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2015. március 31. – bumm.sk
A szlovák oktatási minisztérium rendelete 17 főben állapítja meg a minimális
osztálylétszámot a gimnáziumok számára. Ha kevesebb diák van, az osztályt meg kell majd
szüntetni, máshová kell küldeni a tanulókat. A szlovákiai magyar gimnáziumok 30-40
százaléka lehet veszélyben. A magyar tanítási nyelvű szakközépiskolákra is hasonló
szabályok lesznek érvényesek. Ezek az intézmények azonban egy jelentős enyhítést
kapnak, különleges esetben az igazgató saját döntése alapján a minimális osztálylétszámot
13 főre csökkentheti.

Vezető hírek

Szlovákiai magyar gimnáziumokat szüntethetnek meg

Időkapszulába rejtett sérelmek

Az 1989-es forradalom magyar vonatkozásai egy új kötetben
2015. március 31. – transindex.ro
Az 1989. december 22-től 1990 májusáig, az első szabad választásokig tartó időszak
tizenkét erdélyi város elsősorban magyar vonatkozású történéseit összesítő
tanulmánykötetet mutattak be hétfőn Kolozsváron. Az Együtt és külön. Az erdélyi
magyarok önszerveződése (1989-1990) című tanulmánykötetet Bárdi Nándor, Gidó Attila,
Novák Csaba Zoltán szerkesztette a Rendszerváltás Romániában. Kisebbségek részvétele
az 1989-es forradalomban és önszerveződési formák program keretében készült kutatás
alapján. A 2010-ben kezdődött kutatás nagymértékben a kolozsvári Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet (NKI) keretén belül zajlott.

Erdély

2015. március 31. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Hetven facsemetét ültettek el, és egy időkapszulát ástak el kedd délután a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) udvarán. A rendhagyó akcióval az
intézmény vezetősége az egyetem hetven évvel ezelőtti megalakulásának kívánt emléket
állítani. Mivel az intézmény vezetősége úgy hirdette meg az akciót, hogy mindenki azt
helyez az időkapszulába, amit oda illőnek talál, a magyar tagozat képviselői egy dossziét
állítottak össze. Ebben helyet kapott az a hetven évvel ezelőtt napvilágot látott Hivatalos
Közlöny, amelyben az egyetemlétesítési rendelet olvasható. A dosszié tartalmazza a 2011ben elfogadott tanügyi törvény anyanyelvi felsőoktatásra vonatkozó előírásait is,
ugyanakkor a magyar kar létrehozása érdekében folytatott küzdelmet tükröző
dokumentumokat is mellékelték.

Hivatalosan lesz Szent László híd Nagyváradon
2015. március 31. – maszol.ro, Krónika
Hivatalosan is a városalapító Szent Lászlóról neveznék el a Ferdinand hidat Nagyváradon.
A polgármesteri hivatal hétfői közleménye szerint ha a névváltozásra a Bihar megyei
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Itt az új Musai-Muszáj flashmob: mondd el, neked mi tetszik a másik
kultúrájából!

Erdély

prefektúra keretében működő névadóbizottság rábólint, akkor a városi tanács elé terjesztik
a vonatkozó határozattervezetet.

2015. március 31. – transindex.ro
A Musai-Muszáj civil kezdeményező csoport csütörtök délután, 17 óra 55 perckor újabb
flashmobot tart Kolozsvár Főterén. A rendezvény célja a multikulturalitás és a
többnyelvűség fontosságának népszerűsítése, ezúttal az egymás mellett élő kultúrák
kiválóságainak felmutatásával.

A kétnyelvűségre hívták fel a figyelmet Kovászna Megye Tanácsánál
2015. március 31. – szekelyhon.ro, Háromszék
Kisebb vita alakult ki a Kovászna megyei önkormányzati képviselők között az intézmény
kétnyelvű kommunikációjának hiányossága miatt, a keddi soros ülésen. A hasonló esetek
elkerülése miatt hamarosan szinkrontolmácsa lehet a háromszéki önkormányzatnak. Bedő
Zoltán, Kovászna megyei önkormányzati képviselő a keddi soros ülés alkalmával a
különböző anyagok és határozattervezetek két nyelven való hiányos használatára hívta fel
a figyelmet. Tamás Sándor, a háromszéki önkormányzat elnöke erre reagálva elmondta,
úgy érzi, senki nem vádolhatja azzal az elmúlt hat és fél évben őt, hogy a törvényes
kereteken belül nem szorgalmazta a kétnyelvűséget a Kovászna megyei Tanácson belüli
kommunikációt illetően. Hozzátette, bár akadtak néha problémák úgy a fordítás
minőségében, mint annak gyorsaságában, de meglátása alapján Románia más megyéihez
viszonyítva tisztességes mértékben megkövetelte a kétnyelvűséget.

Johannis nekiment a parlamentnek első száz napja kiértékelésekor
2015. március 31. – Erdély Ma, maszol.ro,
Klaus Johannis államfő leszögezte: erdélyi és Avram Iancu-párti, tetszik neki a történelmi
személyiség és szívesen nemzeti hősnek nyilvánítaná. Korábban Johannis visszaküldte a
parlamentnek a törvényt, amely Avram Iancut a román nemzet hősévé nyilvánítaná.
Ezúttal rámutatott: nem azért küldte vissza a törvényt, mert nem tekinti nemzeti hősnek
Avram Iancut, hanem mert a tervezetet a törvényes eljárásokhoz kell igazítani. Azzal
érvelt: a parlament csak általános érvényű jogszabályt alkothat a román nemzet hőse cím
adományozásáról, amelyben megszabja a kitüntetés odaítélésének módját, és a kitüntetés
formai elemeit.

Továbbra is élen a Nemzeti Liberális Párt
2015. március 31. – Krónika
Továbbra is a román Nemzeti Liberális Párt (PNL) a legnépszerűbb párt a CSCI
közvélemény- kutató szerint. A március 24. és 28. között készült kutatás rámutat: a PNL
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Erdély

39 százalékkal nyerne, ha most vasárnap tartanák a parlamenti választásokat. A Második a
Szociáldemokrata Párt-Románia Fejlődéséért Országos Szövetség- Konzervatív Párt (PSDUNPR-PC) szövetség 37 százalékkal. Liberális Refompárt (PLR) 6, az RMDSZ 5 százalékon
áll, utolsó parlamenti bejutóként.

Fagyponton a kapcsolatok Bukaresttel
2015. április 1. – Pataky István – Magyar Nemzet, Erdély Ma, MNO
Mélyponton vannak a magyar-román államközi kapcsolatok. A viszonyról sokat elárul,
hogy legutóbb 2013 márciusában Martonyi János akkori tárcavezető tárgyalt Bukarestben,
Budapesten pedig 2012 óta nem járt a román diplomácia vezetője. Korábban külügyi
források tényként beszéltek arról, hogy márciusban Budapestre látogat Bogdan Aurescu
külügyminiszter, a vizit azonban elmaradt. Ennek egyik oka, hogy éles vita alakult ki a
román-magyar kisebbségi vegyes bizottság által előkészített megállapodásról.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. április 1-i számában olvasható)

Végleges ítélet: örököseihez kerül az árkosi Szentkereszty-kastély

Az MKP elutasítja a visszarendeződést az oktatásügyben
2015. március 31. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja elutasítja az oktatásügyben dolgozók szakszervezete által
indított kezdeményezést, amely a közoktatás finanszírozásának és irányításának
egységesítését szorgalmazza. A petícióval azt kívánják elérni, hogy megszűnjön a
belügyminisztérium, illetve a helyi és a megyei önkormányzatok hatásköre, és kizárólag az
oktatási tárca legyen a fenntartója az alap- és középiskoláknak, a művészeti és speciális
iskoláknak, valamint az óvodáknak. Az MKP közleményben tudatta, hogy az
önkormányzatiság és az önigazgatás megerősítése mellett foglalt állást, ezért nem támogat
semmilyen indítványt vagy javaslatot, amely a visszarendeződést, illetve az államosítást
szolgálná.

Felvidék

2015. április 1. – Háromszék, Erdély Ma
Tizenkét évi pereskedés után örökösei birtokába kerül az árkosi Szentkereszty-kastély, a
benne működő kulturális központnak ki kell költöznie, pedig minden lehetőséget
megragadott, hogy az ingatlan ne képezhesse visszaszolgáltatás tárgyát, s ne kelljen
elhagynia a birtokot: így a korrupcióellenes hatóságnál jelentették fel azokat, akik
közreműködtek az örökség odaítélésében.

Ülésezett az MKP Dunaszerdahelyi Járási Elnöksége
2015. március 31. – Felvidék Ma
A májusban 7-re tervezett járási konferencia előkészítéséről tárgyalt az MKP
Dunaszerdahelyi Járási Elnöksége. A járási elnökség határozott arról, hogy a közeljövőben
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Összezárta sorait a dunaszerdahelyi Híd

Felvidék

az MKP több fórumot kíván szervezni, ahol a választópolgárokkal találkozhat,
megvitathatja az ország aktuálpolitikai, szociális és gazdasági helyzetét, betekintést kaphat
a megyei és helyi önkormányzat munkájába, és bemutathatja „A szlovákiai magyar
közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági
felzárkóztatásának intézményi feltételei" című dokumentumát.

2015. március 31. – bumm.sk
Vanyek Roland, a Híd dunaszerdahelyi alapszervezetének elnöke felkérésére a szervezetbe
alelnökként tért vissza Ravasz Marián önkormányzati képviselő, és alelnökké választották
Németh Tibort is. A döntéssel pont került az ősz óta húzódó személyi konfliktusok végére,
garantálva, hogy a dunaszerdahelyi Híd klub a jövő évi parlamenti választásokra tudjon
koncentrálni.

A pelsőci alapiskola felveszi Dénes György nevét
2015. március 31. – Felvidék Ma
Az iskola vezetőinek régóta dédelgetett álma válik valóra. Május 19-től Dénes György
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola lesz a nevük. Az idén 65 éves iskolát jelenleg 157 tanuló
látogatja. A járásban a 2015-ös beiratkozás végeredményeként 17 elsős kezdi majd
koptatni a padokat.

Nyitra megye - A magyarok lakta régiókat is érintő döntések születtek
2015. március 31. – hirek.sk
Ülésezett Nyitra Megye Önkormányzata, a tanácskozás eredményeiről Farkas Iván, az
MKP Nyitra megyei frakcióvezetője számolt be. Jelentős előrelépésnek nevezte, hogy a
megyei költségvetés módosításába bekerültek azon déli járásbeli másod- és
harmadosztályú utak javításhoz szükséges anyagi források, amelyekről ugyan Nyitra
Megye Önkormányzata már novemberben döntött, de akkor még hiányoztak a szükséges
pénzeszközök.

„Ez csak szemfényvesztés és sárdobálás”
2015. április 1. – Szilvássy József – Népszabadság,NOL
A több mint 130 felvidéki civil szervezetet tömörítő Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
közvetítői szerepben szeretné tárgyalóasztalhoz ültetni az Magyar Közösség Pártja (MKP)
és a Most-Híd párt egymással viszálykodó vezetőit. Bugár Béla lapunknak nyilatkozva
kifejtette: a szlovák kereszténydemokratákkal és a tavaly alakult Háló (Siet) párttal
kívánnak politikai szövetségre lépni, az MKP-vel viszont nem óhajtanak semmiféle
együttműködésről egyeztetni. Berényi József az MKP elnöke sajnálatát fejezte ki, hogy a
Most-Híd még tárgyalni sem hajlandó velük. – Ezzel a döntéssel elvetették a lehetőséget,
hogy a magyar közösségben meglévő politikai erőt egységesíthessük. Kénytelenek vagyunk
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2015. március 31. – Magyar Szó
Rendhagyó módon ünnepelte a topolyai Csáki Lajos Iskola március 27-én a tanintézmény
születésnapját. Az iskola közösségének köszönhetően megvalósult egy újabb nemes akció,
amelyet a Dušan Petrović által irányított Segíts, hogy segíthessünk kezdeményezés
indítványozott. A Luhović József tanár úr vezényelte iskolai énekkar előadásában a Csáki
Lajos iskola himnuszának és az Örömódának a közreadása képezte a tanintézmény
sportcsarnokában rendezendő alkalmi műsor keretét. A belépőjegyek árából gyűjtött
pénzadományból utólag meg tudták téríteni annak a tüzelős kályhának és kiegészítőinek
az árát, amelyet a Smartcom Kft. már korábban megelőlegezett, és amely csaknem két
hónapja a gunarasi Péter családhoz került.

„A megelőzésnek hatalmas szerepe van a konfliktusok elkerülésében” –
Nemzetközi tudományos konferencia Beregszászban
2015. március 31. – Kárpátalja Ma
Március 26–27-én nemzetközi tudományos konferenciát szerveztek a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolán Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában:
érték és kihívások címmel. A rendezvényről Bárány Erzsébetet (B.E.) és Csernicskó Istvánt
(Cs.I.), a konferencia szervezőit kérdezte a Kárpátalja Ma. Csernicskó István hangsúlyozta:
A társadalom- és bölcsészettudományi kutatások hozzájárulnak ahhoz, hogy elemezzük és
megértsük az egymástól eltérő csoportok együtt- és egymás mellett élését, s ezzel segítsük
az etnikai, nyelvi, felekezeti és kulturális tolerancia kialakítását, hozzájáruljunk a
konfliktusok elmérgesedésének megelőzéséhez, elkerüléséhez és feloldásához.

Kárpátalja

103 éves a Csáki Lajos Általános Iskola

Vajdaság

tudomásul venni a kialakult helyzetet, és ennek a tudatában készülünk a következő évi
parlamenti választásra.

Zán Fábián Sándor a Kárpátalján kialakult válságos helyzetről
2015. március 31. – Kárpátalja Ma
Az Ukrajna keleti felében zajló háborús események hatása az ország egész lakosságát
érzékenyen érinti, függetlenül attól, hogy milyen távol él a harci cselekményektől. A
kialakult gazdasági krízis sajnos minden családot, minden háztartást érint, és ez még csak
a „kisebbik” gond, mert emellett a legeldugottabb faluban élő embereknek is rettegniük
kell attól, hogy a jelenleg érvényben lévő fegyverszünet után nem a béke időszaka köszönt
be az országra – mondta Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE)
püspöke. Zán Fábián Sándor a kelet-ukrajnai válság következményeként kialakult válságos
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A segélybehozatal hosszas és költséges is
2015. március 31. – Kárpátalja
Az anyaországban és más elcsatolt területeken elmúlt hetekben több alkalommal is
végeztek gyűjtést az egyházak, jótékonysági- vagy segélyszervezetek. Az viszont, hogy ezek
egyrészt eljussanak Kárpátaljára, aztán pedig a rászorulókhoz, különösen nehéz és
bonyolult folyamat, tele buktatókkal. A Katolikus Karitász szeretetszolgálatának helyi
szervezete, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász munkatársai nap mint nap kénytelenek
szembesülni ezzel karitatív munkájuk során. Ezekről, továbbá a szervezet közelmúltban
végzett tevékenységéről Fehér Ferenc, a Karitász igazgatója beszélt a Kárpátaljának.

Kárpátalja

helyzetről, illetve a KRE tennivalóiról és a válságkezelésben felvállalni szükséges
feladatairól nyilatkozott a Kárpátalja Ma-nak.

Válságba jutott kárpátaljai gazdákon segít a Magosz

Kolenc Barbara az Idegenforgalmi Szövetség egyik alelnöke
2015. március 31. - Népújság
A Szlovén Idegenforgalmi Szövetség (TZS) március 30-án megtartott választóközgyűlésén
öt új alelnököt választottak, egyik közülük Kolenc Barbara, a Muravidéki Idegenforgalmi
Szövetség elnöke lett. Az újonnan megválasztott muravidéki képviselő funkciója keretében
főleg a régió és Szlovénia központi részei közti erőteljesebb kapcsolat kiépítésére fog
törekedni.

Muravidék

2015. április 1. – Nagy Kristóf – Magyar Hírlap
Adományokat és pénzt gyűjt a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(Magosz) az ukrajnai válság miatt bajba jutott kárpátaljai gazdák megsegítésére – mondta
a Magyar Hírlapnak Jakab István elnök. Kárpátalján a földek ötven százalékát nem tudják
megművelni a gazdák, mivel nincs pénzük az eszközökre, vetőmagra. Jakab kiemelte:
„Olyan módon kell segítenünk a bajba jutott családoknak, hogy továbbra is helyben tudják
megtermelni az élelmiszert, amely náluk az élet újraindítását jelenti.”
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. április 1-i számában olvasható)

7

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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