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2015. május 5. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Krónika, Nyugati Jelen
Románia hatályos alaptörvényét nem módosítani kell, hanem újat kell alkotni helyette,
ezért a következő parlamenti választást eleve úgy kell kiírni, hogy a választók
alkotmányozó jogkörrel ruházzák fel a törvényhozókat - mutatott rá kedden Biró Rozália
szenátor, az RMDSZ belső parlamentjének, a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke. A
politikus, aki a parlament alkotmánymódosítást előkészítő különbizottságában képviseli az
RMDSZ-t, az MTI-nek nyilatkozva úgy vélte: most már amúgy sincs semmi esély arra,
hogy a jelenlegi parlamentben kétharmados konszenzus alakuljon ki az alaptörvény
módosításáról. Rámutatott: most már csak a szocdemek tartják napirenden az
alkotmánymódosítást, hogy "kipipáljanak" egy választási ígéretet.

Vezető hírek

Biró Rozália: nem módosítani kell az alkotmányt, hanem újat írni

Bizottság felügyelné a magyar nyelv használatát
2015. május 5. – Új Szó
Kisebbségi
nyelvhasználati
szakbizottságot
hozott
létre
a dunaszerdahelyi
képviselőtestület. A bizottság célja elősegíteni a magyar nyelv használatát a hivatalos
ügyintézések terén a városban. A határozati javaslatot Horony Ákos képviselő terjesztette a
testület elé. A javaslat szövege szerint a bizottság a városi testület tanácsadó szerveként
működne, felmérné a városban a kisebbségek nyelvhasználatával foglalkozó törvények
érvényesülését, valamint javaslatokat tenne a városi hivatal és a város intézményeinek
kisebbségi nyelvhasználatára. Horony Ákos elmondta, a bizottság célja, hogy felmérje,
milyen többletköltségekkel jár a kisebbségi nyelvhasználat, mivel a legtöbbször azzal
utasítják el a kétnyelvűsítést, hogy nincs rá keret a költségvetésben.

A külhoni magyar szakképzés éve a Muravidéken is

Markó Béla: országos tendencia a magyarság jogainak visszaszorítása
2015. május 5. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Országos tendencia Romániában a magyarság megszerzett jogainak visszaszorítása, de a
román társadalomnak és a világnak is tudnia kell, hogy az 1,3 milliós közösséget nem lehet
elhallgatatni, jogaitól ismét megfosztani – hangoztatta Markó Béla, az RDMSZ szenátusi

Erdély

2015. május 5. - Muravidéki Magyar Rádió
2015 a külhoni magyar szakképzés éve. A program egy mozaikja a muravidéki magyar
nemzeti közösség is. A tervek bemutatására és az együttműködési megállapodás aláírására
került sor tegnap délután Lendván, a Kétnyelvű Középiskolában egy kerekasztalmegbeszélésen, amelyen a muravidéki magyar szakképzési koncepciót is megismerhették a
résztvevők. Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Tanácsának elnöke kulturális együttműködési megállapodást írt alá a szomszédos megyék
közgyűléseinek elnökével tegnap délután.
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Biró Rozália: követnünk kell azoknak az országokat, ahol elismerik a
kisebbség anyanyelvét

Erdély

frakcióvezetője. A politikus, aki csaknem két évtizedig vezette az RMDSZ-t, az idén 200
éves bukaresti magyar oktatásnak szentelt ünnepségsorozat, a 13. Bukaresti Magyar
Napok nyitórendezvényén beszélt hétfőn az anyanyelvű oktatás identitásmegőrző
szerepéről.

2015. május 5. – transindex.ro
„Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy jogállamban a nemzetközileg felvállalt és
önkormányzati szinten is rögzített törvényes kereteket saját kényünk-kedvünk szerint
értelmezzük” – nyilatkozta Biró Rozália, a szenátus Emberjogi, Vallási és Kisebbségügyi
Állandó Bizottságának elnöke, aki a kétnyelvű utcanévtáblák kifüggesztésével
kapcsolatosan ismertette azokat a nemzetközi egyezményeket, amelyeket Románia
kisebbségpolitikai tekintetben felvállalt.

Kiállnak az egyházak- és a civil szervezetek vezetői a csíkszeredai
polgármester mellett
2015. május 5. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Tiltakozó tüntetést helyezett kilátásba a korrupcióval meggyanúsított Ráduly Róbert
csíkszeredai polgármester „ügyészségi meghurcoltatása" ellen Darvas Kozma József pápai
káplán, csíkszeredai esperes. Az esperes a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget
(RMDSZ) is felszólította, „szólaljon meg" a színeiben megválasztott polgármester ügyében.
Ráduly Róbert pedig politikai leszámolásnak nevezte az ügyészség akcióját. Böjte Csaba
ferences szerzetes is kiállt a székelyföldi város időközben őrizetbe vett elöljárói mellett.
„Imádkozzunk elöljáróinkért" – írta a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője Facebookbejegyzésében egy Ráduly Róbert elhurcolását ábrázoló fénykép alá.

Nem tagadhatja meg Markó kiadását Budapest?
2015. május 5. – maszol.ro
Az Európai Unió valamely tagállama csak akkor tagadhatja meg egy másik tagállamban
körözött állampolgárának kiadását, ha kiadatása esetén sérülnének emberi jogai –
nyilatkozta az Interpol által körözött Markó Attila ügye kapcsán a maszol.ro-nak Fábián
Gyula kolozsvári ügyész, nemzetközi jogász.

A magyarokra is kitér a sajtószabadságról szóló jelentés
2015. május 5. – maszol.ro, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Krónika
Politikai és titkosszolgálati befolyás nehezedik a romániai sajtóra, amelyet a tulajdonosi
szféra érdekeinek való kiszolgáltatottság is jellemez - állapította meg egyebek mellett az
ActiveWatch nevű bukaresti civil szervezet, amely kedden tette közzé a romániai
sajtószabadságról készült 2014. évi jelentését. A 130 oldalas jelentés külön, ötoldalas
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Erdély

fejezetet szentel a magyar közösség szólásszabadságának, amelynek korlátozása megállapítása szerint - növekedett a tavalyi év során. A dokumentum felidézi a Székely
Szabadság Napján (március 10.) tervezett marosvásárhelyi felvonulás betiltását, a székely
zászlók kitűzése és a magyar himnusz éneklése miatti bírságokat, a területi autonómiáról
szóló közvita betiltására irányuló képviselői törvénykezdeményezést és legfelső bírói
tanácsi állásfoglalást, valamint az autonómiavitát közrendvédelmi veszélyként
megbélyegző belügyminisztériumi stratégiatervezetet.

„Nagyvárad a magyar többségű falvakat is bekebelezné”
2015. május 5. – maszol.ro, MTI, Krónika
Nagyvárad szívesen egyesülne a magyar többségű szomszédos községekkel is – jelentette
ki a Bihari napló című, Bihar megyei napilap keddi számában közölt interjúban Ilie
Bolojan, Nagyvárad polgármestere. A polgármester így próbálta eloszlatni a nagyváradi
magyarok azzal kapcsolatos aggályát, hogy a város egyesülése a nagy többségében
románok által lakott Váradszentmárton községgel – amiről vasárnap tartanak
népszavazást – a magyarság arányának a romlásához, hosszabb távon pedig a
húszszázalékos küszöb alá szorulásához vezet. Romániában ugyanis akkor illet meg az
anyanyelvhasználat joga egy közösséget a helyi közigazgatásban, ha számaránya
meghaladja a húsz százalékot.

Bolojan Napóleonhoz hasonlítja Szent Lászlót
2015. május 5. – Krónika
Megpróbál egyensúlyt teremteni a város többségi lakossága és a kisebbségben lévő magyar
közösség között, ezért olyan döntéseket próbál hozni, hogy az a másik közösségben ne
okozzon sérelmeket – jelentette ki Ilie Bolojan nagyváradi polgármester a Bihari Naplónak
adott interjúban arra a nyolcezer nagyváradi polgár által aláírt petícióra reagálva, melynek
aláírói azt kezdeményezik, hogy a városalapító Szent László királynak is állítsanak szobrot
a felújítás alatt álló főtéren.

Lemázolták a Gyergyószentmiklós bejáratát jelző helységnévtáblát
2015. május 5. – szekelyhon.ro, Krónika
A helyi rendőrséget több gyergyószentmiklósi lakos is értesítette arról, hogy a város
Gyilkostó felőli bejáratánál lemázolták a táblán a Gyergyószentmiklós feliratot. „A
rendőrség munkatársai jegyzőkönyvbe vették az ügyet és az önkormányzat ismeretlen
elkövető(k) ellen kivizsgálási kérelmet fogalmaz meg az országos rendőrség felé.
Amennyiben az elkövetők kilétére fény derül, több ezer lejes bírsággal is sújthatók, mivel a
kár helyreállításának költsége is a károkozót terheli” – ismertette Madaras Szidónia a
gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal sajtószóvivője. Hozzátéve, a táblák
helyreállítása a napokban megtörténik.
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2015. május 5. – Felvidék Ma, hirek.sk
Országos elnökségi ülést tartott kedden a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
révkomáromi központi irodájában. A többórás tanácskozáson az elnökségi tagok arról is
határoztak, hogy a szlovákiai oktatásügyben hozott negatív döntések, valamint a felvidéki
magyarságra nézve hátrányos intézkedések kapcsán levélben kérik meg Juraj Draxler
oktatási minisztert, hogy mielőbb fogadja az SZMPSZ küldöttségét.

Felvidék

Találkozót kér az oktatási minisztertől a Pedagógusszövetség

Draxler ismét az iskolaigazgatók választásáról tárgyalna
2015. május 5. – hirek.sk
Még mindig nem világos, kapnak-e vétójogot a fenntartók az igazgatóválasztást érintően.
Az igazgatóválasztás során várható változásokat az iskolákról szóló törvény módosító
javaslata fogalmazza meg, amely hamarosan a parlamentbe kerül. Az oktatási
minisztérium kompromisszumos javaslattal állt elő, miszerint a végső szót az esetleges
második fordulóban már az iskolatanács mondja ki. Juraj Draxler oktatási miniszter az
önkormányzatok, az iskolai szakszervezetek, valamint a szakmai szervezetek képviselőivel
való újabb tárgyalásokat helyezett kilátásba.

Pfundtner Edit belépett a Most-Híd frakciójába
2015. május 5. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó
Pfundtner Edit parlamenti képviselő kedden belépett a Most-Híd parlamenti klubjába.
Bugár Béla, a Most-Híd elnöke méltányolta a képviselőnő döntését, amely véleménye
szerint a párt parlamenti munkájának pozitív megítéléséről tanúskodik. „Köztem és a Híd
párt klubja között sosem volt érdembeli nézetkülönbség. Az eddigi parlamenti
tevékenységem is azt igazolja, hogy nézeteink a lehető legközelebb álltak egymáshoz és a
klubbal majdnem minden esetben összhangban szavaztam“ – indokolta döntését
Pfundtner Edit

Mentálhigiéna szakirányú továbbképzést indítanak Léván
2015. május 5. – Felvidék Ma
A képzést a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara, a Szlovákiai
Magyar Mentálhigiénés Közösség és a Lévai Református Egyházközség együttműködésével
indítja. A képzés helyszíne a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium épülete. A képzés
2015 szeptemberében kezdődik.
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2015. május 5. – Vajdaság Ma
A Határtalanul! programnak köszönve a noszlopi Német Nemzetiségi Általános Iskola
hetedikes tanulói látogattak ma Muzslyára, ahol kortársaikkal ismerkedtek, barátkoztak,
és labdarúgásban is összemérték erejüket, tudásukat. A meccs után a helyi
hagyományápolók látták vendégül a vendégeket és vendéglátóikat, egy bográcsos ebédet
szolgáltak fel nekik. Mint Takácsné Molnár Marianna, a noszlopi iskola igazgatóhelyettese
a program kapcsán elmondta, már évek óta megpályázzák, és fontosnak tartják ezt a
magyar-magyar kapcsolatokat építő, ápoló, illetve elmélyítő projektumot. Az idén is
kihasználva ezt a lehetőséget ezúttal a Délvidék helyszíneivel ismerkednek a noszlopi
gyerekek.

Vajdaság

Noszlopi diákok a muzslyai iskolába is ellátogattak

Magyar befektetőket várnak Vajdaságba
2015. május 5. – Vajdasági RTV
Bojan Pajtić vajdasági kormányfő és Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja
egyetértett abban, hogy a gazdasági kapcsolatok erősítése közös cél, mert az emberek
jobban akarnak élni. Babity kijelentette, hogy Szerbia uniós felzárkózásával összhangban,
a konzulátus egyre nagyobb figyelmet fordít arra, hogy magyarországi befektetőket hozzon
Szerbiába. „A tőke stabilitást keres, és Vajdaságot ilyennek látjuk” – mondta a főkonzul.
Pajtić arra mutatott rá, hogy szerteágazók a két nép kapcsolatai mindkét országban, és ez
képezi a stabilitás gerincét. „Vajdaság már együttműködik a magyarországi megyékkel és
ez az együttműködés bővíthető” – szögezte le a vajdasági kormányfő.

Vajdaság több szempontból is Szerbia legfejlettebb régiója
2015. május 5. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Vajdaság továbbra is Szerbia legfejlettebb régiója az infrastrukturális befektetések, az
emberek képzettsége, a mezőgazdaság és a gazdaság pénzügyi támogatása, valamint a
községi és városi közigazgatás modernizációja tekintetében – jelentette ki Branislav
Bugarski tartományi nemzetközi együttműködési és helyi önkormányzati titkár. Bugarski a
helyi és regionális hatóságok európai kongresszusának Krakkóban megtartott
tanácskozásán a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokról is szólt. Szavai
szerint ezek a vállalkozások gyakran gúny tárgyai és a politikai ellenfelek lejáratására
használják őket, ehelyett azonban segíteni kell őket a hatalom minden szintjéről.

Ingyenes (a) pedagógusképzés (első éve)
2015. május 5. – Magyar Szó
Az Újvidéki Egyetem zombori Pedagógiai Karának vezetősége úgy döntött, hogy teljesen
ingyenessé teszi az alapképzés első esztendejét az idén iratkozó első évfolyamos hallgatók
számára. Szerbiában ez az első állami kar, amely tandíjmentessé tette a felsőoktatási
alapképzés első két félévét. A karvezetőség indoklása szerint kettős indoka is van ennek a
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Néprajzi kutatás Ungban és Ugocsában
2015. május 5. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Május 2-án kezdetét vette a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület (KNE) szervezte Ungi és
Ugocsai Kollégium munkájának első szakasza. Május elsején Molnár Eleonóra, a KNE
elnöke, továbbá Balogh Lívia, az Ungi, Kész Margit néprajzkutató és Kalanics Éva
történész, az Ugocsai Kollégium koordinátora tartott tájékoztatót a kollégiumok
gyűjtőmunkájának menetéről a felmérésben résztvevők számára. A KMKSZ védnöksége
alatt zajló kutatás során május 2. és 6. között az Ungvári, a Munkácsi (Ungi Kollégium) és
a Nagyszőlősi járás (Ugocsai Kollégium) 64 településén összesen 300 kérdezőbiztos járja
fel saját települését, felkeresve időseket, fiatalabbakat egyaránt egy, főként néprajzi
adatokra vonatkozó kérdőívvel.

Kárpátalja Vajdaság

lépésnek: az egyik az országban uralkodó rossz anyagi helyzet, a másik pedig, hogy minden
fiatal, aki óhajtja, minőségi felsőoktatásban részesülhessen a kar négy szakirányának
bármelyikén.

Kitüntették a Rákóczi-főiskola oktatóját

A civil szervezetek és a társalapított intézetek pályázhatnak
2015. május 5. – Muravidéki Magyar Rádió
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség meghirdette a magyar
nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek és a társalapított intézetek
támogatásához szükséges pályázatot.

A kulturális együttműködésen túl a gazdasági kapcsolatok építése a cél
2015. május 5. - Muravidéki Magyar Rádió
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának
elnöke kulturális együttműködési megállapodást írt alá a szomszédos megyék

Muravidék

2015. május 5. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo
Arany János-éremmel tüntették ki Beregszászi Anikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola oktatóját. Biológusok, történészek, vegyészek mellett nyelvész és
orvoskutató díjazottja is van 2015-ben a külhoni magyar tudósok elismerésére szolgáló
Arany János-díjnak és -éremnek. A kitüntetéseket Lovász László, a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) elnöke adta át hétfőn az intézmény 186. közgyűlésén tartott külső tagok
fórumán. Lovász László rövid köszöntőjében arról beszélt, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia számára nagyon fontos a Kárpát-medencével és a világgal való kapcsolattartás.
Ebben óriási szerepet játszanak a külhoni magyar tudósok.
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Muravidék

közgyűléseinek elnökével. Horváth Ferenc elmondta, hogy már nemcsak a kultúráról van
szó, hiszen a szülőföldön való megmaradáshoz elengedhetetlen a gazdasági fejlődés is. Pál
Ferenc a Zala megye önkormányzata közgyűlésének elnöke elmondta, hogy kulturális
együttműködésen túl a gazdasági kapcsolatok fejlesztését szorgalmazta az EU segítségével.
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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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