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2016. január 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, maszol.ro
A Maros megyei törvényszék hétfőn közzétett alapfokú ítélete értelmében a
marosvásárhelyi önkormányzat és Dorin Florea polgármester nem tilthatja be március 10én a székely szabadság napja alkalmával tervezett, tiltakozással egybekötött felvonulást. A
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) alapította Siculitas Egyesület azt követően indított pert,
hogy a városi önkormányzat az elmúlt évben megakadályozta a rendezvény
megszervezését a megyeszékhelyen. A törvényszék hétfői döntésében a március 10-ei
tüntetés útvonalát is pontosítani kívánta: az indulás a székely vértanúk emlékoszlopától
lenne, a tömeg az egykori Szentgyörgy utcán keresztül a főtérre, a prefektúra épületéig
vonulna.

Vezető hírek

Nem tilthatják be a székely szabadság napját

Antal Árpád: az erdélyi magyar közösség nehezebb helyzetben van, mint
néhány évvel ezelőtt

„Börtönirodalom”: Nagy Zsolt szerint nem könyvekről van szó
2016. január 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Blogbejegyzésben reagált a jelenleg szabadságvesztését töltő volt távközlési miniszter,
Nagy Zsolt az utóbbi hetekben a börtönökben született, a börtönbüntetés időtartamának
csökkentése érdekében írt „tudományos” művek kapcsán kirobbant közéleti vitára. „Mind
a sajtó, mind a hatóságok ebben az esetben nem látják a fától az erdőt. Nos, előbb a „fáról”,
azaz a könyvekről” – véli Nagy. A volt miniszter rámutat: szakmai dolgozatokról van szó,
nem könyvekről, nem irodalmi alkotásokról. Ezek esetében szó sincs dolgozatvezető
tanárról. „A dolgozat elkezdésének feltétele egy egyetemi tanár ajánlólevele, amely a téma
tudományos relevanciáját, és a dolgozatot író személy erre való alkalmasságát, képességét
mutatja be. Ennyi és semmi több. Ezúton is köszönöm azon nagytiszteletnek örvendő
tanároknak, akik ajánlólevelet adtak nekem, egyúttal biztosítva őket arról, hogy a legjobb
tudásom szerint végeztem ezt a munkát” – írta Nagy.

Erdély

2016. január 11. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Székely Hírmondó, Krónika,
Nyugati Jelen, Magyar Hírlap
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint az erdélyi magyar közösség ma sokkal
nehezebb helyzetben van, mint néhány évvel ezelőtt. Antal a Székely Hírmondó című
napilap hétfői számában közölt nyilatkozatában értékelte az erdélyi, székelyföldi
magyarság helyzetét. Antal Árpád elmondta: az elmúlt 25 évben a román politikusok
megtanulták, hogy így vagy úgy, de viszonyulni kell a magyar kérdéshez, és ha nem is az
elvárásoknak megfelelően, de azért a politika szintjén lehetett eredményeket elérni. Az
elmúlt években viszont nemcsak a politikai diskurzus változott meg, hanem a hatóságok
hozzáállása is a magyarokhoz, a magyar intézményekhez.
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2016. január 11. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Második helyen szerepel Sógor Csaba erdélyi magyar EP-képviselő a 32 romániai
képviselő rangsorolásában – derül ki a votewatch.eu oldal legújabb statisztikájából, ami az
elmúlt másfél évre kiterjedően vizsgálta az EP-képviselők plenáris jelenlétét, kiemelten
azokat a gyűléseket, amikor szavazniuk is kell a képviselőknek. Az elmúlt másfél évben az
erdélyi képviselő 107 alkalommal szólalt fel az Európai Parlament plénumában, 48
állásfoglalási indítványt, 10 parlamenti kérdést és 5 írásbeli nyilatkozatot nyújtott be.

Erdély

Sógor Csaba az egyik legaktívabb romániai EP-képviselő

Újabb szimpátiatüntetés Kézdivásárhelyen
2016. január 11. – Erdély Ma, Háromszék, Székely Hírmondó
Száztízen gyűltek össze a havazás ellenére szombat délután Kézdivásárhely főterén, a
Gábor Áron-szobornál az év második tüntetésén, hogy kifejezzék szolidaritásukat a
vizsgálati fogságban lévő vármegyés vezetőkkel, szabadon bocsátásukat követelve.
Ugyanakkor folytatódott az adománygyűjtés az ügyvédi költségek fedezésére. A csendőrség
és a rendőrség a tömeg létszámához képest nagy erőkkel biztosította a rendet, és filmezték
a felvonulókat.

Nincs elég érdeklődő a magyar nyelvű nagyváradi orvosképzéshez
2016. január 11. – maszol.ro
Egyelőre nincs elegendő érdeklődő ahhoz, hogy magyar nyelvű orvosképzés induljon be a
Nagyváradi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen – közölte hétfőn Florian Bodog, a
felsőoktatási intézmény dékánja. A magyar nyelvű nagyváradi orvosképzés először tavaly
augusztusban merült fel. A Maszolnak Florian Bodog hétfőn azt nyilatkozta: a továbbra is
nyitottak a magyar oktatás beindítása iránt. Ehhez legalább 50 diákra van szükség,
azonban jelenleg nagyon kevesen érdeklődnek a magyar oktatás felől.

Magyar feliratokat kér a váradi RMDSZ
2016. január 11. – Krónika
A közterület-fenntartó hatósághoz (ADP) fordult beadvánnyal a nagyváradi önkormányzat
RMDSZ-frakciója annak érdekében, hogy helyezzenek ki magyar feliratokat a piacokon,
uszodákban, hidakon és temetőkben. Huszár István alpolgármester hétfőn
sajtótájékoztatón közölte, hogy a 2011-es közigazgatási törvényre hivatkozva kérték fel az
önkormányzat hatáskörébe tartozó hatóságot a hiány pótlására, mihamarabbi pontos
kimutatást várva a jelenlegi helyzetről. „Hozzátennénk, hogy több önkormányzati
fennhatóság alá tartozó intézményben vannak kétnyelvű feliratok is, de észrevettük, hogy
több helyen lemaradtak a magyar nyelvű kiírások, ezért kérjük ezek pótlását” – olvasható a
váradi RMDSZ-es tanácsosok által aláírt iratban, amelyet pénteki keltezéssel küldtek el.
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2016. január 12. – Krónika
Mivel a Székelyföld hivatalosan nem létezik, ennek megfelelően turisztikai úti célként sem
lehet népszerűsíteni – ez az egyik indok, amellyel a Hargita megyei törvényszék
elutasította a régió idegenforgalmi népszerűsítése érdekében létrehozott szövetség
bejegyzését. A Pro Turismo Terrae Siculorum szövetség létrehozását 14 Hargita, Kovászna
és Maros megyei turisztikai és vidékfejlesztési egyesület kezdeményezte tavaly
novemberben azzal a céllal, hogy székelyföldi turisztikai célpontokat népszerűsítsen itthon
és külföldön. A szövetséget a Hargita megyei törvényszéken szerették volna hivatalosan is
bejegyeztetni az egyesületek képviselői.

Erdély

Székelyföld turistáknak sem létezik?

Nincs elég érdeklődő a magyar nyelvű nagyváradi orvosképzéshez

A felvidéki közélet jubilánsait köszöntötte a magyar nagykövetség
2016. január 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Magyarország pozsonyi nagykövetsége - folytatva korábbi hagyományait - ma
ünnepélyesen köszöntötte a felvidéki kulturális, tudományos és közélet meghatározó
személyiségeit, akik a tavalyi évben életjubileumukat ünnepelték. A kulturális programmal
bővített ünnepségen Czimbalmosné Molnár Éva magyar nagykövet köszöntötte a
jubilánsokat. Lacza Tihamér, a közszolgálati rádió magyar adásának szerkesztője pedig a
közéleti szereplők munkásságát méltatta: Szeberényi Zoltán egyetemi oktatóét, Fónod
Zoltán egyetemi oktatóét, lapszerkesztőét, Nagy János szobrászművészét, László Béla
matematikusét, Tóth Elemér költőét, szerkesztőét, Zirig Árpád pedagógusét, költőét,
Duray Miklós közíróét, volt politikusét és Szilva József festőművészét.

Felvidék

2016. január 11. – maszol.ro
Egyelőre nincs elegendő érdeklődő ahhoz, hogy magyar nyelvű orvosképzés induljon be a
Nagyváradi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen – közölte hétfőn Florian Bodog, a
felsőoktatási intézmény dékánja. A magyar nyelvű nagyváradi orvosképzés először tavaly
augusztusban merült fel. A Maszolnak Florian Bodog hétfőn azt nyilatkozta: a továbbra is
nyitottak a magyar oktatás beindítása iránt. Ehhez legalább 50 diákra van szükség,
azonban jelenleg nagyon kevesen érdeklődnek a magyar oktatás felől.

Jelenleg 470 menedékkérő van Bősön
2016. január 11. – bumm.sk
A bősi táborban jelenleg Szíriából érkezett 470 ausztriai menedékkérő tartózkodik, akik
közül 179 gyermek. 2015. szeptember 17. óta 827 szír menekült fordult meg Bősön.
Minderről a belügyminisztérium irodája tájékoztatta a TASR-t.
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2016. január 11. – Vajdaság Ma
Több mint kétszázan voltak ma azon a tüntetésen Belgrádban, melyen a Vajdaság
pénzeléséről szóló törvény meghozatalát követelték a Vajdasági Szociáldemokrata Liga
(LSV) tagjai és a hozzájuk csatlakozott polgárok. A tiltakozók, Nenad Čanakkal, a LSV
elnökével az élükön az alkotmánybíróság levéltárában egy jegyzéket hagytak, melyben
kezdeményezik a költségvetésről és a költségvetési rendszerről szóló törvény
alkotmányosságának kivizsgálását.

Vajdaság

Vajdaságiak Belgrádban: Hol van a pénzünk?

Miniszterelnök úr, ki a védelmi miniszter?

Véres verekedést provokáltak a Jobboldali Szektor tagjai egy kárpátaljai
üdülőhelyen
2016. január 11. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, karpatinfo.net
Véres verekedést provokált vasárnap hajnalban a Jobboldali Szektor (PSZ) szélsőséges
szervezet öt tagja a kárpátaljai Drahobrat magashegyi üdülőhely egyik szállodájának
éttermében, az incidens során a randalírozók lőfegyvert is használtak. Az Ukrajna-szerte
nagy visszhangot kiváltott esetről beszámoló kárpátaljai hírportálok szerint a PSZ
terepruhát viselő tagjai vasárnap hajnali négy órakor mentek be a felkapott síparadicsom
egyik szállodájának éttermébe, és azt követelték a pultostól és a szakácstól, hogy szolgálják
ki őket étellel és itallal. A látogatók és a személyzet között szóváltás alakult ki, majd
verekedés tört ki, amelyben a szakács és a pultos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy
kórházba kellett szállítani őket. Az incidens során lövések is eldördültek.

Kárpátalja

2016. január 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Az újságírók nem térdelnek le elnevezéssel harmadszor rendeztek tiltakozó megmozdulást
a szerbiai újságírók Bratislav Gašić védelmi miniszter menesztését követelve. Az újságírók
követelik Aleksandar Vučić kormányfőtől, hogy tartsa be decemberben tett ígéretét és
menessze a védelmi minisztert, aki nyilvánosan alázott meg egy újságírónőt, szexista
kijelentésével minden nőt megsértve ‒ ahogyan azt korábban a kormányfő is elismerte.
Aleksandar Vučić a mai napig nem lépett hivatalosan az ügyben.

EU-s pénzből fejlesztik Kárpátalján a határátkelőhelyeket
2016. január 11. – Kárpátalja, karpatalja.ma, karpatinfo.net
Ukrajna 30 millió eurót kap az Európai Uniótól a határátkelőhelyek korszerűsítésére,
illetve újak létesítésére a határon átnyúló együttműködési program keretében – közölte a
korrespondent.net hírportál a Gazdaságfejlesztési Minisztérium sajtószolgálatára
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2015 az UMIZ-ban: saját kiadványok és tárlat
2016. január 11. - Volksgruppen
Az alsóőri UMIZ - Magyar Média és Információs Központon belül több csoport, bizottság
is működik, melyek rendezvényeikkel az elmúlt évet is gazdaggá tették. A sokoldalú
tevékenység mellett egy saját művészeti gyűjteményt is összeállítottak, mely egy állandó
kiállításon látható az Öreg iskolában, több bel- és külföldi csoportot is fogadtak, összesen
pedig hét publikáció jelent meg az UMIZ szerkesztésében.

Őrvidék

hivatkozva. Megjegyezték, hogy a kapott pénz egy részét az ukrán–román, illetve az
ukrán–lengyel határon található határátkelőhelyek korszerűsítésére fordítják. Szintén
szerepel a programban a szlovák–ukrán határon található Ungvár–Felsőnémeti és az
ukrán–magyar határon található Asztély–Beregsurány határátkelőhelyek korszerűsítése.
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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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