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2015. május 12. – bumm.sk, Új Szó
Nincs megállapodás az MKP és a Híd között a kisebbségi oktatásügy kérdésében. A
szerződéstervezet a közoktatásra vonatkozó szakmai célkitűzések mellett egy
megnemtámadási szerződést is tartalmazott. Ez alapján a felek oktatási kérdésekben
rendszeresen egyeztettek volna, valamint tartózkodnának attól, hogy egymást a kisebbségi
oktatásügy terén támadják. A Híd nem támogatta az iskolák önkormányzatiságára való
törekvését, az oktatási kérdésekben való együttműködést, és a két párt megnemtámadási
megállapodásával sem tudott azonosulni.

Vezető hírek

Nincs egyezség az MKP és a Híd között

Semmisnek tekinti az SZNT petícióját a kovásznai prefektúra
2015. május 12. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro
Semmisnek tekinti a Kovászna megyei prefektúra a székely szabadság napján
megfogalmazott sepsiszentgyörgyi petíciót, így nem továbbította azt a kormánynak. Gazda
Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke március végén a belügyminisztérium ellenőrző
testületénél tett feljelentést, arra hivatkozva, hogy Sebastian Cucu prefektus március 10én, illetve azután sem fogadta küldöttségüket, amikor a turulszobornál elfogadott, a
jogfosztások ellen tiltakozó petíciót akarták benyújtani, tehát nem tett eleget hivatali
kötelességének. Constantin Manoloiu belügyminisztériumi vezérigazgató jóval a kötelező
30 napos határidő lejárta után válaszolt a beadványra, Gazda Zoltán a héten kapta meg
válaszlevelét. Eszerint a prefektúra törvényesen járt el, és szavatolta, hogy a tüntetésen ne
legyen rendbontás. A levélben ugyanakkor kifejtik, hogy a petíciót névtelen vagy
ismeretlen által írt beadványnak tekintik, mert a Székely Nemzeti Tanács adatait nem
találták meg az alapítványok és egyesületek jegyzékében.

Kétnyelvű táblát helyezett ki az EMNP egyik nagyváradi hídra

Épülhet az autópálya Borstól Berettyószéplakig
2015. május 12. – Krónika, erdon.ro
Rendeződni látszik az észak-erdélyi autópálya Bors és Berettyószéplak közötti szakasza,
miután az Országos Útügyi és Autópálya-társaság (CNADNR) és a kivizetelésre kiírt

Erdély

2015. május 12. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, erdon.ro, Bihari Napló
Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete május 12-én délben egy polgári
engedetlenségi akció keretében magyar feliratot helyezett ki a nagyváradi Szilvásban
található, nemrég átadott közúti híd egyik hídfőjénél - közölte a szervezet. Csomortányi
István Bihar megyei elnök, Moldován Lajos Gellért, a párt váradi elnöke és Nagy József
Barna, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács partiumi elnöke néhány civil, illetve a sajtó
jelenlétében a Körös román nyelvű táblája alá szerelték fel a folyó magyar elnevezését
megjelenítő táblát.
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Erdély

versenytárgyalásból győztesként kikerült Corsan Rt. – Corvian Construccion Rt., a
Consinit Kft., a Road Consulting & Design Solution Kft. és a Via Design Kft. alkotta
román–spanyol konzorcium képviselői szerződést kötöttek. A dokumentum értelmében a
cégek kilométerenként 2,6 millió euróért vállalták a hátralevő munkálatok elvégzését –
ezzel szemben, ha a munkálatokkal eredetileg megbízott amerikai Bechtel vállalat fektette
volna le a mintegy 60 kilométeres aszfaltszőnyeget, akkor az kilométerenként 4,33 millió
eurót emésztett volna fel az állami költségvetésből.

Transzszilvanista pártot hoz létre az Erdélyi Demokrata Liga?
2015. május 12. – Erdély Ma
Kolozsváron tartotta rendkívüli közgyűlését az Erdélyi Demokrata Liga (Liga Transilvania
Democrata) szombaton, május 9-én. A transzszilvanizmust nyíltan felvállaló szervezet új
elnökséget választott és meghatározta az elkövetkező időszak teendőit. Az egyesület
leköszönő elnökét Tudor Duicat új elnök váltja Lucian Constantint személyében, az
igazgatótanács tagjai Cristi Lucaci, Tókos Levente, Vincze Zoltán és Bakk Miklós lettek. A
közgyűlés elhatározta a transzszilvanista szervezetek hálózatának bővítését és egy
konferencia megszervezését Gyulafehérváron.

Hol tart a diszkriminációellenes küzdelem?
2015. május 12. – maszol.ro
Április végén egyöntetű szavazattal Asztalos Csabát választották a Országos
Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnökévé, és ezzel megkezdte harmadik 5 éves
mandátumát. A testület szóvivője Haller István lett. A 40 éves jogászt, Asztalos Csabát az
RMDSZ delegálta 2002-ben a diszkriminációellenes tanácsba. A jogász időközben kilépett
a szövetségtől, hogy politikai hovatartozása miatt ne érjék támadások az intézményt.
Interjújában arról faggatta a maszol.ro, hol tart ma Romániában a diszkriminációellenes
küzdelem, hogyan viszonyulnak az erdélyi magyarok a többségi társadalomhoz, a
romákhoz, a szexuális kisebbségekhez.

Váradi fúzióügy: a magyarság véleménye világos
2015. május 12. – Krónika
Sem az RMDSZ, sem pedig az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei
szervezetének álláspontja nem változott Szentmárton Nagyvárad általi bekebelezésével
kapcsolatosan – fejtették ki az illetékesek a Krónika megkeresésére. Mert bár a
megyeszékhely lakosainak alacsony részvételi aránya miatt érvénytelen lett a fúzióra
vonatkozó vasárnapi referendum, Ilie Bolojan váradi polgármester már bejelentette, hogy
június 14-én másodjára is ki akarja írni a népszavazást ebben a kérdésben.
Nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a többségében magyarlakta körzetekben
kiemelkedően kevesen járultak az urnákhoz, összességében pedig úgy véli, hogy a
problémát az okozta, hogy a kampányidőszak során nem tudták elég közérthetően
elmagyarázni az egyesülés fontosságát.

3

2015. május 12. – Krónika, szekelyhon.ro
A tanfelügyelőség megkerülésével, közvetlenül az oktatási minisztériumtól harcolt ki egy
újabb elméleti kilencedik osztályt a sepsiszentgyörgyi román közösség. Kiss Imre Kovászna
megyei főtanfelügyelő keddi sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a Mihai Viteazul
Főgimnáziumnak a beiskolázási tervben szereplő négy kilencedik osztály mellé egy
ötödiket is jóváhagyott a szaktárca.

Erdély

Bukarestből indítottak még egy román osztályt Szentgyörgyön

Újabb névadási harc Kovásznán
2015. május 12. – Krónika, szekelyhon.ro
Folytatódik a névadási vita Kovásznán: miután magyar öszszefogással sikerült elérni, hogy
a Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház visszakapja eredeti nevét, a
Justinian Teculescu Egyesület most azt próbálja megakadályozni, hogy a művelődési
központot Ignácz Rózsáról nevezzék el. A román civil szervezet a polgármesteri hivatalhoz
intézett beadványban tiltakozott a „keresztelő" ellen, arra hivatkozva, hogy a névadás
feszültséget szít a fürdőváros román és magyar lakói között. Úgy vélik, továbbra is
egyszerűen csak Művelődési Központnak kellene hívni a városi művelődési ház keretében
működő intézményt, hiszen így a település minden lakója magáénak érezheti.

Minisztériumi egyezmény a katolikus hittanoktatásról
2015. május 13. – Krónika
A római katolikus egyház is aláírta a hittanoktatásra vonatkozó egyezményt az oktatási
minisztériummal. A hétfőn megkötött megállapodást a Mediafax hírügynökség
beszámolója szerint Ioan Robu bukaresti érsek, a Romániai Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke, Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter és Victor Opaschi vallásügyi
államtitkár látta el kézjegyével. A katolikus püspöki konferencia tájékoztatása szerint az
egyezményben a magyar és román nyelvű római katolikus, illetve görög katolikus
hittanoktatás, valamint a katolikus teológiai képzés megszervezése is szerepel.

Adományokat gyűjtött a főkonzulátus
2015. május 13. – Krónika
Összesen 3670 lej gyűlt össze azon a jótékonysági aukción, melyet a kolozsvári Szent
Kamill Szociális Otthon javára szervezett Magyarország kolozsvári főkonzulátusa. A 2001
óta működő létesítményben az évek során már több mint 450 rászorulót ápoltak,
gondoztak, mutat rá közleményében a főkonzulátus, hozzátéve, hogy a mostani
rendezvény az öregotthonnal régóta tartó együttműködés újabb állomása.
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Nyilatkozat az oktatási együttműködés érdekében
2015. május 12. – hirek.sk
A felvidéki magyar szakmai és civil szervezetek, valamint a Magyar Közösség Pártja
hivatalosan is közzétette A felvidéki magyarság megmaradása és fejlődése érdekében
szükséges oktatási minimum című dokumentumot a Most-Híd aláírása nélkül. A
nyilatkozathoz aláírói egyben arra is felhívják a figyelmet, hogy a dokumentumhoz bárki
szabadon csatlakozhat.

Erdély

2015. május 13. – Szarka B. László – Demokrata
Egyre keményebb eszközökhöz folyamodnak a román hatóságok a székely autonómia
mellett elkötelezett vezetők ellen. Legutóbb Ráduly Róbertet és Szőke Zoltánt Csíkszereda
polgármesterét és alpolgármesterét hurcolta el a rendőrség, akik azóta házi őrizetben
vannak. Vádat annyit sikerült felhozni a polgármester ellen, hogy a Sapientia csíkszeredai
építkezését hiányos dokumentációk alapján engedélyezte. Izsák Balázs a Székely Nemzeti
Tanács elnöke elmondta, hogy mindketten a székely autonómia elkötelezett hívei és az
ellenük felhozott vádak légből kapottak. Brassói Zsombor az RMDSZ Maros megyei
szervezetének elnöke elmondta, Romániában nagy probléma, hogy sok mindenre nincs
pontos törvény ezért többféleképpen lehet értelmezni, hogy mit engedélyez és mit tilt.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2015. május 13-i számában olvasható.)

Felvidék

Megfélemlítés Székelyföldön

Kedvezőtlen ítélet született Gubík László és Dolník Erzsébet ügyében
2015. május 12. – hirek.sk
Nem született meglepő ítélet Dolník Erzsébet és Gubík László ügyében május 12-én a
Nyitrai Kerületi Bíróságon. Az érintettek a perirat szerint kihágást követtek el azáltal, hogy
nem adták le a személyi okmányaikat. Az állampolgárságukat nyíltan vállaló lévai
jogfosztottakat a bíróság elmarasztalta és jóváhagyta a korábbi rendőrségi döntést. A
döntés első fokon született, így az ellen fellebbezni lehet a Legfelsőbb Bírósághoz.

MKP: Aláírásgyűjtés a szlovákiai jogalkotás minőségi javítása érdekében
2015. május 12. – hirek.sk
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke felhívással fordul a magyar közösség
tagjaihoz azzal a céllal, hogy támogassák a szlovákiai jogalkotás minőségi javítása
érdekében indított kezdeményezést. Amennyiben legalább 500 támogató aláírás
összegyűlik, az igazságügyi minisztérium köteles egyeztetni a módosítások
kezdeményezőivel, amelyen a Magyar Közösség Pártját Őry Péter és Horony Ákos képviseli
majd.
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Ronyec Mirjanát választotta pártigazgatóvá a VMSZ Elnöksége
2015. május 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Hét Nap
A Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége alakuló ülésének folytatásában a párt új
Alapszabályával összhangban megválasztotta az Intéző bizottságot és a pártigazgatót. Az
Intézőbizottság tagjai Bús Ottó (elnök), Bogos Tivadar, mgr. Fehér László, Pelt Ilona és
Újhelyi Nándor, a pártigazgató Ronyec Mirjana lett egyhangú szavazás eredményeképpen.
A VMSZ Elnöksége emellett áttekintette és megvitatta az aktuális politikai helyzetet, és a
következő záradékokat fogadta el: Pásztor István elnök A lenullázott lehetőség című
sajtóközleményét a helyzetértékelés, a megállapítások és értékítéletek szempontjából,
fenntartások nélkül egyhangúlag elfogadja és támogatja.

Felvidék

2015. május 12. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Életműve elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta Áder János
magyar államfő Duba Gyula írónak, aki kedden vette át a magas állami kitüntetést
Magyarország pozsonyi nagykövetségén. A kitüntetést, amelyet az egyetemes magyar
irodalmat gazdagító, jelentős prózaírói életműve elismeréseként érdemelte ki a József
Attila-díjas, érdemes művész, Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi
nagykövete adta át.

Vajdaság

Magas magyar kitüntetést kapott Duba Gyula

A Második Nyilvánosságnak a videó elkészítéséhez semmi köze
2015. május 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
A Második Nyilvánosság visszautasítja Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség
elnökének inszinuációit, amelyek a Lenullázott lehetőség című közleményében láttak
tegnap napvilágot. Az internetes csoport szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye
szerint Pásztor István, neveket nem említve, de nyilvánvalóan a Második Nyilvánosság
tagjaira is célozva, azt állítja, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban egy olyan „politikai
szándékú akciósorozat” indult az interneten, amelynek csak látszólagos célja a vajdasági
magyar közösség és társadalom problémáinak a felvetése. Ám most lehullottak az álarcok,
lelepleződtek a valódi szándékok, mert ennek az akciósorozatnak a részben álnéven,
részben saját névvel és álneveken működő aktorai és szellemi mentoraik, irányítóik és
támogatóik egy videóban, a Vajdasági Magyar Szövetséget kiegyenlítették a nácizmussal.

A kétnyelvű tanítás hamarosan a közoktatás részévé válik
2015. május 12. – Pannon RTV
Vajdaságban több óvoda, általános iskola és középiskola alkalmazza a kétnyelvű oktatást.
Ennek köszönhetően mintegy 900 gyerek vesz részt ilyen fajta oktatásban. A kétnyelvű
tanítás hamarosan a közoktatás részévé válik, miután jóváhagyja és szabályozza az oktatási
minisztérium. Fakultatívan a gyerekek és szülők választása alapján egyre több iskolában és
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Baden-Württemberg küldöttsége a tartományi képviselőház vendége volt
2015. május 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Vajdaság és Baden-Württemberg kapcsolata többéves sikeres együttműködésre vezethető
vissza. A német tartomány parlamenti küldöttsége kétnapos látogatáson tartózkodik
Vajdaságban. A delegáció ma a tartományi képviselőház vendége volt. Példaértékű
Vajdaság és Baden-Württemberg együttműködése – hangzott el a német delegáció és
Pásztor István találkozóját követően. A Tartományi Képviselőház elmondta: bízik benne,
hogy sikerül konkrét tartalommal megtölteni a 2014-ben aláírt közös
szándéknyilatkozatot.

Vajdaság

óvodában jelen lesz ez a fajta oktatás nem csak Vajdaságban, hanem egész Szerbiában.
Erről beszélt Újvidéken egy szakmai konferencián Denis Keefe Nagy-Britannia belgrádi
nagykövete és Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár.

Újdonságok is lesznek a III. Vajdasági Vágtán
2015. május 12. – Vajdaság M, Pannon RTV
Tíz nap maradt hátra a zobnaticai lóversenypályán megrendezésre kerülő III. Vajdasági
Vágtáig. A szervezők idén újdonságokkal is készülnek: a nemzeti és a nemzetközi vágta
mellett ezúttal lesz Kishuszár Vágta is a 10-16 éves lovasok számára, valamint első
alkalommal lovas íjász bemutatót is láthat majd a közönség. Emellett gazdag szórakoztató
programokat is szerveznek, de lesz kézműves vásár és idén is és fellépnek majd a budapesti
Operettszínház művészei is. A kelebiai Favory Lovas Klub díjlovagló produkciója is a
műsorszámok között szerepel.

Ha nem kerül meg a Kossuth-szobor, akkor lesz egy új

Állami juttatások a terrorelhárítási műveletben részt vett katonáknak
2015. május 13. – Kárpátalja Ma, mukachevo.net, Kárpátinfo
Május eleji adatok szerint eddig több mint négyezer kárpátaljai vett, illetve vesz részt a
terrorellenes műveletekben, közülük mintegy háromszázan szenvedtek sérüléseket, és 63
ember vesztette életét – adta hírül a mukachevo.net-re hivatkozva a Karpatalja.ma. Az
utóbbi adattal szemben Jevhen Pilhuj, a 128-as munkácsi gyalogdandár parancsnoka már

Kárpátalja

2015. május 12. – Pannon RTV
Az ellopott magyarittabéi Kossuth-szobor egy hónap elteltével sem került elő. A bánáti
településről nagypéntek hajnalán tulajdonították el a 111 éves köztéri alkotást. A falubeliek
már csak abban bíznak, hogy március 15-én újra lesz megemlékezés Magyarittabén. Petes
Béla, tanácselnök elmondta, hogy június 1-ig várnak és ha addig nem kerül elő az ellopott
szobor, akkor újat csináltatnak. Horvay János szobrász alkotását a helybéliek önkéntes
pénzadományaiból állíttatták fel. A jelenlegi helyzetben erre nincs lehetőség a településen.
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Két megbízott igazgatót neveztek ki
2015. május 12. – Muravidéki Magyar Rádió
Lendva Község Tanácsának 1. rendkívüli ülésén megbízott igazgatókat, programtanácsot
és etikai bizottságot neveztek ki. A 19 tanácstagból 17-en voltak jelen az ülésen, amelyet a
polgármester távolléte miatt Stanislav Gjerkeš alpolgármester vezetett.

Több ezren emlékeztek a koncentrációs tábor felszabadítására
2015. május 13. - Volksgruppen
Csaknem huszonkétezren emlékeztek meg a hétvégén a felső-ausztriai Mauthausenben az
egykori koncentrációs tábor felszabadulásának hetvenedik évfordulójáról. A megemlékező
menetben felvonult a Magyar Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős
államtitkára, Takács Szabolcs, és a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős
helyettes államtitkára, Latorcai Csaba is, akik Perényi János bécsi nagykövettel együtt
koszorút helyeztek el.

Őrvidék Muravidék Kárpátalja

március 6-án arról számolt be, hogy meghaladta a százat a kárpátaljai áldozatok száma
Kelet-Ukrajnában. A katonák és a terrorellenes műveletek áldozatai családjainak járó
támogatásról, valamint az efféle ügyekkel kapcsolatos problémákról Natalija Omeljanyuk,
a Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal háborús veteránok ügyeivel foglalkozó
főosztályának helyettese beszélt.
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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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