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2015. február 11. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro,
transindex.ro
Jelen állás szerint ősztől felszámolódik a magyar gyógyszerészképzés Marosvásárhelyen –
állítja a felsőfokú tanintézet rektora, Leonard Azamfirei. A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) rektora úgy véli, a felelősség azokat a magyar
kollégákat terheli, akik nem állították össze az akkreditációs iratcsomót. Szilágyi Tibor
visszavonult rektorhelyettes szerint a helyzet egészen másként fest: az egyetem román
vezetősége és a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) próbálja
meg ellehetetleníteni a magyar gyógyszerészképzést.

Sosem volt olyan kiegyensúlyozott a magyar-szerb együttműködés, mint
most

Vezető hírek

Megszűnhet a magyar gyógyszerészképzés Vásárhelyen

2015. február 11. – MTI, Kormány.hu, nol.hu, atv.hu, mno.hu, Magyar Nemzet
Még soha nem volt ilyen kiegyensúlyozott az együttműködés Magyarország és Szerbia
között. A jó kapcsolat lehetőséget nyit a közös gazdasági növekedésre is, hiszen az
eddigiekhez képest sokat javultak a mutatók – mondta el Ivica Dačić külügyminiszter
Budapesten. A két országot azonban közös problémák is összekötik, melyek egyik központi
eleme a gázellátás kérdése. Szíjjáró Péter külügyminiszter, Magyarország: „Mindketten
kiszolgáltatottak vagyunk. Mind Szerbia, mind Magyarország. Kiszolgáltatottak vagyunk
energiabiztonság tekintetében, és azt is szeretném leszögezni, hogy ez nem közép-európai
kérdés meg közép-európai felelősség, hanem európai kérdés és európai felelősség.”

Johannis is hivatalos a fekete március évfordulójára

Új lehetőséggel élnek a Mikó-ügyben a reformátusok
2015. február 11. – Krónika, szekelyhon.ro
Megsemmisítési felfolyamodvány lehetőségével él a Mikó-per elítéltjeinek ügyében az
Erdélyi Református Egyházkerület. Kapcza Mikolt, az egyházkerület ügyvédje szerdán a
Krónikának elmondta: benyújtották a rendkívüli felfolyamodványt a bukaresti Legfelsőbb
Ítélő- és Semmítőszékhez Markó Attila és Marosán Tamás ügyében. Az egyház jogi
képviselőjétől megtudta a Krónika, az új büntetőtörvénykönyv nagyon kevés lehetőséget

Erdély

2015. február 11. – Krónika, transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro
Az etnikumközi kapcsolatokról tartanának kollokviumot az 1990-es véres román–magyar
összecsapások 25. évfordulóján Marosvásárhelyen, a rendezvényre Dorin Florea
polgármester Klaus Johannis államfőt is meghívja. Florea szerdai sajtótájékoztatóján
elmondta, szándékáról már levélben tájékoztatta az államfőt. Az Agerpres hírügynökség
szerint az elöljáró a marosvásárhelyi egyetemekkel működik együtt a kollokvium
megszervezésén. Dorin Florea megemlítette: van tapasztalata a hasonló rendezvények
lebonyolításában, hiszen ő volt a közvetítő, amikor 1997-ben Marosvásárhelyen találkozott
Emil Constantinescu román és Göncz Árpád magyar államfő. Florea akkor Maros megye
prefektusa volt.
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Osztrák lesz a kürtőskalács? – Folytatódik a huzavona
2015. február 11. – Krónika
Folytatódik a huzavona a Nemzetközi Kürtőskalács-szaktestület (NKSZ) és a magyar
Földművelésügyi Minisztérium (FM) között a kürtőskalács eredetvédelme, ezúttal európai
hagyományos különleges termékké nyilvánítása kapcsán. Hantz Péter, a kürtőskalácsszaktestület egykori ügyvivője szerdán arról tájékoztatta a Krónikát, hogy a szervezet –
amely korábban hungarikumnak terjesztette fel a kürtőskalácsot – két alkalommal is olyan
beadvánnyal fordult a budapesti minisztériumhoz, hogy nyilvánítsák az uniós védelemmel
járó hagyományos különleges terméknek (HKT) a süteményt. A földművelésügyi tárca
azonban mindkét alkalommal elutasította a javaslatot.

Erdély

nyújt a megsemmisítési felfolyamodványra, a Mikó-ügy elítéltjei esetében pedig arra
hivatkoztak, hogy nem történt bűncselekmény.

Szent László-szobrot kérnek a térre Váradon
2015. február 11. – Krónika
„Ki képviselne minket jobban, mint a városalapító Szent László király?” – teszi fel a
kérdést az a Facebook közösségi portálon megalakult közösség, amely a nagyváradi Szent
László tér felújítása kapcsán napirendre került „szoborügyben” internetes petícióval
szeretné elérni, hogy a lovagkirály emlékműve visszakerüljön méltó helyére. A szerdán
már több mint 1000 „like-ot” elérő, Szent László szobrot a váradi Szent László térre nevű
oldal közössége szerda estére tervezte véglegesíteni a helyi önkormányzathoz intézendő
írásbeli kérést, hogy utána kellő számú aláírással nyomatékosítsák óhajukat.

Magyar alpolgármestere lehet Nagyváradnak
2015. február 11. – Krónika
Megegyezett egymással az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Bihar megyei
szervezete a nagyváradi és megyei önkormányzatban kialakítandó többség érdekében
történő koalícióról. Ezt Cristian Puşcaş, a PNL nagyváradi szervezetének társelnöke
erősítette meg a Bihon.ro hírportálnak. Ovidiu Mureşan, a megyeszékhely
szociáldemokrata párti (PSD) alpolgármestere azt is elárulta a portálnak, hogy már a
csütörtöki tanácsülésen napirendre tűzik a leváltását. Mint mondta, ő maga is látta az erre
vonatkozó határozattervezetet. A két alakulat közötti protokollum részletei egyelőre nem
ismertek, egyik politikus sem tárta a nyilvánosság elé a már régóta tartó tárgyalások
eredményét, de meg nem erősített információk szerint várhatóan Huszár István, a
szövetség városi frakciójának vezetője váltja tisztségében a PSD-s politikust. Ezt maga
Mureşan is megerősítette a hírportálnak.

Kolozsvári táblaügy: nem pereskedik az RMDSZ
2015. február 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Nem indít külön keresetet a kolozsvári többnyelvű helységnévtáblák ügyében az RMDSZ
Kolozs megyei szervezete. A szövetség kolozsvári önkormányzati frakciója az Európai
Magyar Emberjogi Alapítvány közép-európai szervezetének képviselőjével folytatott
szerdai megbeszélésén úgy döntött, a civil kezdeményezők kérését tiszteletben tartva arra
buzdítja tagjait és valamennyi kolozsvári magyart, hogy egyénileg csatlakozzon a
napokban indított Ezer per tavasza civil kezdeményezéshez.

3

2015. február 11. – transindex.ro
Flashmobot hirdetett a Musai-Muszáj csoport a Facebookon: február 12-én, csütörtökön
17 órától hosszában fognak elvágni egy 410.9 méter hosszú szalagot a kolozsvári főtéren. A
flashmob a csoport által Ezer per Tavaszának nevezett, három hónapos kampány kezdő
eseménye. A cél az, hogy június 1-jéig legalább ezer polgár kérje beadványban a többnyelvű
várostábla kihelyezését és ugyanennyien csatlakozzanak felperesként az új perhez.

Erdély

Hosszanti pántlikavágás-flashmobot hirdet a Musai-Muszáj Kolozsvárra

Kelemen: az RMDSZ bizonyos feltételekkel támogatja a választási rendszer
módosítását
2015. február 11. – transindex.ro, maszol.ro
„Az önkormányzati és parlamenti választások rendszerének módosítását a parlamenti
ülésszak végéig, legkésőbb júniusig véglegesítenünk kell. Az RMDSZ bizonyos feltételekkel
támogatja ezeket a változtatásokat: az arányos képviselet elvének megőrzését mind az
önkormányzati, mind pedig a parlamenti választásokon, ugyanakkor a választási
küszöbnek 3%-ra való csökkentését a megyei önkormányzati megmérettetés esetén. Azzal
is egyetértünk, hogy a politikai alakulatok létrehozására vonatkozó eljárásokat
egyszerűsíteni kell, és támogatjuk a pártoknak kizárólag az állami költségvetésből való
támogatását, pontosan meghatározott, átlátható kritériumrendszer mentén” – összegezte
Kelemen Hunor szövetségi elnök annak a bukaresti találkozónak a következtetéseit,
amelyen a Politika Határok Nélkül (Politică fără Bariere) nevű civil ernyőszervezet
képviselői vettek részt.

Graffitikkel a többnyelvűségért Kolozsváron
2015. február 11. – Erdély Ma, Paprika Rádió
A MOST–ACUM mozgalom tagjai február első hetében magyar nyelvű graffitiket fújtak fel
Kolozsvár belvárosában – pontosabban már meglévő falfirkák magyar fordításait –
számoltak be közösségi oldalukon. Kolozsváron több mint ötvenezer magyar anyanyelvű
lakos él, a magyar nyelv jelenléte köztereken (elsősorban a városvezetés kirekesztő
politikája miatt) mégis elhanyagolható. Azért vállaltuk az akciót, mert céljaink közé
tartozik, hogy a város képe tükrözze azt a valós sokszínűséget, amit lakói, minden
homogenizáló hatalmi szándék ellenére, a mindennapokban megélnek – írják a
kezdeményezők.

ActiweWatch: Emil Boc nem sokban különbözik Gheorghe Funartól
2015. február 11. – maszol.ro
Románia nem tartja tiszteletben a kisebbségek jogait – állapítja meg blogján az
ActiweWatch nevű román civil szervezet. Az emberjogi szervezet jogszabályokkal
alátámasztott érvekkel mutatja meg, miért nincs semmilyen jogalapja a kolozsvári
városházának arra, hogy megtagadja a kétnyelvű helységnévtáblák kifüggesztését. „A
kolozsvári polgármesteri hivatalnak nincs semmilyen mentsége arra, hogy nem mutat
tiszteletet 45 ezer magyar etnikumú polgárával szemben” – fogalmaz a blogbejegyzésben a
szervezet álláspontját képviselő Adrian Szelmenczi. Érthetetlennek tartja, hogy Emil Boc
polgármester minden erőforrását felhasználva az igazságszolgáltatás előtt gáncsol el egy
olyan törvényszéki döntést, amely visszaállítja a 2001-ben törvénybe foglalt jogokat. „Emil
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Boc gesztusa és Gheorghe Funar között szinte semmilyen különbség nincs” – jegyzi meg a
szerző.

Felvidék

Európai területi társulás megalakítását kezdeményezi Nyitra megye
2015. február 11. – bumm.sk, hirek.sk
A
Nyitra Megyei Önkormányzat Pest megyével együtt európai területi társulás
létrehozását kezdeményezte. A megyei képviselő-testület egyöntetűen megszavazta a
vonatkozó határozatot. A tervek szerint az alapító tagok mellé később csatlakozna
Budapest megyei jogú főváros, valamint Nyitra és Léva városa, illetve más települések. A
képviselő-testület Szigeti László javaslatára elfogadta az általános érvényű rendelet
módosítását a megye területén működő középiskolák első osztályainak számát illetően,
melynek értelmében az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium a 2015/16-os tanulmányi
évben az előzetes tervekkel szemben mégiscsak két első osztályt nyithat.

Felmérés: a Smernek koalíciós partnerre lenne szüksége
2015. február 11. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Smer győzött volna 35,5 százalékos támogatottsággal a parlamenti választásokon, ha a
voksolást január végén-február elején tartják – derült ki a Focus közvélemény-kutatásából.
A Most-Híd hét százalékkal a negyedik legerősebb párt lenne, míg a bejutási küszöb alatti
eredményt érne el a Magyar Közösség Pártja (MKP), amely a szavazatok 4,6 százalékát
szerezné meg.

NPKI: Kaliňák rendelete elsősorban a felvidéki magyarok ellen irányul

Vajdaság

2015. február 11. – Felvidék Ma
A szlovák belügyminiszter a nyilvánvalóan a szlovák alkotmánnyal ellentétes
állampolgársági törvényt rendeleti úton kozmetikázza, a feje tetejére állítva ezzel a
jogszabályi hierarchiát – olvasható a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) legfrissebb
elemzésében, amely a február elsejével hatályba lépő szlovák állampolgársági rendelet jogi
következményeit vizsgálja.

Lépésekben a tiszta környezetért
2015. február 11. – Magyar Szó
Kislinder Gábor, Topolya polgármestere tegnap fogadta Dragan Pečuricát, aki a
közelmúltban megtartott környezetszennyezés elleni topolyai tiltakozássorozat fő
szervezője. Mint azt a polgármester elmondta, nem a megszokott fogadóórán fogadta
vendégét, hisz a téma minden polgárt érint.
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Kárpátalja

Meghalni Ukrajnáért?
2015. február 12. – Élő Anita – Heti Válasz
A kárpátaljai járásra 3000 behívót küldtek a mozgósítás során, aminek 20 százalékát
sikerült kézbesíteni. Darcsi Karolina a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség titkára
elmondta, hogy a magyarság arány a országosa 0,2 százalék és korábban betartották azt a
szabályt miszerint a hadseregben sem lehet ennél az aránynál több, azonban most az új
mozgósításnál erre nem figyeltek. Brenzoivcs László a KMKSZ elnöke elmondta, hogy a
kárpátaljai magyarság azt szeretné, ha mielőbb véget érne a konfliktus. Beszámolók szerint
a behívottaknak egyhavi ellátásra elegendő pénzzel, saját ruházatban kell megjelennie,
mert az ukrán hadsereg nem tudja biztosítani a megfelelő ellátást. Arra van persze
lehetőség, hogy a megfelelő hivatalnokot megtalálni akkor mentesülhet a szolgálat alól
ennek ára 1500-5000 dollár között mozog. Nem értik, hogy a kárpátaljai magyaroknak
miért kellene egy olyan háborúban részt venni, amihez semmi közük.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. február 12-i számában olvasható.)

El kell érni, hogy Ukrajnában tűzszünet legyen!
2015. február 11. - Kárpátalja Ma, Kárpátalja
„A néhány héttel ezelőtti Ukrajna-határozat óta az országban a helyzet nem javult, sőt
nagymértékben romlott" - hívta fel a figyelmet tegnap délutáni plenáris felszólalásában
Bocskor Andrea kárpátaljai származású fideszes EP-képviselő. Bíztató, hogy Európa
komoly erőfeszítéseket tesz az ukrán-orosz konfliktus diplomáciai megoldására. Bocskor
Andrea aggasztónak nevezte, hogy Moszkva még mindig nem ismeri be és nem hagyja
abba a szeparatisták támogatását és felfegyverzését, továbbá nem vállalja a politikai
felelősséget a helyzet eszkalálódásáért.

Ülésezett a Komjáti Bizottság
2015. február 11. - Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Február 10-én tartotta soros ülését a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) sajtódíját
odaítélő bizottság. A KRE minden év januárjában az egyházkerület közgyűlésén hirdet
sajtódíjat azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ösztönözze a kárpátaljai sajtó munkatársait,
hogy a KRE egyházi életét megjelentessék, ezzel úgymond "reklámozva" a keresztyén
értékeket a világi és egyházi sajtóban, médiában. A Komjáti Benedek díjat a kuratórium
döntése alapján a KRE püspöke adja át, immáron ötödik alkalommal, a február 14-én
tartandó egyházkerületi közgyűlésen Beregszászban.

Vaszilcjun: Kárpátalján csak a lakóhelyre és a munkahelyre viszik a behívókat
2015. február 11. - mukachevo.net, Kárpátalja, Kárpátinfo
Ivan Vaszilcjun, a Kárpátaljai Hadkiegészítő Parancsnokság vezetője tagadja azt az
információt, miszerint a hadkiegészítő parancsnokság és a közlekedésrendészet
munkatársai razziákat végeznének a mozgósítás megtagadóinak felkutatása érdekében.
Szemtanúk szerint február 9-én Ungváron több helyen is álltak a közlekedésrendészet
járművei, amelyekben a DAI munkatársain kívül ültek még emberek katonai formában, a
megyei hadkiegészítő parancsnokságon azonban ezt az információt nem erősítették meg.
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Muravidék

Felelősséggel továbbadni
2015. február 11. - Népújság
Magyarságunk szívből jövő kinyilvánítása, amikor magyarul énekelünk, magyar táncot
járunk, hiszen benne rejlik minden érzés, amitől magyarok vagyunk. A Muravidéken a
néptánc már nem bimbózó virág, a korábban elvetett magvakból mára egyre népesebb
tánccsoportok nőttek ki. S mindez attól válik igazán sikeressé, ha már a felnövekvő
generáció is jelene részének érzi a magyar népművészet e sokszínű hagyatékát. A ma
emberének felelőssége tehát, hogy a kultúra a következő nemzedékben is éljen, ezért a
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a muravidéki iskolákon beavató táncházakat
szervezett.

A nemzetiség köreiben nem várhatók csökkentések
2015. február 11. - Népújság
A Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága múlt pénteken megvitatta az idei állami
pótköltségvetést, melynek vonzatairól Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselőt
kérdeztük. A lényeg: a nemzetiségi intézményeknél, önkormányzatoknál nem várható
csökkentés.

A magyar óvodások és iskolások támogatása a cél
2015. február 11. - Népújság
Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség 2004 óta szervezetten folytatja kétlépcsős
Beiratkozási Ösztöndíjprogramját, melynek első lépcsője megpróbálja megszólítani az
óvodáskor előtti gyerekeket, illetőleg szüleiket. A szövetség munkatársával, Pálinkás
Barnabással a támogatás lényegéről a keddi lendvai látogatást megelőzően beszélgettünk.

Horvátország

Miért válasszuk a magyar iskolát?
2015. február 11. – Huncro.hr
A fenti címmel hirdetett plakátkampányt az anyanyelvi oktatás népszerűsítése céljából a
Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége (HMIK). A plakátok a következő hetekben
Baranya- és Szlavónia-szerte arra buzdítják a szülőket, hogy válasszák a magyar tannyelvű
iskolákat gyermekeik számára.

A hetedik magyar bál Vukováron
2015. február 11. – Huncro.hr
Több mint háromszázan báloztak idén is a vukovári magyar bálban. A V&S étterem
díszterme adott otthont a színvonalas rendezvénynek, ahol a helyieken és a
környékbelieken kívül drávaszögi, nyugat-szlavóniai és zágrábi vendégek is voltak.
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Őrvidék

Integrációs könyvtár a Pannonicában
2015. február 11. - Volksgruppen
Interkulturális, integrációs könyvtárral bővülne a jövőben a kismartoni Pannonica. A
tervek szerint több, mint 20 különböző nyelvű könyv között lehet itt majd válogatni illetve
nyelvet tanulni. A pannon termékeket kínáló üzlet a kezdetektől több akart lenni, mint egy
eladótér, voltak itt már konverzációs nyelvtanfolyamok és most az interkulturalitás, a
nyelvtanulás központjává válhat.
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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

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
Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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