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Vezető hírek

Kelemen Hunor: a legfőbb cél a parlamenti képviselet
2016. január 7. – Krónika, Nyugati Jelen
Nem zárható ki, hogy az RMDSZ kormányra lép az idei parlamenti választások után –
jelentette ki Kelemen Hunor, a szövetség elnöke egy, a Radio France Internationale (RFI)
rádiónak adott interjúban csütörtökön. A politikus szerint az RMDSZ számára a
parlamenti választások nagyobb kihívást jelentenek, mint az önkormányzati
megmérettetés. A 2017-es év kapcsán úgy vélekedett, az bonyolult esztendő lesz, mivel
meggyőződése szerint módosítják az alkotmányt, sor kerül a közigazgatási és területi
reformra, a sok éve halogatott régiósításra, ezért az idei év rendkívüli jelentőséggel bír.

A keresztény alapú magyar-román összefogást sürgette Soltész Miklós
Madéfalván

Erdély

2015. január 7. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirek.sk
A keresztény alapú magyar-román összefogást sürgette Soltész Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkára csütörtökön a székelyföldi Madéfalván, a településen 252 évvel ezelőtt
történt vérengzés évfordulóján. "Akik ezt az országot vezetik, azoknak is látniuk kell, hogy
kelet, délkelet felől sokkal nagyobb veszedelem jön. Nem a székelyeket kell bántani, nem
az ő magyar-, vagy székelytudatukat kell visszaszorítani" - jelentette ki az államtitkár a
Siculicidium tavaly felújított emlékműve előtt tartott beszédében. Az államtitkár a
Romániát is sújtó másik veszélyforrást a munkaképes fiatalok elcsábításában,
elvándorlásában látta. Soltész Miklós ahhoz kért erőt, hogy a keresztény hitű Európában
egymásra találjanak és egymást erősítsék a nemzetek, és ki-ki magyarságát és
kereszténységét megőrizve erősítse a népét és azt az országot, amelyben él.

Tovább épülhet az agyagfalvi múzeum
2016. január 7. – Krónika
Kimozdult a holtpontról a Hargita megyei Agyagfalvára tervezett székely múzeum építése
– tájékoztatott Antal István képviselő, az Agyagfalva 1848 Alapítvány megbízott elnöke. Az
építkezés nemcsak Udvarhelyszék, hanem az egész Székelyföld ügye. Fontos, hogy
megértsék mindazok, akik meglátogatják a múzeumot, mit jelentett az 1506-os
székelyföldi alkotmány az itt élő szászok és románok számára" – magyarázta Antal. A
múzeum elkészültét 2018-ra várják.

Az útügyet bírálja Cseke Attila
2016. január 7. – Krónika
Az észak-erdélyi autópálya Bors és Berettyószéplak közötti szakaszán zajló munkálatok,
illetve főként azok hiánya miatt bírálta a Romániai Közút- és Autópálya-kezelő Társaságot
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(CNADNR) Cseke Attila Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő, aki Nagyváradon
tartott évértékelő sajtótájékoztatót.

Leállíttatta a szakminiszter a kolozsvári épületrombolást
2016. január 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI
Leállíttatta a Kolozsvár belvárosában álló, veszélyesnek ítélt épületek díszítőelemeinek
eltávolítását célzó önkormányzati akciót Vlad Alexandrescu művelődésügyi miniszter, aki
csütörtökön Facebook-bejegyzésében közölte, hogy aggasztónak tartja a kezdeményezést.
Rámutatott: az elmúlt napokban a polgármesteri hivataltól és a megyei kulturális
igazgatóságtól is tájékoztatást kért az ügyben, ennek nyomán pedig megállapította: a
sürgősségi beavatkozásként megnevezett, a katasztrófavédelmi hivatal által végrehajtott
akció nem tesz eleget minden tekintetben az előírásoknak.

Izsák bízik abban, hogy lesznek háromoldalú tárgyalások az autonómiáról
2016. január 7. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A Kossuth Rádió riportere Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökét
kérdezte. Az első kérdés a márciusi Székely Szabadság Napjának megtartására
vonatkozott. Erről Izsák Balázs azt mondta: levonták az előző évek tanultságait, „egy
nemzeti ünnep pedig nem azért válik ünneppé, mert annak akad szervezője, aki megvívja
helyi csatáit a hatóságokkal, hanem azért legyen az emlékezés napja, mert az egész
közösség magáénak érzi a székely szabadság ügyét”. Arra a kérdésre, hogy erre az évre is
szerveznek-e tüntetést, az SZNT vezetője azt válaszolta, hogy Johannis államelnök szerint
elölről kell kezdeni a párbeszédet a közigazgatási átszervezésről. Tehát az a fontos, hogy
megkezdjék a párbeszédet a többség képviselőivel egy olyan átszervezésről, amely megfelel
a székelyek akaratának és Románia nemzetközi kötelezettségeinek.

Bocék újra teljesítenek
2016. január 7. – Erdély Ma, Háromszék
Románul, angolul, franciául, németül és spanyolul hirdeti a városháza idén, hogy
mennyire nagyszerű város Kolozsvár. Magyar nyelvű reklámanyagok nem készülnek. A
polgármesteri hivatal december 29-én hirdetett közbeszerzési eljárást A3-as és A6-os
formátumú reklámanyagok és könyvjelzők előállítására.

Az idei évtől sem remélhet sok jót az RMPSZ
2016. január 7. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A romániai magyar pedagógustársadalom ettől az évtől sem remélheti helyzetének
javulását. A csigalassúsággal haladó, esetenként megtorpanó, sőt néha visszalépő román
közoktatási reform a magyar oktatást is visszahúzza. A Kossuth Rádió munkatársa SiklódiBurus Botonddal, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) elnökével olyan
felmerült gondokról beszélgetett, mint a romániai beiskolázási terv, a tantervreform,
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amely hátrányosan érinti a magyar oktatást, a magyar tankönyvek hiánya és a közoktatási
stratégia hiánya.

Zászlócsere Háromszéken: számon kérik a rendőrparancsnokot
2016. január 7. – maszol.ro, Krónika
A háromszéki önkormányzat arra kéri a Kovászna megyei rendőrparancsnokot, hogy az e
havi tanácsülésen számoljon be a sepsiszentgyörgyi román zászló cseréjének és a magyar
helységnévtáblák lefestésének részleteiről. Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki
elnöke, a megyei tanács tagja az önkormányzat csütörtöki rendkívüli ülésén ismételten
kérte, hogy hívják meg a január 28-i ülésre Ion Popa rendőrparancsnokot, hogy mutasson
be bizonyítékokat a közvéleményt foglalkoztató ügyekben. Az ülést vezető Henning János
alelnök szerint a rendőrparancsnokot már meghívták a hónap végi tanácsülésre.

Beke és Szőcs családjának gyűjtenek a vármegyések
2016. január 7. – szekelyhon.ro, Krónika
Adománygyűjtést szerveznek a bombamerénylet-kísérlettel, valamint az alkotmányellenes
tevékenységre való bujtogatással gyanúsított és jelenleg előzetes letartóztatásban tartott
HVIM-vezetők családjai számára. Az előzetes letartóztatásban lévő Beke István, valamint
Szőcs Zoltán családtagjai számára igencsak megterhelő az ügyvédi költségek kifizetése,
ezért a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) erdélyi szervezete arra kér
mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten támogassa az érintetteket.

2010 óta 4,4 millió eurót kapott az EMNT a magyar kormánytól
2016. január 7. – transindex.ro
1,4 milliárd forint, azaz 4,4 millió euró költségvetési támogatást folyósított a magyar
kormány az EMNT-nek, pontosabban vagyonkezelőjének, az önálló jogi személyiséggel
rendelkező EMNT Egyesületnek 2010-től 2015-ig, ebből 1,3 milliárd forintot, tehát
mintegy 4,2 millió eurót a Demokrácia Központok működésére szántak - derült ki a
magyar kormány által kiadott dokumentumból. Az összesítés szerint az első, 95 millió
forintos (300 ezer euró) támogatást 2010 októberében utalták az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanácsnak, a támogatás célja „uniós központok beruházás”. Toró T. Tibor az Átlátszó
Erdélynek elmondta, akkoriban ezen a néven futott a tervezett Demokrácia Központhálózat.

Guttmann Szabolcs: Kolozsvár a műemlékvédelem rossz példája
2016. január 7. – maszol.ro
A napokban lezajlott kolozsvári „műemlékrombolás” jól példázza, hogyan történik a
gyakorlatban Romániában az értékes épületek megóvása – hívta fel a figyelmet Guttmann
Szabolcs építész. A Kolozs megyéért is felelős területi műemlékvédelmi bizottság vezetője
hozzátette, pénteken a kulturális miniszter országos konzultációt tart a romániai
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műemlékvédelemről, a találkozón pedig Guttmann a kolozsvári történésekkel példázza
majd, mi történik a gyakorlatban, ha rosszul van felépítve a rendszer. A tárcavezető a
2011/422-es műemlékvédelmi törvényt szeretné módosítani úgy, hogy nagyobb teret
engedjen a szakértelemnek.

Az ifjúsági törvény módosítására vonatkozó javaslatokat nyújtott be a MIÉRT
2016. január 7. – maszol.ro
Módosítási javaslatokat terjesztett elő a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) azon az
ülésen, amit az Ifjúsági- és Sportminisztérium szerdán tartott Bukarestben az ifjúsági
törvény, illetve a fiatalokra vonatkozó jogi szabályozások megvitatásának céljából. Ilyen a
17. cikkelyre vonatkozó javaslat, ami adócsökkentések által arra ösztönözné a fiatalokat,
hogy vállalkozásba kezdjenek. A javasolt cikkely értelmében a középfokú végzettséggel
rendelkező fiatalok, akik céget alapítanak, egy évig adócsökkentésben részesülnének. A
törvénycikkely kiegészítéseként javaslat született a fiatal anyák támogatására is, miszerint
azállam részmunkaidős munkahelyek megteremtésével támogathatná őket.

Ajándéksorsolással ösztönzött RMDSZ-városi konzultáció
2016. január 7. – Nyugati Jelen
November derekán kérdőíves konzultációt indított el az RMDSZ 39 erdélyi városban az ott
élő magyarok véleménye felmérése céljából. Hunyad megyében a konzultáció csupán Déva
és Vajdahunyad magyarságára terjed ki, ami a karácsonyi és újévi szünet után a napokban
indul újra. Mi a lakossági konzultáció célja és hogyan halad Hunyad megyében? Winkler
Gyula EP-képviselőt, a megyei RMDSZ elnökét kérdezték.

Szakemberek és civil szervezetek bevonását kezdeményezi Horváth Anna a
műemlékrombolás ügyében
2016. január 7. – transindex.ro, maszol.ro
Műemlékvédelmi szakemberek és civil szervezetek szélesebb körű bevonását
kezdeményezi Horváth Anna, az RMDSZ alpolgármestere a Kolozsváron közveszélyesnek
minősített épületek meglazult elemeinek eltávolítása ügyében. „Sajnálattal értesültem
arról, hogy néhány napos külföldi tartózkodásom ideje alatt, Kolozsvár belvárosában
megfelelő szakfelügyelet nélkül távolítják el a meglazult épületrészeket a közveszélyesnek
minősített épületekről. Mivel úgy tűnik, hogy a hatóságok által balesetveszélyesnek
minősített épületek omlásveszélyt jelentő elemeinek eltávolításában a Kolozs Megyei
Műemlékvédelmi Igazgatóság szakértői nem teljesítették az erre vonatkozó törvényes
kötelezettségüket, szükségesnek látom az örökségvédelmi civil szervezetek és szakértők
segítségét kérni a beavatkozási munkálatok felügyeletébe” – áll a közleményben.
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Sértette valakik szemét – Száműzték Barcsay fejedelem emlékoszlopát
2016. január 7. – Erdély Ma
A nyugati országrész magyar napilapja, a Nyugati Jelen szomorú eseményről számolt be:
december 29-én este a polgármesteri hivatal utasítására lebontották Barcsay Ákos erdélyi
fejdelem dévai emlékművét.

Az Országos Heraldikai Bizottság döntését várja a Hargita megyei
önkormányzat
2016. január 8. – Krónika
Évek óta húzódik Hargita megye címertervének elfogadása. A korábban készített tervezetet
hosszas halogatás után utasította el az Országos Heraldikai Bizottság, azóta eltelt újabb
négy év, és nem történt előrelépés az ügyben. Az intézmény jelenleg logót használ címer
helyett.

Turizmusfellendítő projekteket tervez a székelyudvarhelyi Legendárium
csapata

Felvidék

2016. január 8. – Krónika
A székelyudvarhelyi közösségi és turisztikai életet fellendítő projekteket tervez a
székelyföldi mondákat animációkkal is népszerűsítő Legendárium egyre bővülő csapata.
Mint Fazakas Szabolcs ötletgazda elmondta, rajzfilmstúdió, valamint a Legendáriumot
létrehozó Visus Kulturális Egyesület székháza is otthont kapna abban az udvarhelyi
épületben, amelyet jutányos áron vásároltak az ősszel.

Forró Krisztián: kampányunkban a személyes találkozókra helyezzük a
hangsúlyt
2016. január 7. – hirek.sk
Megkezdte választási kampányát a Magyar Közösség Pártja. A magyar párt január 12-én,
kedden 17 órától a komáromi Tiszti pavilon dísztermében tartja a Közös Akarat elnevezésű
választási programbemutatóját, amelyet on-line is közvetítenek majd a párt honlapján és
további internetes csatornákon. A helyszínválasztás egyrészt azt bizonyítja, hogy
a Komáromi járás egyike azon régióknak, melyek a parlamenti választások során
kiemelten fontosak az MKP számára, másrészt pedig azt is, hogy a független városvezetés
teljeskörűen támogatja az MKP-listát, amelyen Knirs Imre, Komárom független
alpolgármestere is helyet kapott.
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Ugyanolyan nagyságú betűvel áll a táblán a Diószeg és a Sládkovičovo név
2016. január 7. – bumm.sk
Új betűtípussal és a szlovák megnevezéssel megegyező méretű betűvel került ki Diószeg
neve az egyik közlekedési táblára. A települések kisebbségi nyelvű megjelölését
korábban kisebb betűkkel és kisebb táblán tüntették fel.

Érsek Árpád: A kisebbségi nyelvű közlekedési táblák megjelenítése január
végére várható
2016. január 7. – bumm.sk
A Szlovák Útkezelő Vállalat honlapján hozták nyilvánosságra a közúti útbaigazítás
jelzéseinek véleményeztetési eljárás alatt lévő mintalapjainak javaslatát, amelyek a
Közlekedési Minisztérium jóváhagyását követően 2016. július 1-jén lépnek érvénybe.
A mintalap azon része, amely a közúti jelzések nemzeti kisebbségek nyelvén való grafikai
megjelenítésének részleteit tartalmazza azonban hiányzik – hívta fel e hiányosságra
a figyelmet Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője. Érsek ez ügyben interpellálta Ján
Počiatek közlekedésügyi minisztert. A képviselő interpellációjában felhívja a miniszter
figyelmét, hogy a javaslat hiányos, a község kezdetének és végének a nemzeti kisebbség
nyelvén való feltüntetésére vonatkozó jelzőtáblák grafikai megjelenítését nem tartalmazza
a dokumentum.

Bugár: a cél a kétszámjegyű eredmény

Vajdaság

2016. január 7. – Új Szó
Kétszámjegyű eredménynek örülne Bugár Béla, a Híd elnöke a március 5-én esedékes
parlamenti választások után. Az ellenzéki politikus a SITA hírügynökségnek azt mondta,
nem közvélemény-kutatásokat, hanem választásokat kell nyerni.

Lesznek-e előrehozott választások?
2016. január 7. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
A szerb miniszterelnök gondolkodik a választásokon. Aleksandar Vučić a Pink
Televízióban arra a kérdésre, hogy sokak szerint az előrehozott voksolás érződik a
levegőben, a kormányfő azt válaszolta, hogy ő nem a választásokat, hanem a munkát érzi a
levegőben. A kormány első embere azt is mondta, ha újra összeállítaná a kabinetjét, akkor
lecserélne néhány tárcavezetőt. Szerinte ebben nincs semmi különös, mivel a
sportklubokban is cserélik a játékosokat. Aleksandar Vučić kiemelte, személyesen szokta
felhívni az illetékes vállalatokat, minisztereket és az államtitkárokat is. Szerinte ennek
köszönhető, hogy 2015-ben több kilométernyi autópálya épült Szerbiában, mint a korábbi
években.
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A határon túli magyarok is igényelhetik az új, elektronikus személyi
igazolványt

Kárpátalja

2016. január 7. – Pannon RTV
Folyamatosan várják az érdeklődő polgárokat a magyarországi határ menti települések
kormányablakainál. Az új, elektronikus személyi igazolványt határon túli magyarok is
igényelhetik. Az új okmány igénylése ingyenes. Már a délelőtti órákban nagyon sokan
várakoztak, hogy sorra kerüljenek a mórahalmi kormányhivatalban. Legtöbben a
honosítási okiratot és a további szükséges dokumentumokat tartották kezükben. A hivatal
illetékesei szerint csütörtökön ötvennél is többen igényelték az új igazolványt. Az
ügyintézés gördülékenyen és gyorsan halad.

Az új kárpátaljai megyei költségvetésről számokban
2015. január 7. – karpatalja.ma
Az új költségvetésről január 5-én tárgyaltak a megyei tanács képviselői. A dokumentum
értelmében a megyei költségvetés tervezett bevételét 2016-ban 3 milliárd 883 millió 318
ezer hrivnyában állapították meg. Az ülésen több kérdés vetődött fel a megye szakképző
oktatási intézményei kapcsán, mivel azok finanszírozását az állam a helyi önkormányzatok
hatáskörébe helyezte. Az idei költségvetés több ágazat számára is tartalmaz kedvezőtlen
intézkedéseket. Számos programot egyelőre még nem tudnak finanszírozni, az
egészségügyben pedig előfordulhat a férőhelyek csökkentése – mondta Vaszil Szkrip
képviselő.

Hunyadis iskolások jótékonykodtak Fornoson

Őrvidék

2015. január 7. – Kárpátalja
Pártfogásukba vettek egy kárpátaljai települést, illetve az ott élő, nehéz sorsú gyerekeket
karolták fel a soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola tanárai és
diákjai. A diákönkormányzat Móritz Adrienn vezetésével és a szülői munkaközösség
Hettlingerné Judit vezetésével immár több éve meghirdeti Aranymasni
ajándékadományozó akcióját. Ebben a tanévben a kárpátaljai Fornos települést segítették.

Újévi Operett Gála Őriszigeten
2016. január 7. - Volksgruppen
Újévi Operett Gálaestjével nyitotta meg idei rendezvénysorozatát a Burgenlandi Magyar
Kultúregyesület Őriszigeten. Vízkereszt napján az immár évek óta hagyományosan
megrendezendő rendezvényen a legismertebb magyar operett dallamok hangzottak el. A
magyar színművészek valamint az Őrségi Fantázia zenekar előadására az őriszigeti
községterembe több, mint 160 vendég érkezett.
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Őrvidék

Őrvidéken is úton voltak a Háromkirályok

Diaszpóra

2016. január 7. - Volksgruppen
Burgenlandban az elmúlt napokban csaknem 4000 csillagénekes gyerek járta a házakat. A
Háromkirályok szerepében Alsóőrött és Őriszigeten január első hétvégéjén valamint
Vízkereszt napján voltak úton a gyerekek. A Katholische Jungschar akciójának
középpontjában az idén India és Afrika állt.

A Vancouveri Városi Könyvtár
2016. január 7. – Nemzeti Regiszter
A Mikes Kelemen Program egyik kanadai gyűjtőpontja, ahogy ezt már olvashatták a hírek
között a Nemzeti Regiszteren, Vancouverben van, ez adja az apropót az itt található
hungarica anyagok feltérképezéséhez. Ebben az első lépcső a Vancouver Public Library,
vagyis a vancouveri városi könyvtár anyagának felmérése.

Emléktábla szentelés Melbourne-ben
2016. január 7. – Nemzeti Regiszter
Az Ausztráliai Demokratikus Délvidéki Magyar Szövetség (ADDMSz/DDMSz) titkárának,
Kovács Sebestyénnek meghívásának eleget téve 2015.november 22-én volt szerencsém
részt venni a szerveztük rendezvényén, amelyen a Délvidéki 1944-45-ös vérengzések
évfordulójára emlékeztek.
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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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