kint eltöltött idő alatt. A program 

kedvező visszhangjának köszönhetően idén megduplázott létszámmal közel százan 

vehetnek részt a diaszpóra magyarság identitásának megerősítésében. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2014. január 15-i számában olvasható.) 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/140-millio-forint-a-kulhoni-magyar-felsosok-eve-programra
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/lekesett-az-europai-birosagi-perrol-az-rmdsz
http://itthon.transindex.ro/?hir=35179
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A Velencei Bizottság és az alkotmánybíróság kell előbb véleményezze az 
alkotmánymódosítási tervezetet 
2014. január 14. – transindex.ro 

Azután szervezhetik meg csak az alkotmányozási népszavazást, hogy a Velencei Bizottság 

és az alkotmánybíróság véleményezte az alkotmánymódosítás tervezetét. Az Adevarul.ro 

portál úgy tudja, az alkotmánymódosítás parlamenti vitája január 27. után kezdődne, 

amikor megkezdődik a tavaszi parlamenti ülésszak. 

 

Tőkés „elgondolkozna” azon, hogy koalíciós jelöltlista élére álljon  
2014. január 14. – maszol.ro 

Ha az erdélyi magyar pártok összefognak, és közös jelöltlistát támogatnak az európai 

parlamenti választásokon, akkor Tőkés László elgondolkozik majd az Erdélyi Magyar 

Néppártnak (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak (EMNT) azon a felkérésén, 

hogy e lista élére álljon. Ezt az EP-képviselő sajtósa nyilatkozta a maszol.ro kérdésére 

kedden. 

 

A szenátorok esetében maradna az egyéni választókerületes rendszer, de ők 
is kevesebben lennének 
2014. január 14. – transindex.ro 

A szenátus esetében megőriznék az egyéni választókerületes választási rendszert, ám 

valószínű, hogy az alkotmánymódosítás után minden megye csak két szenátort juttathat a 

parlamentbe - mondta hétfőn Victor Ponta kormányfő egy televíziós műsorban. Ez 

összesen 84 szenátort jelentene a mostani 176 helyett. 

 

Băsescu: elfogadhatatlan a Dnyeszter-melléki román iskolákra nehezedő 
adminisztratív nyomás 
2014. január 14. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, Népújság 

A Moldovai Köztársaság szakadár Dnyeszter-melléki területén működő román iskolákra 

nehezedő adminisztratív nyomást tette szóvá kedden Traian Băsescu államelnök, aki az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) közbelépését kérte. 

 

Székely: politikai döntés volt az alkotmánybíróság döntése a decentralizációs 
törvényről 
2014. január 14. – transindex.ro 

Székely István politikai elemző szerint politikai döntést hozott az alkotmánybíróság, 

amikor múlt pénteken azt állapította meg, hogy a decentralizációs törvény 

alkotmányellenes. Székely az Erdély FM-nek azt mondta, az alkotmánybíró véleményét 

nagyban meghatározza, melyik párt delegálta őt, és ez a döntés is "első sorban azt igazolja 

vissza, több más döntéshez hasonlóan, hogy a PDL-nek többsége van az 

alkotmánybíróságban." 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35176
http://itthon.transindex.ro/?hir=35176
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/23437-tokes-elgondolkozna-azon-hogy-koalicios-jeloltlista-elere-alljon
http://itthon.transindex.ro/?hir=35181
http://itthon.transindex.ro/?hir=35181
http://itthon.transindex.ro/?hir=35180
http://itthon.transindex.ro/?hir=35180
http://itthon.transindex.ro/?hir=35182
http://itthon.transindex.ro/?hir=35182
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Stirbu csak akkor támogatja a verespataki kitermelést, ha nem sérül az 
épített örökség 
2014. január 14. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

Csak abban az esetben támogatja a kulturális minisztérium az esetleges verespataki 

aranykitermelést, ha a beruházás nyomán nem sérül a helyi épített örökség - jelentette ki 

kedden Gigel Stirbu kulturális miniszter, aki csaknem egy hónapja tárcavezető. 

 

Erdélyi magyar EP-képviselők bírálták a román kormányt Brüszszelben 
2014. január 14. – Erdély Ma, hirado.hu, transindex.ro, Szabadság 

Mind Winkler Gyula, mind Tőkés László romániai magyar európai parlamenti (EP-) 

képviselő a román kormányt bírálta egyperces felszólalásában hétfő este az EP plenáris 

ülésén, Strasbourgban. 

 

„Nem szólunk bele a helyi bokszmeccsekbe” 
2014. január 14. – maszol.ro 

„El kell érnünk azt, hogy területi vezetőink értsék meg egymás érvelését, gondolkodását, és 

keressük meg a középutat, amelyen együtt előre tudunk menni” – jelentette ki az Erdélyi 

Riportnak és a maszol.ro-nak adott interjúban Kovács Péter. Az RMDSZ főtitkárát az 

elmúlt évről és az idei kihívásokról kérdezték. 

 

Indigó csoport: a tüntetők ne hozzanak magukkal semmilyen jelképet!  
2014. január 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A rétyi Schweighofer fűrészüzem elleni utcai tiltakozás szervezői nyomatékosan kérik a 

tiltakozókat, hogy semmilyen szimbólumot, jelképet ne vigyenek magukkal a szerdai 

tüntetésre, minderről a szervezők gondoskodnak.  

 

Díjeső az udvarhelyszéki iskoláknak 
2014. január 14. – szekelyhon.ro 

Számos udvarhelyszéki gyerek végzett előkelő helyen, a magyar kormány által 

meghirdetett: 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve program Miénk a város! játékában. 

A vetélkedőn négy székelyudvarhelyi, valamint egy zetelaki és a felsőboldogfalvi iskola 

nyert csodasarkot, összesen huszonöt diáknak köszönhetően. 

 

Pénteken hirdetnek ítéletet a városzászló-perben 
2014. január 14. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Lezajlott kedden az érdembeli tárgyalás a háromszéki prefektúra által Sepsiszentgyörgy 

önkormányzata ellen, a város zászlaja ügyében indított feljebbviteli perben. A brassói 

táblabíróság pénteken mond ítéletet. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35183
http://itthon.transindex.ro/?hir=35183
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=156485&cim=erdelyi_magyar_ep_kepviselok_biraltak_a_roman_kormanyt_bruszszelben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/23408-nem-szolunk-bele-a-helyi-bokszmeccsekbe
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/23438-indigo-csoport-a-tuntetok-ne-hozzanak-magukkal-semmilyen-jelkepet
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/dijeso-az-udvarhelyszeki-iskolaknak
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/penteken-hirdetnek-iteletet-a-varoszaszlo-perben
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Kevesebb osztály indul 
2014. január 14. – szekelyhon.ro 

A jelenleginél kevesebb osztály szerepel a következő tanévi Hargita megyei beiskolázási 

tervben, egyrészt a gyereklétszám csökkenése, másrészt az osztálylétszámok növelése 

miatt. Nagy újdonság, hogy visszavezeti az oktatási tárca kilencedik osztálytól a 

szakiskolát, mivel azonban erről még nem sokat tudni, a szakoktatási, középiskolai 

keretszámok sem publikusak. 

 

Mit akar a Jobbik helyi szervezete Kolozsváron? 
2014. január 14. – maszol.ro 

Vasárnap adta hírül a maszol.ro, hogy megalakult Kolozsváron a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom nyolcadik erdélyi fiókszervezete. Az élén álló Erdély Béla történész-politológust 

felkeresték, hogy a sokak által kirekesztőnek, rasszistának ítélt pártról helyi 

tevékenységéről kérdezzék.  

 

Zsidó tiltakozás a gyergyószentmiklósi Nyírő-est miatt 
2014. január 14. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tiltakozik a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetsége (FCER) amiatt, hogy a 

„gyergyószentmiklósi hatóságok" megemlékezést rendeznek Nyírő József író tiszteletére. 

Aurel Vainer parlamenti képviselő, a szövetség elnöke kedden felszólította a 

belügyminisztériumot, a főügyészséget, a Hargita megyei prefektúrát és 

Gyergyószentmiklós polgármesteri hivatalát: akadályozzák meg az eseményt. 

 

Vitatott obeliszkfelújítás Sepsiszentgyörgyön 
2014. január 14. – Krónika 

Megoszlanak a vélemények a sepsiszentgyörgyi I. világháborús emlékmű felújításáról, a 

bírálók szerint történelemhamisítás történt. A vitát az váltotta ki, hogy az elmúlt év végén 

felújított obeliszkre nem került vissza a magyar címer, illetve  „A hazáért” és a „Vitéz 

nagybányai Horthy István Magyarország kormányzóhelyettese” felirat. 

 

Január 24-én lesz jogerős ítélet Nagy Zsolt perében 
2014. január 14. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az egykori távközlési miniszter és Tudor Chiuariu volt igazságügyi tárcavezető esetében, a 

Román Posta perben az ügyész letöltendő börtönbüntetést kért. Mindkét vádlott 

fenntartotta ártatlanságát, és felmentését kérte. A tegnapi tárgyaláson elhangzott 

vádbeszédében a korrupcióellenes ügyész azt mondta: a két tárcavezető hozzájárult ahhoz, 

hogy egy, a Román Posta tulajdonában levő ingatlant valós árának töredékéért kapjon meg 

egy cég. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kevesebb-osztaly-indul
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/23440-mit-akar-a-jobbik-helyi-szervezete-kolozsvaron
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/zsido-tiltakozas-a-gyergyoszentmiklosi-nyiro-est-miatt
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/obeliszkfelujitas-atortenelemhamisitassala-sepsiszentgyorgyon
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=156502&cim=januar_24_en_lesz_jogeros_itelet_nagy_zsolt_pereben
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Borboly diszkriminál a gyergyói PSD szerint 
2014. január 15. – Krónika, maszol.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) panaszolta be Borboly Csaba 

Hargita megyei tanácselnököt a Szociáldemokrata Párt (PSD) gyergyószentmiklósi 

szervezetének elnöke. Marius- Graţian Benchea azt kifogásolja, hogy szerinte Borboly 

etnikai alapon osztja el a megyei költségvetést. 

 

Konferenciát rendeznek az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából 
2014. január 14. – hirek.sk 

Az Anyanyelvünkért polgári társulás december végén fejezte be a „Nyelvi jogaink egy 

helyen“ című projektjét, amely kapcsán anyanyelvi konferenciát rendez február 27-28-án, 

az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából Révkomáromban. A kétnapos tanácskozás 

témája az anyanyelvhasználat lehetőségei Szlovákiában az egyes nyelvhasználati 

színtereken. 

 

Kerekasztal: hatékonyabb jogérvényesítésre van szükség 
2014. január 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala felháborodással veszi tudomásul, hogy az utóbbi 

hetekben több olyan esemény is történt, melyek megingatják az állampolgárok Szlovákiába 

mint jogállamba vetett bizalmát. A Kerekasztal szerint hatékonyabb jogérvényesítésre van 

szükség Szlovákiában. 

 

Vissza a magyar kérdést a köztudatba 
2014. január 14. – Felvidék Ma 

Szakmai konferenciát tartott a Pro Futuro Hungarica polgári társulás a Magyar Közösség 

Pártjának pozsonyi székházában. Az előadók, politikusok és elemzők hozzászólásaikban az 

1989-es bársonyos forradalom óta eltelt 25 év eseményeit, történéseit, döntéseit, az elért 

eredményeket és kudarcokat vették górcső alá, illetve számba vették a megújulás 

lehetőségeit. 

 

A Szegedi Tudományegyetem nyílt napokat rendez a Vajdaságban 
2014. január 14. – Magyar Szó 

A felvételi időszak közeledtével az idén újra megrendezi a Szegedi Tudományegyetem a 

középiskolásoknak, szülőknek, pedagógusoknak szóló tájékoztató programjait. Az SZTE 

február 8-án tart nyílt napot, a felvételizőknek pedig folyamatosan útbaigazítást, 

felvilágosítást ad. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140114161142/Konferenciat-rendeznek-az-anyanyelv-nemzetkozi-napja-alkalmabol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140114124802/Kerekasztal-hatekonyabb-jogervenyesitesre-van-szukseg.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/43592-vissza-a-magyar-kerdest-a-koztudatba
http://www.magyarszo.com/hu/2218/kozelet_oktatas/106356/A-Szegedi-Tudom%C3%A1nyegyetem-ny%C3%ADlt-napokat-rendez-a-Vajdas%C3%A1gban.htm
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Közös ünnepség augusztus huszadikán 
2014. január 14. – Magyar Szó 

A Dunatáj Egyesület Nyugat-Bácska fejlesztéséért civil szervezet azzal hívta össze a régió 

magyarok lakta településeinek képviselőit, hogy a falusi művelődési egyesületek egyetlen 

közös rendezvénnyel ünnepeljék meg augusztus huszadikát. Péter István egyesületi elnök 

előterjesztette, hogy az ünnepséget hagyományteremtőként kell kezelni, azzal, hogy 

ráépüljön az eddigi egyházi rendezvényre, a szentmisét, a kenyérszentelést és az azt követő 

agapét egy látványos, zenés táncos fölvonulással kellene megtoldani. 

 

„Fejték Szabadkát, a költségvetést, a közvállalatokat”  
2014. január 14. – Pannon RTV 

Szabadkán folytatódik az elszámoltatás a közpénzekkel. A Köztisztasági Közvállalat ellen 

tett bűnvádi feljelentés csak a kezdet. A polgármester minden indokolt esetben a 

rendőrséghez és az ügyészséghez fordul. Erről Maglai Jenő a Pannon TV Szubjektív című 

műsorának felvételén beszélt. Akárcsak arról, hogy ez sok mindenkinek nem tetszik. A 

háttérben ezért folytatódnak a politikai játszmák. 

 

Diszkrimináció, vagy… 
2014. január 14. – Magyar Szó 

A kishegyesi telekrendezési és útügyi közvállalat munkahelyeinek szisztematizációjáról is 

tárgyaltak nemrégiben a képviselő-testület ülésén, mivel a községnek, mint alapítónak a 

vállalat minden dokumentumát jóvá kell hagynia. Korábban is többször felmerült, és 

ezúttal is, hogy diszkrimináció-e, ha a vezető munkahelyek esetében megkövetelik a 

kétnyelvűséget, egészen pontosan a háromnyelvűséget, hiszen a községben három 

hivatalos nyelv van: a szerb, a magyar és a montenegrói. 

 

Kostreš: Koalícióra léphetünk a haladókkal és a demokratákkal is 
2014. január 14. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) koalícióra léphet a Demokrata Párttal (DS) és a 

Szerb Haladó Párttal (SNS) is, amennyiben ezek a pártok támogatják a tartomány 

alkotmányos helyzetének módosítását, jelentette ki Bojan Kostreš, az LSV alelnöke. Szavai 

szerint a liga még senkivel sem tárgyalt a tartományi szintű többség módosításáról, 

ugyanakkor leszögezte, amennyiben felmerül ez a kérdés, az autonómia kérdése lesz a 

„kérdések kérdése”. 

 

Csillagok fürkészője 
2014. január 14. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvát Országos Levéltár, a Magyar Országos Levéltár és a Horvát Nemzeti és Egyetemi 

Könyvtár együttműködésében „Csillagok fürkészője" címmel január 9-én az eszéki 
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http://www.magyarszo.com/hu/2218/vajdasag_zombor/106354/K%C3%B6z%C3%B6s-%C3%BCnneps%C3%A9g-augusztus-huszadik%C3%A1n.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=102940
http://www.magyarszo.com/hu/2218/vajdasag_kishegyes/106380/Diszkrimin%C3%A1ci%C3%B3-vagy%E2%80%A6.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16569/Kostres-Koaliciora-lephetunk-a-haladokkal-es-a-demokratakkal-is.html
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5202-csillagok-fuerkeszje


 

 

 

 

 

 
8 

Régészeti Múzeumban nyílt meg az a nemzetközi kiállítás, amelyet Bogdanich Dániel Imre 

horvát csillagász születésének 250. és Lipszky János általános Magyarország-térképe 

befejezésének 200. évfordulója alkalmából készítettek 2010-ben. 

 

Pathy Lívia az új, magyar nyelvért felelős szakfelügyelő 
2014. január 14. – Volksgruppen 

Pathy Lívia, a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium magyar tanárnője a Tartományi 

Iskolatanács új, magyar nyelvért felelős szakfelügyelője a kötelező iskolai oktatásban - 

népiskolákban és új szakközépiskolákban - résztvevő intézményekben. Megbízatását 

hivatalosan kedd délután vehette át Kismartonban Gerhard Reschtől, a Tartományi 

Iskolatanács elnökétől. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2625421/
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

