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2015. május 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI
Románia és Magyarország kétoldalú kapcsolata jó, és a két országot stratégiai partnerség
fűzi össze, de sok mindent lehet javítani – mondta a román államfő az ARD német
közszolgálati televíziónak. Klaus Johannis az ARD bécsi stúdiójának blogján megjelent
interjúban a két ország kapcsolatára vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban kiemelte, hogy a
témáról már elnöki tevékenysége legelső időszakában tárgyalt a magyar kormány
képviselőivel. Így „tudjuk, hogy mit kell tenni és tudjuk, hogyan kell tenni” – mondta a
román államfő. Hozzátette: „azt hiszem, lehetségessé válik, hogy kapcsolatunkat még
jobbá tegyük” és a két ország között „jószomszédi kapcsolat” alakuljon ki. Ez „mindkét
ország érdekében állna” – mondta. Klaus Johannis a magyar közösség helyzetéről szólva
elmondta, hogy egy „etnikai kisebbség” – az erdélyi szász közösség – tagjaként „nagyon
jól” ismeri az „etnikai kisebbségek problematikáját”. Hangsúlyozta, hogy a romániai
magyar kisebbségre „egyáltalán nem problémaként” tekint, és úgy véli, hogy a kisebbségek
„gazdagítják” az országot, amelyben élnek.

Vezető hírek

Johannis a „problémamentes” magyarokról

Magyarok nélküli szülinap a marosvásárhelyi orvosin

Rákóczi Szövetség: a nemzeti összetartozás napján közel négyezer Kárpátmedencei középiskolás indul útnak
2015. május 19. – MTI, Vajma.info
A június 4-i nemzeti összetartozás napján a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja
keretében 95 Kárpát-medencei iskola közel négyezer diákja utazhat legalább egy határ
átlépésével egy másik magyar iskolához. A szervezet MTI-hez eljuttatott közleménye
szerint a diákutaztatási programot pályázat keretében hirdette meg a Rákóczi Szövetség. A
felhívásra bármely Kárpát-medencei középiskola pályázhatott, azzal a feltétellel, hogy
június 4-én a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépve ellátogatnak egy másik
ország magyar iskolájához, ahol közös programot bonyolítanak.

Magyarország

2015. május 18. – Krónika, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar oktatóinak a
tiltakozó távolmaradása mellett emlékeznek szerdán az intézményben arra, hogy Mihály
román király hetven évvel ezelőtt hozta létre azt a magyar tannyelvű egyetemet, amelyet a
MOGYE jogelődjének tekint. Szabó Béla professzor, az egyetem magyar tagozatának a
vezetője az MTI-nek elmondta, azt sérelmezik, hogy a hónapokkal ezelőtt elkezdődött
évfordulós rendezvényeken szó sem esik arról, hogy az 1945-ös királyi rendelettel magyar
tannyelvű egyetemet hoztak létre, és csak 1962-ben vezették be a román nyelvű oktatást is
a tanintézetben.
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2015. május 18. – transindex.ro
Illyés Gergő politológus szerint az sem feltétlenül hátrányos a romániai magyaroknak,
hogy a törvénnyel a megyei tanácselnöki tisztségek legitimitását is kilúgozzák. Szerinte az
a törvény, amit majd elfogadnak, eléggé kompromisszumos lesz: a PNL és a PSD
megpróbál majd úgy kiegyezni, hogy olyan törvényt fogadjanak el, ami mindenkinek jó.
„Az bebizonyosodott, hogy a mostani rendszer lutri, és ez senkinek sem jó, mert a pártok
nem szeretik a kiszámíthatatlanságot. Éppen ezért tették le a voksukat egy stabil, arányos
rendszer mellett” – mondta.

Erdély

Régi-új választási rendszerünk lesz. Ki veszít, ki nyer belőle?

Németül írtak Johannisnak a marosvásárhelyi civilek az utcanévtábla-ügyről
2015. május 18. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
A nemzetközi intézmények figyelmét is felhívták a marosvásárhelyi kétnyelvűségért küzdő
civilek Valentin Bretfelean rendőrfőnök leváltásáért indított petíciójukra. A petíciót kísérő
levélben a kezdeményezőcsoport tagjai leszögezték, hogy noha Romániát a kisebbségi
jogok tekintetében mintaállamnak tartják, a gyakorlatban számos példa van arra, hogy ez a
besorolás nem fedi a valóságot. Az Államelnöki Hivatalhoz címzett levelet Klaus Johannis
anyanyelvén, azaz németül írták, és kérték, hogy magyarul válaszoljon.

A magyar himnusz köztéri eléneklésére szólít fel az MPP
2015. május 18. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Ismét a magyar himnusz köztéri eléneklésére szólít fel a Magyar Polgári Párt (MPP)
sepsiszentgyörgyi szervezete. Bálint József a polgári párt helyi elnöke sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy június 4-én, az Erzsébet parkban lévő volt országzászló helyén ismét
megszervezik a MPP trianoni megemlékezését. A sepsiszentgyörgyi pártelnök szerint a
tavalyi magyar himnuszéneklés-botrány dacára nem változtatnak a megemlékezés
forgatókönyvén. A résztvevőket június 4-én, délután fél hatra várják az Erzsébet parki
gyülekezőhelyre, a megemlékezés a trianoni békeszerződés aláírásának órájában
harangszóval kezdődik, majd a jelen lévő politikai, ifjúsági és civil szervezetek, illetve
egyházak képviselői szólalnak fel, majd az esemény zárásaként eléneklik a magyar
himnuszt.

Vitatja a felfüggesztés jogosságát, fellebbez Ráduly ügyvédje
2015. május 18. – szekelyhon.ro, Krónika
Jogi úton támadja meg a védence tisztségéből történt felfüggesztéséről rendelkező
prefektusi rendeletet Ráduly Róbert Kálmán ügyvédje. Szőke Domokos jogi képviselője
hétfő délután még nem kapta meg a rendelet írásbeli közlését. Az április 30. óta házi
őrizetben levő csíkszeredai polgármestert és alpolgármestert május 14-én függesztette fel
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Erdély

tisztségéből Jean Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa. A polgármester ügyvédje
írásban is megkapta az erről szóló dokumentumot, és a rendelkezést a Hargita Megyei
Törvényszéken támadják meg – tudtuk meg. Eugen Constantin Iordăchescu, a
polgármester ügyvédje kérdésünkre azt mondta, a prefektusi rendelet által
hivatkozásképpen megjelölt törvények utalást tartalmaznak erre az intézkedésre, de
szerintük ez nem alkalmazható Ráduly Róbert Kálmán ügyében. „Legkésőbb kedden
benyújtjuk a fellebbezést” – közölte Iordăchescu.

További értelmezést kér Csíkszereda alpolgármestere a prefektustól
2015. május 18. – szekelyhon.ro
Miután Hargita megye prefektusa felfüggesztette tisztségéből a házi őrizetben lévő Ráduly
Róbert Kálmánt, Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokos alpolgármestert, az
intézkedéssel kapcsolatban értelmezést kért Antal Attila alpolgármester, mivel szerinte a
jogkörök átadása újabb kérdéseket vet fel.

Egyik nyelven sem fog szerepelni Marosvásárhely neve a virágórán
2015. május 18. – szekelyhon.ro
Sokan tették szóvá tavaly, hogy csupán egyetlen nyelven, románul szerepelt
Marosvásárhely neve a hagyományos főtéri virágórán. A városi kertészet idén salamoni
döntést hozott: semmilyen nyelven nem lesz olvasható majd a megnevezés a
létesítményen. Igaz, indoklásuk szerint szerkezetcsere és helyszűke miatt marad el a felirat
virágokból való megformálása.

Hajlanak Hármasfalu visszakeresztelésére
2015. május 18. – szekelyhon.ro, Krónika
A történelmi településnevek visszavételén gondolkodik a makfalvi önkormányzat. Ez
főként azért lenne tanácsos, hogy a továbbiakban senki ne kötekedjen amiatt, hogy a
községháza miért helyezte ki a jelenlegi Hármasfalut alkotó három település névtábláját.

Félnek a sárkánytól: tiltakozik a románok fóruma
2015. május 18. – Krónika
A Sepsiszentgyörgy új főterére tervezett Sárkánydombbal el akarják rejteni a Mihai
Viteazul-szoborcsoportot – fogalmazta meg aggályait a Kovászna, Hargita és Maros
megyei Románok Civil Fóruma. A magyarellenes, Ioan Lăcătuşu nevével fémjelzett
szervezet nyílt levélben kéri a Kovászna megyei román parlamenti képviselőket: állítsák le
a projektet. „Ennek a kétemeletnyi magas dombnak az egyetlen célja, hogy
megakadályozza a rálátást a Mihai Viteazul-szoborcsoportra. Ez a kezdeményezés a nagy
román szimbólum elleni gyűlöletből született, egy újabb súlyos udvariatlanság, mely újra
bizonyítja, hogy a magyar vezetők elszigetelnék a román intézményeket és szimbólumokat
az etnikailag megtisztogatott Székelyföldön. Kovászna és Hargita megyében az a stratégia,
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2015. május 18. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „ahogy elnézzük, a helyi zászlók megalkotásáról szóló törvény
elfogadásával aligha csitul el a székely zászló használata miatti román–magyar konfliktus.
Az ugyanis a jelek szerint nem megoldja, hanem konzerválja a problémát. És nem csupán
azért, mert leszögezi: két közigazgatási egység zászlaja nem lehet egyforma – az élelmes
székelyek minimális, alig észrevehető változtatásokat eszközölhetnek a székely zászlón
annak érdekében, hogy az érintett megyék saját zászlajukként fogadhassák el –, hanem
azért is, mert a bukaresti centralizmus állatorvosi lova. A jogszabály ugyanis a legkevésbé
sem bízza a leginkább érintettekre, azaz a helyi közösségek tagjaira a jelkép elfogadását. A
zászlót az akadémia heraldikai bizottságának kell láttamoznia, majd ezt követően
kormányrendeletben döntenek róla”.

Újabb felmérés szerint parlamenti párt lenne az MKP
2015. május 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Ha idén májusban tartanák a parlamenti választásokat, akkor nyolc politikai párt jutna be
a parlamentbe. A Smer-SD támogatottsága éves viszonylatban visszaesett, az MKP viszont
erősödik – derült ki a Focus közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. A Magyar
Közösség Pártja (MKP) – évközi viszonylatban preferenciáin 1,4 százalékponttal javítva –
5,4 százalékos eredményt érne el, minek köszönhetően 9 képviselőt küldhetne a
parlamentbe.

Erdély

Zászlók és jogállam

Felvidék

hogy magyar műemlékekkel és szimbólumokkal foglalják el a közterületet" – áll a nyílt
levélben, mely szerint a főtérre tervezett Sárkánydomb „elválasztja a kultúrákat".

Miért is van veszélyben a szlovákiai magyar alsó tagozatos oktatás?
2015. május 18. – bumm.sk
Csökkent a magyar irodalomra és nyelvtanra fordítható órák száma az alapiskolák alsó
tagozatán. Kevésbé ismert tény, hogy a korábbi állami kerettantervben is ugyanennyi órát
kapott összesen a magyar nyelv és irodalom az alsó tagozaton. Akkor azonban még több
szabadon felhasználható óra állt rendelkezésre. Ezeket az órákat az iskolák saját belátásuk
szerint arra a tantárgyra használták fel, amire szerették volna. A magyar tanítási nyelvű
intézmények szinte mindig a magyar órák számát növelték ilyen módon. Most az a
probléma lépett fel, hogy kevesebb lett a szabadon felhasználható óra. Az előző
kerettantervben még heti 10 ilyen tanóra állt az iskolák rendelkezésére, most pedig csak
hat.
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2015. május 18. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Lemondott ma Andrej Fajgelj, az újvidéki Művelődési Központ (KCNS) igazgatója, akinek
két éve tartó munkáját az intézményben számos botrány kísérte. Fajgelj azt követően
nyújtotta be lemondását, hogy a sajtó megírta, tanácsadóként alkalmazza évi 11 ezer
euróért pártbéli kolléganőjét, Aleksandra Mandarićot, aki ugyancsak a Harmadik Szerbia
tagja. Ezt az ügy kirobbanásakor Miloš Vučević újvidéki polgármester szégyenletesnek
nevezte. A KCNS közleményében, amelyben Fajgelj bejelentette lemondását, indokként az
áll, hogy „a média, az ellenzék és a hatalom egyetértésben támadják az újvidéki Művelődési
Központ eredményeit”.

Vajdaság

Távozik Andrej Fajgelj az újvidéki Művelődési Központ éléről

Megszűnt az analóg televíziós sugárzás Vajdaság területén
2015. május 18. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Fruška Gorán, a Vörös-bérc állomáson bekapcsolták a digitális jeladót. Az eseményen
Tatjana Matić telekommunikációs államtitkár is részt vett Branko Gogićtyal, az Emisiona
Tehnika Közvállalat megbízott igazgatójával és Goran Karadžićtyal, az Elektronikus
Médiumokat Szabályozó Testület elnökével. Az illetékesek szerint a digitális átállás egész
Szerbia területén június 17-e előtt befejeződik.

Gyászülést tartottak Soós Mihály emlékére

KMKSZ ISZ-alapszervezet alakult Salánkon
2015.május 18. - Kárpátalja Ma
Salánkon alakult meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének
első alapszervezete. Az alakuló ülést május 17-én tartották a település református ifjúsági
házában, melyen mintegy tizennyolc fiatal vett részt. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Barta József, a KMKSZ alelnöke, Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke, valamint
Kardos Albert, a KMKSZ ISZ alelnöke. Az alapszervezet megfogalmazta rövid- és hosszú
távú terveit. Céljuk minél több salánki fiatal bevonása a közös munkába, a település és
környezetének ápolása, rendezése, a nemzetiségi összetartás fontosságának
hangsúlyozása, s a magyar kultúra ápolása.

Kárpátalja

2015. május 18. – Pannon RTV
Családja, barátai és ismerősei emlékeztek meg Soós Mihályról, aki tragikus hirtelenséggel,
62 évesen hunyt el vasárnap. A kommemorácion méltatták a Magyar Nemzeti Tanács
korábbi oktatással megbízott hivatalnokának szakértelmét, emberségét, elszántságát és
kiváló humorát. Soós Mihály 1953-ban született Ürményházán. A belgrádi Egészségügyi
Főiskolán szerzett diplomát. A szabadkai Egészségügyi Középiskolának igazgatója, a
Vajdasági Módszertani Központnak elnöke, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanácsnak
tagja, a Magyar Nemzeti Tanács korábbi oktatási ügyekkel megbízott hivatalnoka volt.
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2015. május 18. - Kárpátalja Ma
Május 15-én Fodó Sándorról elnevezett emlékszobát avattak az egykori koronavárosban,
Visken. A szobát a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola egyik osztálytermében alakították ki,
ahol a látogatók megismerkedhetnek Fodó Sándor életével, munkájával, szellemiségével.
Az ünnepségen jelen volt - többek között - Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke; Milován
Sándor, a KMKSZ tiszteletbeli elnöke; Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára. Az
emlékszoba Magyarország Külügyminisztériumának és a KMKSZ helyi alapszervezetének
támogatásával készült el.

Kárpátalja

Fodó Sándor emlékszoba nyílt Visken

Záhonyi kötetek a kárpátaljai Tiszaágtelekre és Tiszaásványba

A tanulás és a műkedvelés hete jegyében
2015. május .18 – Muravidéki Magyar Rádió
Május 15-étől 22-éig, de a programok alapján június végéig tart a Tanulás egy életen át
elnevezésű program, amelynek koordinátora a Szlovén Andragógiai Központ. A
Muravidékre vonatkozó műsort ma délelőtt mutatták be a Muraszombati Népi Egyetemen.

Muravidék

2015. május 18. - Kárpátalja
A napokban újabb határon túli településekre utaztak a záhonyi Dr. Béres József Kollégium
diákjai, hogy az általuk összegyűjtött könyvekkel és folyóiratokkal segítsék a magyar
tannyelvű iskolákat. A 19 éve elindított könyves misszió keretében eddig 42 alkalommal
mintegy 70 erdélyi, felvidéki és kárpátaljai tanodába jutott a határvárosi adományokból.
1996-ban a záhonyi iskolák képviselői Háda Imre polgármester vezetésével a két
legközelebbi kárpátaljai települést, Tiszasalamont és Csapot keresték fel , legutóbb pedig
Tiszaágtelek és Tiszaásvány magyar tanítási nyelvű iskoláját látogatta meg a záhonyi
küldöttség Balogh Gyula tanár úrral az élén.

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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