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Kiiktatta a Dăncilă-kabinet a kisebbségek számára kedvező
passzusokat a közigazgatási kódexből
A Viorica Dăncilă vezette kormány keddi ülésén sürgősségi rendelettel léptette hatályba az
alkotmányossági normakontrollon korábban elbukott közigazgatási törvénykönyv egy
újabb változatát. A szociáldemokrata miniszterelnök szerint a kódex 17 korábbi jogszabály
rendelkezéseit hangolja össze, sürgős elfogadására pedig az államapparátus olajozottabb
működése érdekében volt szükség. A közigazgatási kódex tavaly elfogadott parlamenti
változata még számos kisebbségvédelmi rendelkezést is tartalmazott, de eddig nem
lehetett tudni, hogy ezek szerepelnek-e a kormány által elfogadott új változatban, mivel a
kabinet nem tette közzé a keddi ülésen elfogadott jogszabály szövegét. Az RMDSZ aztán
szerdán bejelentette, hogy elfogadhatatlannak tekinti a kormány által elfogadott
közigazgatási törvénykönyvet, amely a szövetség szerint a kisebbségi jogok tekintetében
több tíz évvel veti vissza Romániát, a „90-es évek állapotára”. Cseke Attila, az alakulat
szenátusi frakcióvezetője közölte, a parlamenti munka során kidolgozott
törvénykönyvjavaslathoz az RMDSZ törvényhozói közel száz módosítást fogalmaztak meg,
ebből számos javasolt rendelkezés a nyelvi jogokra jelentett volna garanciát, és bővítette
volna azokat. „Amit szakmai munkával és politikai támogatással a parlamentben sikerült

Magyarország

Radikális változások történtek 2010-ben a korábban hullámzó magyar nemzetpolitikában emelte ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Dr. Szász Pál
tanulmányi ösztöndíj nyári gyakorlatának megnyitóján, hétfőn Budapesten. Potápi Árpád
János azt mondta, a kormány célja, hogy a Kárpát-medence kulturálisan, gazdaságilag,
továbbá az oktatás, az egészségügy és a média szempontjából egységes egészként
működjön. Az ösztöndíj lényege, hogy akik nem Magyarországon szereznek diplomát, azok
is tisztában legyenek a magyar jogrenddel. Fontos ugyanis, hogy legyenek olyan jogászok,
akik a magyar jogrend mellett ismerik az utódállamok szokásjogát is - tette hozzá. Az
államtitkár közölte, az idén harmincan kaptak ösztöndíjat: 21-en Erdélyből, heten a
Vajdaságból, ketten pedig a Felvidékről. Gál András Levente, a program ötletgazdája azt
mondta, 2012 óta 177 ösztöndíjat osztottak ki. A programra folyamatos a túljelentkezés fűzte hozzá. A Dr. Szász Pál szülőföldi jogász ösztöndíjat 2012-ben alapították. Az
ösztöndíj célja, hogy jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam
szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő jogászokkal rendelkezzenek a külhoni közösségek. Az
ösztöndíjat azon külhoni hallgatók nyerhetik el, akik szülőföldjükön jogi tanulmányokat
végeznek és érdeklődnek a gazdasági jog iránt.

Erdély

Potápi: 2010-ben radikális változások történtek a magyar
nemzetpolitikában
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Megkezdődött az egyeztetés a magyar és román védelmi
minisztérium között az úzvölgyi katonatemető ügyében

Erdély

elérnünk, azt a kormány teljes mértékben figyelmen kívül hagyta, és kitörölte a tegnap
tárgyalt változatból” – mondta Cseke.

Megkezdődött a szakmai egyeztetés és a kölcsönösen elfogadható megoldás keresése az
úzvölgyi katonatemető ügyében a magyar és a román hadisírgondozásért felelős
szervezetek között - közölte az MTI-vel Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum parancsnoka, a magyar küldöttség vezetője szerdán. A magyar küldöttség
Bukarestben a Hősök Emlékének Országos Hivatala (ONCE) vezetőségével tárgyalt, a
megbeszélésen később Nicolae Nasta, a román védelmi minisztérium parlamenti
államtitkára is részt vett. A felek kölcsönösen bemutatták egymásnak a sírkertre vonatkozó
levéltári forrásaikat, és lehetőséget biztosítottak egymásnak ezek kölcsönös
tanulmányozására. Kovács Vilmos szerint a román fél számára is egyértelművé vált, hogy a
moldvai Darmanesti (Dormánfalva) önkormányzata által elhelyezett ortodox keresztek az
Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében szolgáló katonák maradványai fölé kerültek. A
magyar fél a súlyosan kegyeletsértő állapot megszüntetését kérte. Kovács Vilmos azt
mondta, nem tekinti eldöntött ténynek, hogy az úzvölgyi hősi temetőt a román védelmi
minisztérium veszi át. Hozzátette: valóban elindítottak Bukarestben egy ilyen irányú
folyamatot, de az egyeztetésen a magyar fél jelezte, hogy ezzel nem ért egyet, hiszen a
temetőt eddig a csíkszentmártoni önkormányzat gondozta, "nem is rosszul". Kovács
Vilmos kifejezte reményét, hogy a szeptemberi helyszíni szemlén mindenki számára
megnyugtató, a helyi magyar és román közösség számára is elfogadható megoldást tudnak
találni.

Ferdítéssel vádolja a román védelmi tárca a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum parancsnokát az úzvölgyi sírgyalázás kapcsán
A román védelmi minisztérium szerint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
parancsnoka félretájékoztatta a közvéleményt arról a magyar–román szakmai
megbeszélésről, amelyet a hadisírgondozásért felelős szervezetek küldöttségei folytattak
egymással szerdán Bukarestben az úzvölgyi hősi temető ügyében. A bukaresti védelmi
tárca honlapján pénteken közzétett, az MTI által ismertetett állásfoglalásban a
minisztérium sajtószolgálata azt állította, hogy a magyar fél a megbeszélésen hangoztatott
álláspontját egy „másik temetőt ábrázoló”, 1917-ből származó vázlatra alapozta, a szóban
forgó sírkertet azonban a román Hősök Emléke Társaság 1926-ban kibővítette, majd 1944ben újabb bővítés következett, amikor a környéken elesett különböző nemzetiségű hősök
maradványait helyezték át az úzvölgyi temetőbe. A bukaresti sajtóközlemény szerint a
Hősök
Emléke
Országos
Hivatalának
(ONCE)
tárgyalóküldöttsége
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Szombaton tartotta Országos Tanácsát az MKP. A párt döntése értelmében minden
magyar politikai mozgalommal, civil szervezettel tárgyalni fog a jövőre esedékes
parlamenti választásokon való együttműködésről. Az MKP elsősorban a választási párt
létrehozását, esetleg a választási koalíció kötését tartja elfogadható együttműködési
formának. „A tárgyalások alapját képezheti, hogy koalícióról egyeztetünk, de az út, amit
járni akarunk egy magyar választási párt létrehozása, egy mozgalmi irány meghatározása”
– mondta Menyhárt József pártelnök, és hozzátette, a Híd meghívóját megkapták és
tárgyalni fognak velük, de a Magyar Fórumtól is kaptak már meghívót, velük is egyeztetni
fognak. Arra a kérdésre, hogy Bugár Bélának a Híd elnökének személye elfogadható-e
számukra, az MKP elnöke elmondta, nem támasztanak feltételeket arra vonatkozóan, hogy
a velük együttműködni akaró pártoknak ki a vezetője. Bugár az MKP döntésére reagálva
elmondta, a választási párt felépítésére már nincs elég idő. Szerinte augusztus végére,
szeptember elejére jöhetne létre a kérdéses választási párt. „Utána jó egy hónap múlva le
kell adni a képviselőjelöltek listáját” – magyarázta Bugár, és hozzátette, ezt követően
nagyon kevés idő marad az ilyen párt felfuttatására. A Híd elnöke emlékeztetett arra, hogy
a pártja megnyitotta a választási listáját más politikai szubjektumok előtt.

Új szórvány óvodai központot építenek a Délvidéken
A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program célja a magyar identitás megerősítése,
ugyanis ameddig magyar nyelven tanulnak a gyerekek, addig lesz magyar jövő is a Kárpátmedencében - hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár pénteken a
vajdasági Maradékon, ahol a helyi református szórvány óvodai központ ünnepélyes
alapkőletételén vett részt. A maradéki óvoda a magyar kormány Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programjának keretében épülhet fel. Budapest összesen 80 millió forinttal
támogatja a beruházást - közölte az államtitkár. Az új épület 200 négyzetméter
alapterületű lesz, két óvodai csoportszobával, valamint az alagsorban egy 150 fő
befogadására alkalmas teremmel, amely más, közösségi eseményeknek is otthont adhat.
Az intézményt a református egyház fogja működtetni - tette hozzá Potápi Árpád János. A
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program a Vajdaságban közel 1,3 milliárd forintból
valósul meg, ebből hat szórványóvodai központot alakítanak ki, illetve három

Vajdaság

A parlamentbe vezető utat keresi az MKP

Felvidék

„megkérdőjelezhetetlen” levéltári iratokkal cáfolt minden olyan állítást, miszerint a Bákó
megyei Dormánfalva (Dărmănești) önkormányzata kegyeletsértést követett volna el egy
olyan parcellában, ahova osztrák–magyar katonák holttesteit temették el.
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A kárpátaljai egészségügy kormányzati támogatása a szülőföldön
maradást szolgálja
A magyarul beszélő kárpátaljai orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak nyújtott
fizetéskiegészítő magyar kormányzati támogatás és a lakossági egészségügyi ellátást javító
fejlesztési programok az orvosok és a lakosság szülőföldön maradását segítik elő jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön Csapon,
a magyar kormány támogatásával felújított klinika és családorvosi rendelőintézet
ünnepélyes átadásán. Az Ungvári járás lakosságának egyharmadát ellátó egészségügyi
intézmény avatásán mondott köszöntőjében Potápi Árpád János hangsúlyozta, hogy a
magyar kormány minden lehetséges támogatást megad Kárpátalja magyar és nem magyar
lakosságának is, beleértve a - nemzetiségtől függetlenül - mindenki számára fontos
egészségügyi ágazatot. "Ennek keretében indítottuk el 2015-ben annak a szociális
csomagnak a megvalósítását, amelyben többek között a kárpátaljai egészségügyben
dolgozó, magyarul beszélő orvosokat és technikai személyzetet támogatjuk
fizetéskiegészítéssel" - emlékeztetett. Az államtitkár rámutatott, a fejlesztési programokat
Kárpátalján stratégiai partnereivel, a helyi magyar szervezetekkel tudja lebonyolítani.
Nagyon fontosnak nevezte, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) néhány éve létrejött összefogását és
együttműködését a felek újra megerősítették. Ennek a magyar-magyar szövetségnek is
köszönhető - húzta alá -, hogy az elmúlt évek eredményesek voltak a Kárpátalján élő
magyarok és nem magyarok számára. A további eredményes munka és együttműködés
érdekében Potápi Árpád János arra kérte hallgatóságát, hogy a július 21-i előrehozott
ukrán parlamenti választáson mindenki támogassa a magyar összefogás jelöltjeit.

Kárpátalja

szórványóvoda felújítását támogatják, nyolc korszerű kisbuszt biztosítanak a gyerekeknek,
harminc településen pedig egyéb, egyszeri óvodai fejlesztéseket valósítanak meg. A
fejlesztéseknek köszönhetően több száz új óvodai férőhely jön létre.

Grezsa: minőségi ugrás történt a kárpátaljai magyar turizmus
fejlődésében
Hatalmas előrelépés történt a kárpátaljai magyar turizmus fejlődésében azáltal, hogy a
falusi turizmusban működő 400 vendégház kapott a magyarországi értékelési rendszernek
megfelelő minősítést Ungvártól Kőrösmezőig – jelentette ki Grezsa István miniszteri
biztos Beregszászon, ahol minősített vendégházak számára adott át okleveleket. Az
ünnepélyes oklevélátadáson mondott köszöntőjében Grezsa István hangsúlyozta: a falusi
vendégházak minősítésének a jelentősége csak úgy érthető meg, ha tudjuk, hogy 2014-ben,
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a kelet-ukrajnai harcok kitörése után elmaradtak Kárpátaljáról a magyarországi turisták és
a Határtalanul! program keretében utaztatott magyar iskolások. A magyar kormány
illetékes hivatalainak a 2014-ben megalakult Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanáccsal
karöltve óriási erőfeszítéseket kellett tenniük, hogy újra megjelenjenek a turisták
Magyarországról – tette hozzá. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke elmondta, hogy
Kárpátalja magyarlakta térségeiben már most is a turizmus az egyik húzóágazat. Aláhúzta,
hogy a minősített szálláshellyel rendelkező vállalkozók lesznek jogosultak a részvételre az
Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program keretében júliusban induló turisztikai
pályázatokon.

Zsigmond Barna: Románia is kezdeményezte, hogy az Európa
Tanács vizsgálja az ukrán nyelvtörvényt
Románia is kezdeményezte, hogy az Európa Tanács vizsgálja meg az ukrán nyelvtörvényt –
közölte Zsigmond Barna fideszes országgyűlési képviselő. Magyarország már korábban
kezdeményezte az ukrán nyelvtörvény vizsgálatát az Európa Tanácsnál, az illetékes
bizottság azonban úgy döntött, hogy Ukrajna általános monitorizálásával együtt vizsgálja
ezt a kérdést. Erre válaszként Magyarország néhány hónapja rendezett egy sikeres
eseményt, amelyen a kárpátaljai magyar politikai szervezetek vezetői, valamint az ukrajnai
román közösség vezetője elmondták, milyen sérelmek érik az ukrajnai kisebbségeket a
nyelvtörvény miatt. Most pedig a román delegáció kezdeményezte, hogy ne az általános
monitorizálással, hanem külön vizsgálja meg a Tanács az ukrajnai helyzetet, a magyar
küldöttség pedig támogatja a kezdeményezést – ismertette a politikus.
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