Nyomtatott és online sajtó

Vezető hírek

Külhoni magyar szakképzés éve – fejlesztések Magyarkanizsán, Adán
2016. június 14. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
A magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban átadták a
hidroponikus tanműhelyt és az almafákkal betelepített mintaparcellát, amelyekhez a külhoni
magyar szakképzés éve program keretében a magyar kormány nagy értékű támogatást
nyújtott. A beruházásokat megtekintette Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért
felelős államtitkár is. Magyarkanizsa mellett az adai Műszaki Iskolában is átadták az
intézmény felújított tanműhelyeit, valamint a gyakorlati oktatás fejlesztését elősegítő,
újonnan vásárolt berendezéseket. A nagyszabású fejlesztések a magyarországi
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósultak meg.

Nagy az érdeklődés a kárpátaljai utaztatási program iránt
2016. június 14. – MTI, kormany.hu
A programnak köszönhetően 100 magyarországi nyugdíjas és egyházi közösség, több mint
4000 tagja kirándulhat Kárpátaljára. A Kárpátaljáért felelős Kormánybiztosság a Rákóczi
Szövetséggel közösen még április végén kárpátaljai utazási pályázatot hirdetett nyugdíjas
egyesületek, klubok és helyi egyházi közösségek csoportjai számára. Dr. Grezsa István,
Kárpátaljáért felelős Kormánybiztos a Magyarság Házában tartott sajtótájékoztatón kifejtette,
hogy az eredeti elképzelés szerint azért hirdették meg a programot, hogy a kárpátaljai régió
idegenforgalmát fellendítsék és a magyar-magyar kapcsolatokat erősítsék. Dr. Halzl József, a
Rákóczi Szövetség elnöke örömét fejezte ki, hogy ekkora ez érdeklődés a meghirdetett
program iránt.

Nem kötelező a himnusz a romániai műsorszóróknak
2016. június 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Elutasította kedden a bukaresti szenátus azt a törvénykezdeményezést, amely a román
himnusz lejátszására kötelezte volna a műsorszolgáltatókat. BoganDiaconu és RăzvanTănase
független képviselők módosító javaslata az audiovizuális törvényen keresztül kötelezővé tette
volna a romániai rádió- és televíziócsatornák számára, hogy műsoraikat minden reggel a
román nemzeti himnusz bejátszásával kezdjék. Az Egységes Románia Párt (PRU)
magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült elnöke és képviselőtársa azzal indokolta a
kezdeményezést, hogy általa „erősödött volna a nemzeti szellem a társadalomban".Tánczos
Barna, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője szerint a tervezet homlokegyenest szembemegy a
szabad sajtó fogalmával. „Ez egy olyan szakterület, amelynek mindene a szólásszabadság.
Mindenkinek, köztük a politikusoknak is meg kell érteniük, hogy nem írhatják elő, nem
szabályozhatják törvénnyel azt, hogy mit, esetleg mit ne sugározzon a média. Ez lenne az első
lépés a cenzúra felé" – idézte a szövetség keddi hírlevele a politikust.
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2016. június 15. – Magyar Hírlap, Híradó
Egyszerűsített honosítási eljárással 754 347-en szereztek magyar állampolgárságot április 30ig - írja a Magyar Hírlap Pintér Sándor belügyminiszternek a szocialista Mesterházy Attila
(MSZP) kérdésére adott írásbeli válasza alapján. A rendőrség 2013. január 1. és 2016. május
10. között “csalárd módon megszerzett állampolgárság gyanúja miatt” 2501 személlyel
szemben kezdeményezett büntetőeljárást, és 17 esetben utasította el a feljelentést.

Soltész: negyvenmilliós támogatás ukrajnai gyerekek nyári táborozására
2016. június 14. – MTI, kormany.hu, karpatalja.ma, Vajdaság Ma
A magyar állam az idén negyvenmillió forinttal támogatja csaknem hétszáz ukrajnai gyerek
nyári táborozását a Velencei-tónál – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Agárdon,
ahol az idei első ukrajnai gyerekcsoportot látogatta meg. Soltész Miklós a Velencei-tavi Vízi
Sportiskolában hangsúlyozta, hogy a tavalyi hasonló táborok rendkívül sikeresek voltak,
hiszen a gyerekek az egy-egy hét alatt lelkileg és fizikailag is megerősödtek. Közölte:
augusztus végéig tizenegy turnus lesz. Az érkezők közül sokaknak meghalt vagy megsérült az
édesapja az ukrán-orosz fegyveres konfliktusban.

Magyarország

Több mint 754 ezren szereztek magyar állampolgárságot

Trianon hatása a Kárpát-medencében

Elítélték a diszkrimináló kolozsvári orvost
2016. június 14. – Krónika, Erdély Ma
Alapfokon három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a kolozsvári gyermekkórházban
dolgozó IoanDobrescu sebészorvost, akinek neve februárban vált ismertté, amikor
ügyeletesként durván megalázott egy olaszteleki kislányt és családját, mert nem beszéltek jól
románul. A Kolozs megyei törvényszék csúszópénz elfogadása miatt ítélte három év
felfüggesztett börtönre, illetve további négyéves próbaidőre. Ha a következő hat évben
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2016. június 15. – Csóti György – Magyar Idők
Miután Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Szerbiában nem ismerik el az ott élő
magyar nemzeti közösségeket államalkotó tényezőnek, tehát nem egyenrangú állampolgárok,
ezért csak a tényleges és teljes körű autonómia biztosíthatja a szülőföldjükön a
boldogulásukat és fennmaradásukat. Trianon után 96 évvel létezik egy sokak által nem
elismert magyar ügy Európában. A magyarok ugyanis a kontinens második legnagyobb
őshonos nemzeti közössége, amelynek elszakított részei a XX. század borzalmai során
számszerű kisebbségbe kerültek szülőföldjükön.
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Elutasította a képviselőház jogi bizottsága az RMDSZ betiltását célzó
törvénytervezetet

Erdély

bűncselekményt követ el, azonnal börtönbe zárják. Az igazságügyi minisztérium honlapján
közzétettek szerint az ítélet ellen 10 napon belül lehet fellebbezni.

2016. június 14. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
A képviselőház jogi bizottsága elutasította kedden azt a BogdanDiaconu-féle
törvénytervezetet, amely az RMDSZ alkotmányon és törvényen kívüli helyezését írta elő,
valamint terrorista szervezetekkel asszociálta a Szövetséget. Máté András képviselő úgy
értékelte, hogy a nacionalista nézeteiről híres román képviselő a kézjegyével ellátott, főként
magyarok ellen irányuló jogszabály-javaslatokkal minden bizonnyal népszerűségre kíván
szert tenni.

Cseke Attila: a lakosság valós igényei mentén kell kialakítani a régiókat
2016. június 14. – transindex.ro, maszol.ro
Elutasította kedden a képviselőház közigazgatási bizottsága az RMDSZ régióátszervezésre
vonatkozó törvénytervezetét. Cseke Attila, a Szövetség Bihar megyei parlamenti képviselője
úgy értékelte, a román politikum felelőtlenül járt el, mivel az ország régiói csak akkor tudnak
fejlődésnek lendülni, amennyiben a jelenlegi fejlesztési régiókat újjászervezik, és jelenleg csak
az RMDSZ-nek van kidolgozott javaslata erre vonatkozóan. A partiumi törvényhozó
alaptalannak minősítette a törvénytervezetet elutasításra javasló kormányálláspontot, amely
értelmében az ország 16 régióra történő felosztásra veszélyeztetné az uniós források lehívását.

Maros megye: összefognak az RMDSZ háta mögött a román pártok?
2016. június 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro
A Szociáldemokrata Párt (PSD) Maros megyei szervezetének elnöke szerint komolytalan a
liberálisok Facebookon tett ajánlata az RMDSZ elleni összefogásra. VasileGliga képviselő a
Maszolnak elmondta, a PSD az RMDSZ-szel is tárgyal a megyei önkormányzat vezetői
tisztségének elosztásáról.

Robu: „Az RMDSZ komoly, megbízható partner”
2016. június 14. – Nyugati Jelen
Keddi sajtótájékoztatóján komoly, megbízható partnernek nevezte az RMDSZ-t Nicolae Robu
temesvári polgármester, aki külön kiemelte: az RMDSZ listáján a temesvári bolgár és a szerb
kisebbség képviselői is bekerültek a városi tanácsba. A Temes megyei RMDSZ tárgyalásokat
folytat a Nemzeti Liberális Párt helyi szervezetével a többség kialakítása céljából a temesvári
önkormányzatban. Nicolae Robu ez alkalommal azt is elmondta: nem vethet semmit a
magyar polgármesterjelölt, Molnár Zsolt szemére, aki mindvégig korrekt és pozitív választási
kampányt folytatott. Nem mondható el ez a többi polgármesterjelöltről, akik a választási
kampány idején folyamatosan támadták a volt és jelenlegi polgármestert.
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2016. június 14. – Bihari Napló
A Szent László Napokat megelőző keddi, utolsó sajtótájékoztatón főleg a
rendezvénysorozaton belül megnyíló tárlatokról számoltak be a szervezők, de egyéb
tudnivalókról is szó esett.

Erdély

Kiállítások is lesznek, de kiáltások is

Újjáéledt a szekusvilág

Megmentik a kislétszámú nemzetiségi iskolákat
2016. június 14. – bumm.sk
Az oktatási minisztérium javaslata csak az alsó tagozattal rendelkező alapiskolák esetében
törölné el a minimális osztálylétszámot. Vörös Péter, a Híd parlamenti képviselője arról
tájékoztatott, hogy a Híd a rendelkezést az összes alapiskolára, tehát a teljes szervezettségű
alapiskolákra is kiterjesztené. A jelenlegi előírás több mint 70 teljes szervezettségű magyar
tanítási nyelvű alapiskolát érint kedvezőtlenül – mondta Vörös Péter.

Felvidék

2016. június 15. – Ágoston Balázs – Demokrata
A 90-es évek Romániáját nyomasztó és felfokozott magyarellenes politikai közhangulat
jellemezte. A nyílt magyarellenesség legújabb hulláma 2012-ben Victor Ponta miniszterelnök
hatalomra jutásával vette kezdetét. Azóta a román állam szerzett jogok sorától fosztotta meg
az erdélyi magyaroktól kezdve a MOGYE magyar hallgatóinak az állami finanszírozású
helyekről való kiszorításától, folytatva a székely zászló elleni hadjárattal, a kommunizmusban
elkobzott majd visszaszolgáltatott Székely Mikó Kollégium újraállamosításáig. A Nemzeti
Korrupcióellenes Ügyészség az elmúlt években számos volt és aktív román politikust,
közszereplőt juttatott börtönbe.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2016. június 15-i számában olvasható.)

Őry Péter: Egyenjogúság a közszolgálati tévében?
2016. június 14. – hirek.sk
A szlovákiai televíziózással kapcsolatban két esemény is felborzolta a kedélyeket a napokban.
Egyik az volt, hogy a szlovákok nem egyeztek bele a magyar vonatkozású meccsek szlovákiai
közvetítésébe (pontosabban az M4 sportcsatorna sugárzásába). A másik dolog ennél kissé
súlyosabb, mert túlmutat önmagán. A szlovák kormány szeretné a koncessziós díjat havi 7
euróra emelni háztartásonként. Most azon folyik a vita, hogy sok-e a hét euró, és a
koncessziós díjból kell-e egyáltalán fenntartani a közszolgálati televíziót, vagy más forrásból.
Nem is volna ezzel semmi baj, ha nem merülne fel a kérdés, hogy mi, szlovákiai magyarok
miért is fizetjük a mostani, vagy a majdani megemelt díjat. Tudjuk-e, hogy a félmilliónyi
felvidéki magyarból hányan nézik a szlovák 1-es és 2-es csatornát, mekkora hányadnak van
ingyenes vételi lehetősége, és hányan nézik a magyarországi adókat?

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. június 15.

4

2016. június 14. – hirek.sk
A többi uniós országgal összevetve, Szlovákiában elenyészően kevés azok száma, akik
állampolgárságot kaptak. A 234 esetben megítélt szlovák állampolgárságot 24 százalékban
olyanok kapták, akik más uniós országból származnak, 76 százalékuk viszont unión kívüli
térségből jött.

Felvidék

Szlovák állampolgárságot főként ukránok, vietnamiak és csehek kérnek

Irány Martonómia, ahol egyik fő cél a közösségépítés
2016. június 14. – Felvidék Ma, hirek.sk
Három hét múlva kezdődik a IV. Martosi Szabadegyetem, azaz a mARTfeszt, amelyet a Via
Nova Ifjúsági Csoport a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatával és további
társszervezőkkel együtt a martosi Feszty Árpád Művelődési Parkban rendez, fővédnöke pedig
Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

A közép-keleti régió hangja – Interjúnk Cziprusz Zoltánnal

Harmadik alkalommal tüntetett a Támogasd az RTV-t
2016. június 14. – Vajdaság Ma
Harmadik alkalommal szervezett tüntetést Újvidék utcáin a Támogasd az RTV-t
(#podržiRTV) elnevezésű mozgalom a médiaházban történt leváltások miatt. A tüntetés a
Vajdasági Televízió épülete előtt kezdődött a Nyitott stúdió nevű rögtönzött tévéműsorral,
amelyet Daško Milinović, az O Rádió szerkesztője vezetett, és amelyben Viktor Marković, a
Njuz.net portál újságírója, Zoran Kesić műsorvezető, és Tibor Jona újságíró vendégszerepelt.

Vajdaság

2016. június 14. – Felvidék Ma
A rimaszombati Cziprusz Zoltán, aki az MKP újonnan megválasztott Országos Elnökségének
legfiatalabb tagja, azt mondja elégedett az új elnökséggel, és a közép-keleti régió hangját
igyekszik majd jobban hallatni. Menyhárt József MKP-elnökkel kapcsolatban a Felvidék
Mának adott interjúban elmondta: „Pozitív meglepetésként vettük tudomásul, annak
ellenére, hogy Dunaszerdahelyről származik, teljesen tisztában van, mind a gömöri, mind a
keleti régió magyarlakta településeivel és azok megtartásának fontosságával. Valószínűleg ez
annak köszönhető, hogy a Kicsi Hanggal bejárta az egész országot, s jól megismerte az itteni
közösségeket. Megfelelő tudással rendelkezik, nem lesz könnyű dolga bejuttatni az MKP-t a
parlamentbe, de úgy érzem, hogy az ő személyével és a mellette álló csapattal minden adott,
hogy ez sikerüljön.”

Az MNT továbbra sem támogatja Varga Anikó iskolaigazgatói kinevezését
2016. június 14. – Vajdaság Ma
Heves vita robbant ki a Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi ülésén a Kosztolányi Dezső
Tehetséggondozó Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Az MNT nem hagyta jóvá
az eddigi igazgatónő, Varga Anikó újraválasztását. Az ügy tovább gyűrűzött az interneten, az
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2016. június 14. – Kárpátalja
Öt éve annak, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Soós Kálmán kárpátaljai magyar
történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapító rektora, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Középszintű Szervezetének korábbi elnöke, a sokak által
példaképnek tekintett tanár, kutató és politikus. Egykori barátainak és tisztelőinek
kezdeményezésére, születésének 54. évfordulóján, a Rákóczi-főiskola átriumában felavatták
mellszobrát, Győrfi Lajos szobrászművész és Varga Imre bronzöntő alkotását. Az eseményen
a családtagok, rokonok, barátok mellett részt vettek az egykori kollégák, tanítványok, a
Kárpátaljára akkreditált magyar diplomáciai képviseletek vezetői és munkatársai, a
kárpátaljai magyar társadalmi és politikai élet képviselői és mindazok akik tisztelték,
szerették és becsülték Soós Kálmánt.

A legsikeresebb tanulók fogadása
2016. június 14. – Muravidéki Magyar Rádió
Anton Balažek, Lendva Község polgármestere tegnap délután a Városházán fogadta az
általános iskola és a zeneiskola legsikeresebb tanulóit, amelyre meghívást kapott Pisnjak
Atilla és Šimonka Vito, akiket legjobb magiszteri dolgozatukért a Muravidéki Oktatási
Alapítvány díjban részesített.
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Vajdaság
Kárpátalja

Életműve időtálló igazodási pont – Felavatták dr. Soós Kálmán mellszobrát

Muravidék

iskola tanárainak többsége és régi diákjai nyíltan kiálltak a jelenlegi igazgatónő mellett. A
nemzeti tanács szerint az igazgatónő nem működött együtt az új összetételű hatalommal, nem
segíti megfelelően a szülőföldön való továbbtanulás népszerűsítésében a kisebbségi
önkormányzatot, túl sokan választják a külföldi, magyarországi továbbtanulás lehetőségét a
tanintézmény befejezése után. Az MNT elnöke szerint továbbá nehéz helyzetbe kerül az az
iskola, ahol három mandátumon keresztül nem változik az intézményvezető személye,
ugyanis olyan struktúrák állhatnak be, amelyek ellehetetlenítik a változásokat. Érvek és
ellenérvek sorakoznak mindkét oldalon. Az ügy kapcsán felmerülő kérdésekre Hajnal Jenő
MNT-elnök, Jerasz Anikó végrehajtóbizottsági-elnök és Varga Anikó igazgatónő válaszolt a
Vajdaság Mának.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. június 14. – Határok nélkül
100 csoport, 4000 magyar turista Kárpátalján – Sikerrel zárult a kárpátaljai
magyar falusi turizmus fellendítését célzó magyarországi pályázati kiírás
Sikerrel zárult a kárpátaljai magyar falusi turizmus fellendítését célzó magyarországi
pályázati kiírás, amelyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Rákóczi Szövetség
kezdeményezett. Mintegy 4000 turista, főként nyugdíjasklubok és egyházi közösségek tagjai
utaznak Kárpátaljára a pályázaton elnyert támogatással. Erről tájékoztatta ma az újságírókat
Budapesten, a Magyarság Házában Grezsa István kormánybiztos, valamint Halzl József, a
Rákóczi Szövetség elnöke, és Csáky Csongor, főtitkár. Benkei Ildikó járt a rendezvényen.
Tanműhelyt adott át a
államtitkár

délvidéki Magyarkanizsán Potápi

Árpád János

A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága adományának kedvezményezettje a
helybéli Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tangazdasága. Riport a
helyszínről.
Egyre több kárpátaljai fiatal vándorol ki
Egyre több kárpátaljai magyar fiatal próbál szerencsét külföldön, az érettségizők közül pedig
sokan magyarországi felsőoktatási intézményekbe iratkoznak. Az Ungvári Nemzeti Egyetem
Magyar Karára már évek óta folyamatosan csökken a jelentkezők száma.
Nem sokat tud Európa a délvidéki magyarságról – Sikerrel mutatták be
Berlinben és Párizsban Siflis Zoltán Örvényben című filmjét
A délvidéki magyarság sorskérdéseivel, a Trianon óta fogyatkozó közösséggel foglalkozik - a
berlini Kelet Európai Filmek Fesztiválján, majd párizsi Balkáni dokumentumfilmes
maratonon bemutatott Örvényben című alkotás, amelyet a szabadkai Siflis Zoltán rendezett.
A dokumentumfilm főleg az utóbbi 25 évben tapasztalható vajdasági magyar elvándorlás
okait mutatja be.
Munkaértekezlet külhoni magyar újságírók számára Dálnokon
A magyarországi Képmás magazin és a Média a Családért Alapítvány munkaértekezletet
szervezett külhoni magyar újságírók számára Dálnokon, ahol a Családbarát médiáért- díj
határon túli kiterjesztéséről is beszámoltak az alapítvány és a magazin munkatársai.
Molnár-Bánffy Katát, a Képmás lapigazgatóját kérdezte Erdei Edit Zsuzsánna.
Csillagocska Családnapot szervezett a Nagyvárad Réti Református Egyházközség
Csillagocska Családnapot szervezett a Nagyvárad Réti Református Egyházközség, amelynek
célja azon magyar keresztény családok közösségének összekovácsolása, akik gyermekeiket
Istenbe, a nemzetbe és a hagyományos értékekbe vetett hitben nevelik.
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