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Mintegy száz erdélyi magyar vállalkozó találkozik szerdán az online térben a
Nemzetpolitikai Államtitkárság erdélyi mentorprogramja keretében, amely második
állomásához érkezett. A Design Terminallal és a Pro Economica Alapítvánnyal
partnerségben megvalósuló rendezvény célja az erdélyi magyar vállalkozók támogatása, a
magyar vállalkozókat segítő szakmai környezet kialakítása. Az erdélyi program most
második állomásához ért: szerdán első alkalommal találkoznak egymással a programban
résztvevő mentorok és mentoráltak, mintegy száz magyar vállalkozó közös munkája
kezdődik meg az online térben. Ezzel kezdetét veszi a program közösségépítő szakasza: 34
erdélyi nagyvállalkozó mentorjelöltként, 67 kis- és középvállalkozó pedig mentoráltként
dolgozik együtt, amely során az ismerkedés mellett a jó gyakorlatokat átadásán és a
tapasztalatcserén lesz a hangsúly. Az online esemény megnyitóján köszöntőt mond Hajnal
Virág, a Nemzetpolitikai Államtitkárság stratégiai tervező főosztályának főosztályvezetője,
Jónás László, a Design Terminal üzletfejlesztési vezetője és Kozma Mónika, a Pro
Economica Alapítvány elnöke.

Erdély

Második állomásához ért a Nemzetpolitikai Államtitkárság erdélyi
mentorprogramja

Felsőfokú asszisztensképzés indul Csíkszeredában
A budapesti Semmelweis Egyetem oktatóinak bevonásával és szakmai segítségnyújtása
mellett indul el a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának felsőfokú egészségügyi
asszisztensképzése – jelentették be pénteken az Új lehetőségek, új távlatok az oktatás,
tudományos kutatás terén című tudományos ülésszak felvezető sajtóeseményén. Dr. Tonk
Márton, a Sapientia EMTE rektora elmondta: első fázisban a Sapientia a maga szervezett
intézményi keretébe befogadja a képzést és megadja annak jogi hátterét. „A Sapientia és a
Semmelweis Egyetem között létrejött egy szakmai megállapodás a képzés szakmai
feltételeinek biztosításáról. Székhelyen kívüli képzésként indul el a folyamat, és amint
lehet, önálló sapientiás szakként kívánjuk működtetni” – emelte ki a rektor. Dr. Balogh
Zoltán, a Semmelweis Egyetem klinikai kapcsolatokért felelős dékánhelyettese online
jelentkezett be az eseményen. Mint kifejtette: az ápolói hivatás olyan szakma, amely az
Európai Unió egységes szabályozási rendszere alá esik és Magyarország a képzésben,
képzés szervezésben élen jár. A szakképzés bejelentése kapcsán Tóth László, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja kiemelte: Magyarország fontosnak tartja, hogy
magyar nyelvű felsőfokú képzés legyen elérhető Székelyföldön. „Ez jó a diákoknak, hogy
nem kell messzebb elutazniuk tanulmányaik folytatásához, jó az oktatóknak, akik helyben
tudnak dolgozni, és jó a helyi közösségnek, akik gazdagodnak egy jelentős értelmiségi
réteggel” – fogalmazott.
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A kormány szerdai ülésén memorandumban hagyta jóvá kétoldalú megállapodás
megkötését a magyar kormánnyal két új közúti határátkelőhely megnyitásáról,
Kisvarjaspuszta (Variasu) és Dombegyház, illetve Ottlaka (Graniceri) és Elek között.
Mindkét - eddig alkalomszerűen megnyitott - határátkelő Arad és Békes megye között
teremt újabb állandó közúti összeköttetést. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
februári bukaresti látogatásán állapodott meg Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel
újabb határátkelők megnyitásáról. A Kisvarjaspuszta-Dombegyház és Ottlaka-Elek
határátkelőt már 2017 óta használják alkalomszerűen a térség lakói a magyar-román
határszakasz nyolc másik megépült átkelőjéhez hasonlóan.

Erdély

Két új román-magyar közúti határátkelő megnyitását hagyta jóvá a
kormány

A legfőbb ügyészség folytatja a vizsgálatot az úzvölgyi
katonatemetőnél történt erőszakos cselekmények ügyében
A legfőbb ügyészség folytatja a vizsgálatot az úzvölgyi katonatemetőnél 2019. június 6-án
történt erőszakos cselekmények ügyében – közölte az intézmény az RFI Románia
megkeresésére, részletekkel azonban nem szolgáltak. A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat
ügyvédje reméli, a nyomozás gyorsan lezárul, az ügy pedig bíróság elé kerül. Az ügy – mint
ismeretes – azt követően került a legfőbb ügyészség elé, hogy előbb a moinești-i ügyészség
tavaly februárban vádemelés nélkül lezárta a nyomozást az ügyben. A döntés élénk
visszhangot váltott ki, miután az ügyész kizárólag román tanúkat hallgatott meg, és nem
vélte például gyűlöletre vagy diszkriminációra való uszításnak a temetőnél skandált „kifele
a magyarokkal az országból!” jelszót. A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat fellebbezett az
ügyészi határozat ellen, ám a moinești-i ügyészség vezetője is ugyanarra a következtetésre
jutott, mint beosztottja. A jogvédő szolgálat panasza nyomán viszont az ügy bíróságra
került, a moinești-i bíróság pedig december 10-ei jogerős határozatában érvénytelenítette
a városi ügyészség rendeletét. A bíróság ugyanakkor jogerősen elrendelte a kivizsgálás
folytatását. Amint a határozat kivonatában szerepel, tovább kell folytatni a kivizsgálást a
rongálás ügyében, a gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás ügyében, valamint a
csendháborítás ügyében, nem kell folytatni ugyanakkor a nyomozást a sírgyalázás
ügyében.

A fejlesztési minisztérium tervezetet készít a kevésbé fejlett régiók
felzárkóztatására
A fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium törvénytervezetet
készít a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatására – nyilatkozta pénteken, a kolozsvári
sajtótájékoztatója után Cseke Attila miniszter. Elmondta: a román kormányok 31 éve
egyáltalán nem foglalkoztak a felzárkóztatás kérdésével, és az országban folyamatosan
nőttek a régiók, megyék és települések közötti fejlettségbeli különbségek. Ezért a
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Kárpát-medence-szerte zajlanak az iskolai beiratkozások. Az iskolakötelessé váló
gyermekeknek ebben az időszakban választanak iskolát a szülők. A külhoni területeken a
magyar családok iskolaválasztása nemcsak az iskoláról és a tanító néniről szól, hanem a
gyermek identitásáról, a magyar kultúra és a magyar közösségek fennmaradásáról is. A
Rákóczi Szövetség támogatóival összefogva mintegy 10 ezer iskolatáskát juttatott el sok
száz külhoni magyar iskolába, hogy a tanítók ezzel is köszönthessék a beíratott
gyermekeket és megköszönhessék a szülők felelős döntését, amiért hitet tettek a magyar
nyelv és kultúra továbbadása, fennmaradása mellett.

Potápi: a magyarság a járvány után is újra tudja kezdeni az életét
A magyarság a mostaninál sokkal nagyobb nehézségeket is túlélt, és mindig újra tudta
kezdeni, így most is így lesz - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Zentán a Magyarok Kenyere - 15 millió
búzaszem program Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségén. Az államtitkár
emlékeztetett arra, hogy 2021 az újrakezdés éve, így nem is találhattak volna jobb helyszínt
a búzaszentelésre, mint Zentát, ahol a törökök elleni 1697-es csatát követően is újra tudták
kezdeni az életet. A búzaszentelés és a Magyarok Kenyere program kapcsán kiemelte: a
kenyér fontos jelkép a magyarok számára, és azt kívánta, hogy "ez a szimbólum mindig
legyen jelen az életünkben, és neki köszönhetően beszélhessünk közös magyar jövőről.
Közös magyar jövő viszont csak akkor van, hogyha a járványt legyőzzük itt a Vajdaságban,
Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken, Muravidéken és Horvátországban
is, ezért is kérek mindenkit, hogy regisztráljon, utána vegye fel az oltást annak érdekében,
hogy a családtagok újra tudjanak találkozni egymással" - hangsúlyozta az államtitkár.

Erdély
Felvidék

Tízezer iskolatáskát juttat a magyar iskolába iratkozó gyerekeknek a
Rákóczi Szövetség

Vajdaság

minisztérium munkacsoportot hozott létre, amely ez év nyaráig törvénytervezetet dolgoz ki
a felzárkóztatásra. Hozzátette: emellett az EU-s források elosztásánál is olyan rendszert
szeretnének elfogadtatni, amely egy kicsit jobban segíti a kevésbé fejlett településeket,
mint a fejletteket. „Valahol el kell kezdeni a gazdasági fejlettségi különbségek
csökkentését, és ez nagymértékben a pénzügyi lehetőségekről és a támogatásokról szól” –
magyarázta a miniszter. A megyék közötti különbségekre példaként említette, hogy a
Közép-Romániai Fejlesztési Régión belül nőtt a különbség a nagy ütemben fejlődő Brassó
és Szeben, valamint a leszakadó székelyföldi megyék között.
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Pásztor István, a tartományi parlament elnöke ma Csallóközi Eszterrel, Magyarország
Szabadkai Főkonzulátusának főkonzuljával tárgyalt. „A mögöttünk álló időszak
tapasztalatairól és az előttünk álló közös feladatainkról egyeztettünk, hogy sikeresen
tereljük vissza az életünket a normális, megszokott kerékvágásba” - írta közösségi oldalán
Pásztor István, aki arra kérte főkonzul asszonyt, hogy tolmácsolja Magyarország
Kormánya döntéshozói irányába azon kérését, hogy az oltakozást igazoló szerbiai
igazolások maximális pozitív elbírálást és – ebből fakadóan – mozgási lehetőséget
biztosítsanak úgy a határátlépésnél, mint Magyarország területén. Pásztor István arra is
megkérte tárgyalópartnerét, hogy jelezze a vajdasági polgárok azon igényét, hogy minél
hamarabb nyíljanak meg a régóta lezárt határátkelők. A rasztinai, bajmoki, királyhalmi, a
horgosi régi határállomás, valamint a gyalai és a rábéi határátkelők mielőbbi megnyitása
prioritás, hogy a polgárok minél gyorsabban és minél kevesebbet utazva tudjak közlekedni,
mindennapi ügyeiket intézni.

Vajdaság

Nyíljanak meg a szerb-magyar kishatárátkelők, javasolja Pásztor
István

Pásztor: A nyugat-balkáni térségben az uniós csatlakozás 20 éve
nem halad előre
A Szerbiáról szóló uniós éves jelentés azért problematikus, mert nem igazolja vissza és
elhallgatja azt az erőfeszítést, amit Belgrád megtett annak érdekében, hogy vállalását
teljesítse – mondta Pásztor István, a tartományi házelnöke és a Vajdasági Magyar
Szövetség vezetője az Újvidéki Rádiónak adott interjújában. „A jelentés nem tud kilépni
azokból a klisékből, amelyek politikailag kerültek meghatározásra. A járványhelyzettel
kapcsolatban például Szerbia jobban teljesített számos területen, mint az uniós átlag” –
tette hozzá. Az uniós jelentést a VMSZ indítványozására a Fidesz európai parlamenti
képviselői nem támogatták. Problémás továbbá, hogy a nyugat-balkáni térségben az uniós
csatlakozás 20 éve nem halad előre – vélekedett. „Szerbiának érdeke a térség stabilitása.
Ebben a tekintetben a magyar és a szerb kormány prioritásai egybeesnek” – mondta
Pásztor.
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Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna erős, stabil és demokratikus ország legyen,
kiáll területi egysége és önállósága mellett, ugyanakkor elvárja, hogy tartsa tiszteletben a
nemzeti közösségek, köztük a magyar közösség jogait – jelentette ki a külgazdasági és
külügyminiszter hétfőn, az uniós tagországok külügyminisztereinek egynapos, informális
ülését követően. Szijjártó Péter emlékeztetett: Ukrajnában az elmúlt esztendőkben
folyamatosan megsértették a magyar közösség jogait, egyebek mellett a nyelvhasználatot
érintően a kultúra, a média, közigazgatás és az oktatás területén. Magyarország
megütközéssel vette tudomásul a kárpátaljai magyar közösség vezetőivel szembeni
megfélemlítő eljárásokat, mint ahogy nem segíti a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot
az sem, hogy a kettős állampolgársággal rendelkezők felderítésére akciók indultak –
közölte. Tájékoztatása szerint a tanácskozás során arra kérte az ülésbe bekapcsolódó
Dmitro Kuleba ukrán külügyminisztert, hogy tartsák tiszteletben a kisebbségi jogokat, és
kerüljék a magyar nemzeti közösség olyan módon történő beállítását, mint amely közösség
bármiféle veszélyt jelenthetne Ukrajna területi integritására. Kijelentette: a kárpátaljai
magyarság mindig számíthat az anyaország, a magyar kormány támogatására. „Mindig,
minden nemzetközi fórumon ki fogunk állni a kárpátaljai magyarság és jogiak mellett” –
fogalmazott a miniszter.

Kárpátalja

Szijjártó: Magyarország elvárja, hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a
magyar közösség jogait

Magas magyar állami kitüntetés Csernicskó Istvánnak
Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést
adományozta Csernicskó István nyelvésznek, a Magyar Tudományos Akadémia
doktorának, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorának kiemelkedő
tudományos, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint a kárpátaljai többnyelvűség
nyelvészeti és nyelvpolitikai vonatkozásainak vizsgálata terén elért kiemelkedő eredményei
elismeréseként. Csernicskó István a kitüntetést április 21-én vehette át Magyarország
Beregszászi Konzulátusán Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzultól. A főkonzul
Csernicskó Istvánt rövid méltatásában a kárpátaljai magyarság kiemelkedő, tudományosközéleti színtéren egyaránt maradandót létrehozó, tudós-közéleti személyiségeként, küzdő
harcosaként jellemezte, akinek a tevékenysége a magyar közösség nemzeti identitásának,
nemzetként való megmaradásának legközvetlenebb feltételrendszeréhez, a nyelvhasználati
jogokhoz kötődik. Orosz Ildikó bajtársának és harcostársának nevezte Csernicskó Istvánt,
hisz mint fogalmazott: „Abban, hogy a főiskola létrejött nagy szerepe van Istvánnak. A
semmiből, közösen építettünk valamit.”
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A magyar kormány támogatásának köszönhetően nemrég megkezdődhetett a csúzai
református templom felújítása is. A munkálatokkal várhatóan a nyár közepére végeznek.
Az impozáns, 29 méter magas toronnyal rendelkező, 600 férőhelyes szakrális épület
állapota az évek folyamán sokat romlott, ezért felújítása elengedhetetlenné vált. 2012-ben
hozzá is fogtak, ám néhány évvel ezelőtt a templom felújítása tulajdonjogi viták miatt
félbemaradt. Az épület felújítása végül a HMDK hathatós közbenjárásának köszönhetően
folytatódhatott, melyhez az anyagi forrásokat teljes egészében a magyar kormány
biztosítja. Bevakolják és lefestik isten háza külső részét, valamint az épület környezete is
megújul.

Horvátország

Felújítják a csúzai református templomot is
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