Jóváhagyták a forradalom aktájának újranyitását
2016. június 13. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, Krónika, Magyar Nemzet
A legfelsőbb bíróság hétfőn jóváhagyta a legfőbb ügyészégnek a forradalom aktáinak
újranyitására irányuló kérelmét. A kérelmet Bogdan Licu, korábbi ideiglenes főügyész
terjesztette a legfelsőbb bíróság elé árpilis 5-én, aki maga jelentette be, hogy felülvizsgálta a
katonai ügyészség tavaly ősszel hozott döntését. Akkor bizonyítékok hiányában döntött úgy a
vádhatóság, hogy nem indít újabb vizsgálatot. Licu arra hivatkozott, hogy az eddigi
vizsgálatokat lefolytatóknak valójában nem ált szándékában kideríteni, mi is történt az 1989
decemberi események alatt, rengeteg információt nem dolgoztak fel. Állítása szerint sok
kihallgatás csak formálisan zajlott le, s máig nem azonosították, hogy kik álltak a számtalan
áldozatot követelő sortüzek mögött.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Menyhárt: Csapatot kell építeni

Ismét bloggerek segítségével népszerűsítik Háromszéket
2014. június 13. – Krónika
Újabb népszerűsítő és tájékoztató kirándulást szervezett a Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesület romániai fényképészek, valamint az utazás és életmód témakörökkel foglalkozó
népszerű blogok szerzői számára, akiket elsősorban annak érdekében hívtak meg
Háromszékre, hogy általuk minél több hazai turistát vonzzanak a térségbe. A meghívottak az
elmúlt napokban Kovászna megye történetével, művészetével, gasztronómiájával, valamint
mesterségeivel, hagyományaival ismerkedtek meg. Grüman Róbert, a Kovászna Megye
Turizmusáért Egyesület elnöke rámutatott: korábban a Székelyföld csak elvétve volt jelen az
országos sajtóban, de az idegenforgalmi témájú, főként bukaresti blogok szerzői által írt
élménybeszámolóknak köszönhetően a térség egyre ismertebbé válik. A projektet
mindenképp folytatják, hazai és külföldi újságírók, bloggerek meghívását is tervezik.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. június 13.

Erdély

2016. június 13. – Új Szó
Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja új elnöke az utánpótlás-nevelésre helyezné a
hangsúlyt, és a párbeszédet szorgalmazza. Frissebb, rugalmasabb pártot akar, mondta az Új
Szónak adott villáminterjúban. A Most-Híd párttal történő kapcsolatfelvétel kapcsán
elmondta: „Ez mind a két félen múlik. Gondolom, hogy sor kerül rá, közeledni fognak az
irányvonalak. Hogy mikor és milyen irányultsággal, az közös döntés lesz. Nem tennék most
könnyelmű kijelentéseket. Mindenkivel keressük a párbeszédet, a kapcsolatot.”
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2016. június 13. – Krónika
Nem minden televízióadó tesz eleget a nemzetközi szabályozások által megkövetelt
„geokódolásnak” a Franciaországban zajló labdarúgó-Európa-bajnokság ideje alatt: az
RCS&RDS kábelszolgáltató kínálatában szereplő szlovákiai STV1 csatornán szombaton
délután Aradon gond nélkül lehetett nézni a Szlovákia–Wales mérkőzést, akárcsak a 22
órakor kezdődő összecsapásokat.

Erdély

Geokódolás: másnak szabad, amit a magyaroknak nem

Választási kerekasztal: a román-magyar verseny mozgósít. De a magyarmagyar?
2016. június 13. – transindex.ro
A június 5-i önkormányzati választásokról szervezett kerekasztal-beszélgetést a Transindex és
az Erdély FM a választásokat követő csütörtökön. Barna Gergő szociológus, Illyés Gergő,
Székely István, Székely István Gergő és Toró Tibor politológusok a kerekasztal alább
olvasható első részében a törvényi háttérről és a részvételről beszélgettek. Az átirat második
részében a magyar pártok szerepléséről lesz szó, míg a harmadik rész a román pártok
szereplését, illetve ennek következményeit elemzi. A Jakabffy Elemér Alapítvány kolozsvári
székházában tartott beszélgetést Balázsi-Pál Előd moderálta.

Alku keretében felajánlotta a PSD-nek a Maros megyei tanácselnöki tisztséget
Ciprian Dobre
2016. június 13. – transindex.ro, maszol.ro
Alkut ajánlott Ciprian Dobre a PSD Maros megyei szervezetének a megyei tanácselnöki
tisztséggel kapcsolatban - tudósít az Erdély FM. A PNL Maros megyei szervezetének
társelnöke Facebook-bejegyzésben összefogást ajánl a szociáldemokratáknak annak
érdekében, hogy Maros megyének PSD-s tanácselnöke legyen. A PNL ezért cserébe a megyei
tanács egyik alelnöki tisztségét szeretné, a másik alelnöki tisztség az RMDSZ képviselőjét
illetné. A PNL-nek és a PSD-nek összesen 20 tanácsosa van a 35 tagú Maros megyei
tanácsban.

Mi a dolga a nagykövetnek, amikor nem fogadásokra jár? Niculescu Tónit
kérdeztük
2016. június 13. – maszol.ro
Egy kezünkön meg tudjuk számolni a romániai magyar hivatásos diplomatákat. Niculescu
Tóni volt külügyi államtitkár, jelenlegi németországi főkonzul az egyikük, aki most készül
nagykövetként elfoglalni állomáshelyét Ljubljanában. A diplomatát a szakmáról, a müncheni
évekről és Szlovéniában rá váró kihívásokról kérdeztük.
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2016, június 13. – szekelyhon.ro, Krónika
Míg erdélyi szinten egyértelmű sikerként könyveli el a június 5-i választások eredményét az
MPP országos vezetősége, Maros megyében nyolc éve nem sikerült egyről kettőre lépni a
polgármesterek számát illetően, sőt az önkormányzati képviselők száma is csökkent 2012-höz
viszonyítva. „Szemlátomást megerősödtünk, az elnyert tisztségek biztos garanciát jelentenek,
hogy az MPP által képviselt értékrendet és a programot hatékonyan tudjuk képviselni.
Bebizonyítottuk ismételten, hogy az erdélyi magyar politika második ereje a Magyar Polgári
Párt, van tehát mire építeni” – állítja Biró Zsolt, a párt országos elnöke.

Erdély

Maros megyei MPP-elnök: a nemzeti érdek megállapodást kíván

Aszfaltozásnál is fontosabbnak tartott szakoktatás
2016. június 13. – szekelyhon.ro, Krónika
A szakoktatás fellendítése érdekében együttműködési megállapodást írtak alá a Hargita
megyei önkormányzat, a tanfelügyelőség, a csíkszeredai önkormányzat, valamint a Csíki
Vállalkozók Egyesületének elöljárói hétfőn a Székely Károly Szakközépiskolában. Az
együttműködési egyezmény Székely Károly Szakközépiskolára eső része, hogy ősztől
villanyszerelő, autószerelő, lakatos, valamint karosszérialakatos szakot indítanak ott.

Johannis szerint vissza kell térni a kétfordulós választáshoz
2016. június 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Az őszi parlamenti választások után megalakuló törvényhozásnak döntenie kell a kétfordulós
önkormányzati választások visszaállításáról – jelentette ki hétfőn délután Klaus Johannis. Az
államfő a június 5-ei önkormányzati választás eredményét értékelte. Az elnök kifejtette:
elvárta volna, hogy a központi választási iroda hamarabb tegye közzé a hivatalos
végeredményt. Johannis hozzátette: tudatosítani kell a polgárokban a szavazás fontosságát,
az elnök egyúttal a politikai osztály megújulása mellett foglalt állást.

Várhatóan nem lesz magyar alpolgármestere Marosvásárhelynek
2016. június 13. – maszol.ro
Nem célja az RMDSZ-nek az alpolgármesteri tisztség megszerzése a román pártokkal
folytatott tárgyalásokon. „Irányadónak tartjuk szövetségi elnök álláspontját ebben a
kérdésben” – nyilatkozta a Maszolnak hétfőn Brassai Zsombor. Az RMDSZ Maros megyei
szervezetének elnöke Kelemen Hunor hétvégi nyilatkozatára utalt. A szövetségi elnök az MTInek kifejtette, a szövetségnek ellenzéki szerepre kell készülnie Marosvásárhelyen, és nem kell
alpolgármesteri tisztséget vállalnia a városban. "Dorin Floreával szemben kell többséget
alkotni a városi tanácsban. Ez a többség hozzon majd határozatokat, és a polgármester azokat
hajtsa végre" - jelentette ki az elnök.
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2016. június 13. – szekelyhon.ro, Krónika
Az ellenzéki pártok összesen három önkormányzati képviselőt vesztettek Udvarhelyszéken az
idei önkormányzati választásokon, ám miközben az MPP gyengült, az EMNP megerősödött.
Sok udvarhelyszéki településen veszítette el önkormányzati képviselőit az MPP, a 2012-ben
megszerzett mandátumokhoz viszonyítva összesen tizenöttel lesz kevesebb tanácsosa az
önkormányzatokban, negyvenkilenc helyett harmincnégy.

Erdély

Az MPP gyengült, az EMNP megerősödött

Gálfi: Udvarhelynek városgazda kell
2016. június 14. – Krónika
Nem tartja magát politikusnak Gálfi Árpád, Székelyudvarhely újonnan megválasztott
polgármestere, aki szerint a székely anyavárosnak városgazdára van szüksége. Az elöljáró
szerint az MPP–EMNP-koalíció azért jött létre, mert minden érintett fél felismerte: a város
érdeke a meghatározó, azt kell szolgálni. Hisz abban, hogy az együttműködés a koalíció tagjai
között fenn tud maradni, elmondta, ő ezen fog dolgozni.

Pert veszített Csíkszereda, le kell cserélni a jelzőtáblákat

Ősztől szakkollégiumi képzés indul Pozsonyban
2016. június 13. – Felvidék Ma
A pozsonyi Casino épületében június 13-án bemutatták azokat a kollégiumi szobákat, amelyek
a következő akadémiai évtől húsz fiatal lakhelyéül szolgálnak majd. Bár még zajlanak az
építési munkálatok, már nyilvánvaló, hogy magas színvonalú, korszerűen berendezett,
hangulatos lakhatást biztosítanak. A kollégiumi szobákat Frideczky János, a Casino
épületének tulajdonosa bocsátja a fiatalok rendelkezésére, a munkálatok megvalósítására a
Bethlen Gábor Alap anyagi segítségével került sor. A következő akadémiai évtől itt lesz a
székhelye ugyanis annak a szakkollégiumnak, amely elitképzést, szakmai továbbtanulást
biztosít Pozsonyban tanuló felvidéki fiatalok számára.

Felvidék

2016. június 14. – Krónika
Jogerős bírósági végzés nyomán több olyan közúti jelzőtáblát cserélnek le Csíkszeredában,
amelyeken elöl szerepelt a magyar és csak utána a román nyelvű felirat. Ezek miatt korábban
a prefektusi hivatal perelt, és nyert, idén pedig a Dan Tanasă vezette egyesület is pert indított
a város ellen. Eszerint a városvezetők revizionista, sovén eszméktől vezérelve próbálják
elfogadtatni hivatalos nyelvként a magyart Romániában. „Jogerős bírósági végzésnek teszünk
eleget a táblák cseréjével” – mondta Szőke Domokos alpolgármester.

Esélyek és súlyos feladatok
2016. június 13. – Felvidék Ma
„Új elnöke és vezetősége van a Magyar Közösség Pártjának. Jó jel, hogy saját berkein belül
tudott „frissíteni” a párt, és hogy egyelőre nincsenek olyan kiszólások, amelyek arra
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Menyhárt József az MKP kongresszusán: „Egy vagyok közületek”

Felvidék

utalnának: alapjaiban nem ért egyet a tagság a tömörülés politikai irányvonalával és fő
programcéljaival. Most már csak annak a módját kell megtalálni, hogy a szlovákiai magyar
közösség tömegei is megismerhessék azokat a komoly programelképzeléseket, melyeket az
MKP már a tavaszi választásokat megelőzően kidolgozott, de átütő erővel bemutatni, a
magyarok körében népszerűvé tenni nem tudott.”

2016. június 13. – Felvidék Ma
Menyhárt József a megválasztását követően a kongresszus előtt elmondott beszédét közölte a
Felvidék Ma. „Először is engedjétek meg, hogy kimondjam: nagy tisztesség a számomra, hogy
ezen a helyen és ebben a megmérettetésben szólhatok Hozzátok! Egy vagyok közületek:
szlovákiai magyarként, csallóköziként, kétgyermekes családapaként állok itt, hogy hitet
tegyek és hitet adjak. Hitet tegyek mindazon értékek mellett, amelyet apáink hagytak ránk
azért, hogy továbbadjuk gyermekeinknek. Nemzetet, nyelvet, hagyományt – éltető közösséget
kaptunk; de hozzá feladatot is: tartsd meg és add tovább!”

„Közös nevezőt kell találni a Híddal!”
2016. június 13. – Népszabadság
A Népszabadság interjút készített Menyhárt Józseffel a tisztújító közgyűlést követően, ahol
elmondja, hogy a kishitű, a közügyek iránt közömbös szlovákiai magyarok felrázását, a
felvidéki magyar–magyar párbeszéd elindítását nevezte legfontosabb céljának.

Mégis minden iskolát mentenének
2016. június 14. – Új Szó
Kedden kezdődik a parlament júniusi ülése, mely gyorsított eljárásban tárgyalja a közoktatási
törvény módosítását. A Híd módosító javaslatot terjeszt be, a teljes szervezettségű iskolákra
vonatkozó minimális osztálylétszám eltörlését javasolja. A képviselők az oktatási tárca
javaslatát fogják tárgyalni, ez az 1–4-es alapiskolák esetében törölné el a minimális
osztálylétszámot. Az Új Szó információi szerint a Híd a rendelkezést az összes alapiskolára,
vagyis a teljes szervezettségűekre is kiterjesztené. Az erről szóló módosítást Vörös Péter fogja
beterjeszteni a második olvasatban.

Új oktatási módszerek az udvardi iskolában
2016. június 14. – Új Szó
Halász Péter iskolaigazgató két éve áll az udvardi magyar alapiskola élén, azóta számos
változás történt az intézményben. „Köztudott, hogy a magyar alapiskolából kikerülők zöme
nem beszél jól szlovákul. A jelenlegi szlovák oktatási reformba csak három magyar iskolát
vontak be, ahol próbaképpen öt évig más módszerrel oktatják az államnyelvet, és ha minden
jól alakul, 2018-ra kapnak tankönyveket is” – mondta Halász Péter. Az iskolaigazgató úgy
véli, úgy nem lehet reformot csinálni, ha egyhamar nem vonják be a többi magyar iskolát. Az
udvardiak Magyarországról szereztek be szlovák tankönyveket, ahol idegen nyelvként
oktatják a szlovákot, és a szülőkkel folytatott megbeszélés után bevezették az új módszert.
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2016. június 13. – Pannon RTV
A magyarkanizsai községi képviselő-testület egy héttel ezelőtti megalakulása kapcsán tartott
ma délben sajtótájékoztatót a Magyar Mozgalom községi szervezete. Halász Mónika, az MM
öttagú képviselőcsoportjának vezetője az újságíróknak elmondta: gratulálnak a megválasztott
tisztségviselőknek és eredményes munkát kívánnak nekik a község irányításában. A Magyar
Mozgalom a jövőben konstruktív ellenzékként kíván politizálni, javaslataival, tanácsaival a
magyarkanizsai polgárok érdekeit fogja szolgálni. Halász Mónika elmondta, még akkor is ezt
teszik, ha a tisztségek elosztása körüli folyamatokba nem vonták be őket, véleményüket nem
kérték ki.

Vajdaság

Az MM konstruktív ellenzékként politizál Magyarkanizsán

Pásztor István Románia nagykövetét fogadta
2016. június 13. – Magyar Szó
Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke a Vajdaság és a romániai megyék közötti
együttműködésről, illetve annak elmélyítéséről beszélgetett Daniel Banu román nagykövettel.
Románia és Szerbia partneri kapcsolatait a gyümölcsöző jelzővel lehet a legtalálóbban leírni,
értett egyet Pásztor és Banu, aki búcsúlátogatásra érkezett a vajdasági parlament első
emberéhez. A nemzeti kisebbségek helyzetével kapcsolatban is elégedetten nyilatkozott Banu.
Mint hozzátette, a szerbiai kisebbségvédelmi modell példaként szolgálhat más országok
számára is. A jó együttműködés soha nem magától valósul meg, hangsúlyozta Pásztor,
mondván: az együttműködés mögött mindig ambiciózus és szorgalmas emberek állnak. A
Szerbia és a Románia közötti együttműködésben kulcsszerepe volt a nagykövetnek, húzta alá
Pásztor.

Pénteken ellentüntetést tartanak a VRTV előtt

Elindult Magyarországra az ukrajnai gyerekek első csoportja
2016. június 13. – mukachevo.net, Kárpátalja
Buhajla József Magyarország ungvári főkonzulja a mukachevo.net riporterének elmondta,
hogy Magyarország az idén 600 ukrán gyerek üdülését fogja finanszírozni. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Külügyminisztérium, az ukrajnai magyar
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Kárpátalja

2016. június 13. – Vajdasági RTV
A Vajdasági Rádió és Televízió épülete előtt pénteken 18 órától polgári megmozdulást
tartanak Stop az anarchiának, igen az intézményeknek elnevezéssel, amellyel a polgári békére
szólítják fel a lakosságot. A megmozdulás szervezői szerint a Vajdasági RTV-hez fűződő
legutóbbi események a médiaszabadsággal szembeni politikai visszaélést jelentik, és emiatt a
nagygyűlésen követelni fogják, hogy ezt a kérdést intézményes keretek között rendezzék.
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Kárpátalja

külképviseletek és az Ukrán Országos Önkormányzat összefogásának köszönhetően idén
mintegy 600 nehéz sorsú ukrajnai gyermek üdülhet a Velencei-tónál. A 65 főből álló gyerekek
első csoportja szombaton indult egy hetes pihenésre a Velencei tóhoz.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. június 13. – Kossuth Rádió
Zászló és az Összetartozunk emlékmű avató ünnepség az érmihályfalvi
református egyházközségben
Zászló és az Összetartozunk emlékmű avató ünnepségét tartottak az érmihályfalvi református
egyházközségben. A rendezvényen - melynek díszvendége Zán Fábián Sándor Kárpátalja
református püspöke volt - a kárpátaljai magyarság megsegítésére is gyűjtést szerveztek.
Új magyar intézmény alakult Szlovákiában
A politizálás nem hátránya, de nem is célja a Szakkollégiumnak. Új magyar intézmény alakult
Szlovákiában. A Pozsonyi Magyar Szakkollégium a felvidéki fiatal magyar értelmiségiek
támogatását, az elitképzést célozza meg. Szeptembertől kezdi meg működését.
Lezárult a beiratkozás az általános iskolák első osztályába a Vajdaságban
A Vajdaságban május 31-én lezárult a beiratkozás az általános iskolák első osztályába, de az
iskolák továbbra is fogadják a jelentkezőket. A vajdasági magyarok kisebbségi önkormányzata
- a Magyar Nemzeti Tanács adatai szerint idén is kevesebb magyar elsős diák kezdi majd
tanulmányait, mint egy évvel ezelőtt.
Nemzedékek találkozója a temesvári Bartók Béla Líceumban
A temesvári Bartók Béla Líceumban két évtizede megrendezik június elején a Nemzedékek
találkozóját, amelyre idén is minden volt tanítványt, illetve tanárt vártak. A helyben
maradottak, és a szélrózsa minden irányába szétszóródott egykori diákok is szívesen részt
vettek a rendezvényen, ami csak egyet jelenthet, hogy a temesvári magyar Alma Mater
megfelelő útravalóval látta el egykoron végzős diákjait, és ez az elismerés a folytatáshoz is
erőt ad.
40. Durindó és 53. Gyöngyösbokréta – A Délvidék legrangosabb népművészeti
fesztiválja
A Délvidék legrangosabb népművészeti fesztiválját tartották a hétvégén, a bánáti Tordán.
Szombaton a népzenészeké volt a főszerep a 40. Durindón, vasárnap pedig a néptáncosoké az
53. Gyöngyösbokrétán. A két nap alatt, mintegy 2500 előadót - 150 műsorszámban nézhette
meg a közönség. Egész Torda összefogott, és mindent megtett, hogy a vendégek jól érezzék
magukat.
Harmadszor tartottak Duna-Napot Torockón
Harmadszor tartottak Duna-napot szombaton a festői szépségű erdélyi Torockón. A
településen a Duna televízió vásárolt meg és újított fel egy 19. századi műemléképületet. Az
ebben berendezett Duna-ház kulturális programokat kínál a falu magyar közössége számára,
és évente megszervezi a torockói Duna-napot.
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