Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Potápi: 525 millió a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program pályázataira
2016. június 16. – MTI, Magyar Idők, hirek.sk, Krónika, transindex.ro, Magyar Hírlap,
hirado.hu, karpatinfo.net, OrientPress
Meghirdették a 2016 – a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program pályázatait
csütörtökön Budapesten, a jelentkezéseket az 525 millió forintos keretre július 15-éig várják.
Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár sajtótájékoztatón elmondta, az a cél, hogy a
szomszédos országokban működő fiatal magyar vállalkozók eszközeinek beszerzését,
vállalkozásainak fejlesztését támogassák. Hozzátette: szeretnék az induló vállalkozásokat,
mikro-vállalkozásokat megerősíteni és hozzájárulni ahhoz, hogy a szülőföldön boldogulni
tudjanak. A programra gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személyek és azok a
természetes személyek jelentkezhetnek, akik gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként
végeznek. Csak az 1976. január elseje után született magyar állampolgárok pályázhatnak,
kivétel Felvidék és Kárpátalja, ahol elegendő a magyar igazolvány - ismertette az államtitkár.

Márton Áron püspök a saját érdekeit szorította háttérbe a magyar közösség
ügyéért
2016. június 16. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Krónika, Magyar Kurír,
Magyar Demokrata
Márton Áron püspök a kisebbségi létet vállalva szállt szembe a kommunista hatalommal,
kérte számon a magyarság törvényes jogainak érvényesülését akkor is, amikor tudta, hogy az
igazság kimondásáért ellehetetlenítés és börtön vár rá - mondta Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön Budapesten, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium aulájában látható tárlat megnyitóján. A kiállítás a Márton Áron-emlékév
alkalmából az erdélyi katolikus püspök kiemelkedő külpolitikai horderejű értekezéseit és
leveleit mutatja be. Potápi Árpád János úgy fogalmazott, Márton Áron nemcsak a magyar
nemzet ügyét viselte a szívén, hanem kiállt a görögkatolikusok üldözésével szemben,
felemelte szavát a zsidók deportálása ellen, és támogatta, gyámolította a munkatáborokba
elhurcolt reményvesztetteket is.

Erdély

PSD: komolytalan a PNL Maros megyei ajánlata
2016. június 16. – Krónika, szekelyhon.ro
Komolytalannak tartja Vasile Gliga, a Szociáldemokrata Párt (PSD) Maros megyei elnöke a
liberálisok ajánlatát, miszerint a két alakulat szövetkezzék az RMDSZ ellen a megyei
önkormányzatban. A DaReghin TV-nek nyilatkozó szászrégeni politikus úgy véli: amennyiben
Ciprian Dobre, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) társelnöke komolyan gondolta volna a
javaslatot, nem a Facebookon teszi közzé elképzelését. Amint arról beszámoltunk, a közösségi
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oldalán közzétett bejegyzésében a liberális párti Dobre párbeszédre hívta a PSD megyei
vezetőségét. Ugyanakkor kész tények elé állította a baloldaliakat, nagylelkűen felajánlva nekik
a megyei tanács elnökségét, a támogatás ellenében egy alelnöki tisztséget kérve, a másikat
pedig az RMDSZ-nek engedve át. A koalíció létrehozása az RMDSZ kiszorítását célozta,
ugyanis a magyar párt 15 képviselővel lesz jelen a megyei közgyűlésben, míg a PNL és a PSD
tíz-tíz tanácsossal.

Osztálylétszámok: visszaüthet a törvényi könnyítés
2016. június 16. – Krónika
Visszaüthet a kisebbségi oktatásban a tanügyi törvény módosítása, mely szerint az eddigi
előírt létszámnál kisebb vagy nagyobb csoportokkal is lehet alakítani óvodai csoportokat és
iskolai osztályokat, és ezt a minisztérium helyett a tanfelügyelőségek hagyják jóvá. Király
András oktatási államtitkár a Krónikának elmondta: a kisebbségi oktatásban eddigi is
megvolt a lehetőség, hogy létszám alatti osztályok alakuljanak, de azokat a tanfelügyelőség
javaslatára az oktatási minisztérium, és azon belül a kisebbségi főigazgatóság engedélyezte.
„A kisebbségi igazgatóság pontosan ismeri ezeket a helyzeteket, a szórványban a létszám
alatti magyar osztályok megalakulásának fontosságát, így soha nem gördített akadályt a
létrehozásuk elé. A módosítással azonban a döntés a tanfelügyelőségekhez került, és nem
biztos, hogy minden esetben jóindulatúan kezelik majd ezeket a kéréseket, főleg, hogy nem
egyértelmű, rendelnek-e ehhez pluszpénzt, finanszíroznak-e pluszállásokat" – fejtette ki a
szakpolitikus.

Egyedül autózhat a sétatéren a háromszéki prefektus
2016. június 16. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
Egyedüli sofőrként hajthat be gépkocsijával a Kovászna megyei prefektus Sepsiszentgyörgy
sétatérré alakított, felújított központjába, ahonnan nemrég kitiltották az autós forgalmat. A
helyszínen a helyi önkormányzat helyezett el közlekedési táblát, miszerint tilos behajtani a
főtérre, a tiltótábla alatt pedig kétnyelvű, román és magyar felirat olvasható, amely
kivételként nevezi meg a kormányhivatalt.

Összeférhetetlenség miatt bírságolják Kelemen Atillát
2016. június 16. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Összeférhetetlenség miatt megbüntették Kelemen Atilla képviselőt. Az RMDSZ-es politikus
járandóságát három hónapon át 10%-al csökkentik, döntött a képviselőház jogi bizottsága. A
büntetést az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség által végzett vizsgálat eredményeként
hagyták jóvá.

Ismét halasztottak Borboly Csaba ügyében
2016. június 16. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Szeptemberre halasztották Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök perének tárgyalását.
Az ügyben – melyben hivatali visszaéléssel, okirat-hamisítással és hamis feljelentéssel
vádolják a tanácselnököt – ismét halasztás történt tegnap, ezúttal szeptember 26-át jelölték ki
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az újabb időpontnak. A Marosvásárhelyi Korrupcióellenes Ügyészség szerint Borboly Csabát
12 személlyel együtt állították bíróság elé egy olyan ügyben, melyben a becsült kár értéke több
mint 138 ezer euró. Két vádlott beismerő vallomást tett, és első fokon elítélték, a többiek ellen
folytatódik a per.

Magyar pártok az önkormányzati választásokon: több a vesztes, mint a nyertes
2016. június 16. – 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 első részében a
törvényi háttérről és a részvételről beszélgettek. Az átirat alább olvasható második részében a
magyar pártok szerepléséről lesz szó, külön kiemelve Marosvásárhelyt és Székelyudvarhelyt,
míg a harmadik rész a román pártok szereplését, illetve ennek következményeit elemzi. A
Jakabffy Elemér Alapítvány kolozsvári székházában tartott beszélgetést Balázsi-Pál Előd
moderálta.

Folytatja az együttműködést az RMDSZ Arad megyei szervezete és a PNL
2016. június 16. – transindex.ro, maszol.ro
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Arad megyei szervezete úgy döntött, hogy
folytatják az együttműködést az Arad Megyei Tanácsban, az Aradi Városi Tanácsban –
valamint azokon a településeken, ahol ez lehetséges – eddigi partnereikkel, a PNL-vel. "A
liberálisok komoly, szavatartó partnereknek bizonyultak az elmúlt tizenkét évben. A koalíciós
megegyezés értelmében lesz a következő négy esztendőben is RMDSZ-es alpolgármester a
megyeszékhelyen Bognár Levente személyében, és a megállapodáshoz híven támogatjuk a
liberális párt jelöltjeit a megyei tanácsban az elnöki és alelnöki tisztségekre. Ennek
köszönhetően a megyeszerte élő magyar közösségek, az RMDSZ-es vezetőségű települések
jelentős támogatásra számíthatnak az infrastrukturális fejlesztések, közösségi, kulturális és
hagyományőrző rendezvények, oktatás és hitélet terén" – ismertette az RMDSZ álláspontját
Faragó Péter, a megyei szervezet elnöke.

Útmutatót készített a tanácsosok számára Hargita Megye Tanácsa
2016. június 16. – transindex.ro
Hargita Megye Tanácsa útmutatót készített a megyei tanácsosok számára, amely tartalmazza
a közigazgatással, alintézményekkel, valamint a megyei tanácsosi feladatokkal,
döntéshozatallal kapcsolatos tudnivalókat. Az ismertető egyelőre román nyelven érhető el, de
hamarosan magyar nyelvre is lefordítják.

Romániai magyar választók és pártok – így állunk most
2016. június 16. – maszol.ro
Összefogásra vagy koordinált jelöltállításra van szükség, hogy az erdélyi magyarság erős
képviselettel bírjon – hangzott el szerda este a Kolozsvár Társaság székházában, Szász Alpár
Zoltán politológus és Buchwald Péter korábbi RMDSZ-elnök beszélgetésén. „Több tanácsost
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nyertünk, de abszolút számokban kevesebben mentek el szavazni, és kevesebben szavaztak az
RMDSZ-re is. Egyik szemünk sír, a másik nevet” – vezette fel a beszélgetést Buchwald Péter,
az RMDSZ korábbi Kolozs megyei elnöke szerdán, Kolozsváron. Országos szinten 4,99
százalék szavazott a szövetségre, az ősszel következő országos választáson pedig öt százalékos
a küszöb – emlékeztetett, majd feltette a kérdést. „Egy 6,7 százalékos kisebbség
megengedheti magának a luxust, hogy három pártot tartson meg, amiből tulajdonképpen
csak kettő párt, egy pedig érdekvédelmi szervezet?”

Vezető tisztségeket kap az RMDSZ Brassóban és Brassó megyében

Párkányban nyitott új irodát a Magyar Nemzeti Kereskedőház
2016. június 16. – bumm.sk, hirek.sk
A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) közép-európai kereskedelemfejlesztési
hálózatának új irodáját nyitották meg csütörtökön Párkányban. A most megnyitott iroda már
a hatodik a Felvidéken megnyitni tervezett hétből. Az MNKH irodáinak feladatai között olyan
célok elérése szerepel, mint a kereskedelem ösztönzése, a magyar vállalatok
exporttevékenységének bővítése, a kereskedelmi kapcsolatok becsatornázása a határ két
oldalán lévő kis- és középvállalkozások együttműködésébe és a határ menti régiók
foglalkoztatottságának növelése.

Felvidék

2016. június 16. – maszol.ro
Brassói alpolgármesteri és Brassó megyei alelnöki tisztséget kap az RMDSZ egy jobboldali
pártok közötti megállapodás következtében - közölte csütörtökön az Agerpres hírügynökség.
Az RMDSZ, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) Brassó megyei
vezetői közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy megállapodtak a városi és a megyei
önkormányzati többség kialakításáról. A megegyezés szerint a PNL adja a megyei
önkormányzat elnökét és egyik alelnökét, az RMDSZ pedig a másik alelnököt. A PNL-hez
kötődő, de függetlenként megválasztott George Scripcaru polgármester munkáját egy
RMDSZ-es és egy PMP-s alpolgármester segíti majd.

Nem akarnak szlovák óvodát a magyar iskolában
2016. június 16. – Új Szó
Szlovák speciális óvodai csoportok számára kértek helyet a Czuczor Gergely Alapiskola
épületében. A napirendi pont alaposan felborzolta a kedélyeket és megannyi indulatos
hozzászólást eredményezett Érsekújvárban az önkormányzati ülésen. Forró László (MKP–
Híd koalíció) képviselő már az ülés kezdetekor javasolta, vegyék le a napirendről az Anton
Bernolák Egyházi Alapiskola és a Néri Szent Fülöp Óvoda vezetésének kérelmét. Klein
Ottokár polgármester elmondta, nagy segítség ez a városnak, mivel az egyházi óvoda
felvállalná az önkormányzat helyett a hiányzó óvodai osztályok megnyitását. A képviselők
elutasították Forró László kérelmét, ezért amikor a napirend szerint tárgyalni kezdtek a
témáról, a magyar képviselő elhagyta az üléstermet. A Czuczor Gergely Alapiskola
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iskolatanácsa eljuttatta állásfoglalását a város vezetéséhez, ebben az állt, hogy egy tagot
kivéve mindenki egyetértett a speciális osztályok megnyitásával, de szeretnék, ha az egyházi
óvoda csak egy évre venné bérbe a helyiségeket. Az egyházi intézmény vezetésének kérelmét
végül a képviselőknek csak 42,85 százaléka támogatta, ezért nem fogadták el a határozatot.

Megtartották a II.Ung-vidéki pedagógustalálkozót
2016. június 16. – hirek.sk
A közösségfejlesztő programok lehetőséget adnak a szakmai tapasztalatok megosztására és új
ismeretek szerzésére is. A csicseri óvodában megtartott II. Ung-vidéki pedagógustalálkozóval
sikerült megvalósítani egy újabb, a pedagógusok fejlődését szolgáló szakmai napot.

Kiss Beáta: Tűzoltás iskolaügyben
2016. június 16. – Felvidék Ma
„Bizonyára minden pedagógus örül, hogy a parlament végül módosította a közoktatási
törvény minimális osztálylétszámokra vonatkozó passzusát az alapiskolákban, kivételt
alkalmazva a nemzetiségi intézményekben. Örvendetes tény, hogy a szabályozás direktív,
fenyegető, kötelező jellege megszűnt, így a fenntartók, önkormányzatok számára kiskapuk
nélküli törvényes módon van lehetőség az első és ötödik osztályok megnyitására mind a
kisiskolákban, mind a teljes szervezettségű iskolákban. Mindez azonban tűzoltás. A
problémák rendszerszintű megoldására nem került sor.”

A nemzetiségi adásokról is szól a közmédia finanszírozási vitája

Pásztor István pénteken konzultál a tartományi kormányalakításról
2016. június 16. – Vajdaság Ma
Holnapra hívta össze a tartományi parlamenti frakciók vezetőit egyeztetés céljából Pásztor
István házelnök. A megbeszélések tárgya a tartományi kormány megalakítása. „Arra
számítok, hogy mindenki eleget tesz a meghívásnak, ugyanis ezt az érintettek megerősítették.
Ezt követően, várhatóan holnap délután hívom össze a tartományi parlament ülését hétfőre.
Ezen az ülésen folytatódik a tartományi parlament megalakulása és a közigazgatásról szóló
határozat módosítása szerepel majd napirenden. Amennyiben ez megtörténik, egy újabb ülés
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2016. június 17. – Új Szó
Már a törvénytervezetet is elkészítette Marek Maďarič kulturális miniszter, de a Szlovák
Nemzeti Párt (SNS) több hete sikerrel blokkolja a Szlovák Rádió és Televízió fenntartását
szolgáló üzembentartási díj emelését. A terv, hogy 4,64 euróról 7 euróra emelkedik a díj.
Bugár Béla szerint most Robert Ficóra hárul a feladat, hogy olyan megoldást találjon, amely
minden félnek megfelel. „Amíg nem találunk közös megoldást, addig az üzembentartási díj
nem kerül újra terítékre” – mondta a Híd elnöke. A Híd el akarja érni, hogy az RTVS vállalja a
televízió nemzetiségi műsorainak és a Pátria adónak a fejlesztését is az üzembentartási díj
emelése esetén.
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Gyászünnep a szabadkai zsidók deportálásának emléknapján
2016. június 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Szabadkáról 72 évvel ezelőtt elhurcolt és meggyilkolt zsidókra emlékeztek csütörtökön a
Zsinagóga udvarában. A felújítás alatt álló műemlék rekonstrukcióra váró belterében alkalmi
műsorral emlékezett meg Szabadka és a Zsidó Hitközség a valamikori több ezer lelket
számláló közösségről, akik a második világháború áldozatiként vesztették életüket vagy a
haláltáborok borzalmait túlélve később Izraelbe távoztak.

Vajdaság

lesz, még a hétfői nap folyamán, amelynek napirendjén a tartományi kormány megválasztása
szerepel majd" – nyilatkozta Pásztor István, a szabadkai zsidók deportálásának évfordulója
kapcsán tartott megemlékezést követően.

Mohácsi Zoltán a kishegyesi helyi közösség új tanácselnöke
2016. június 16. – Pannon RTV
Szűgyi István, a kishegyesi helyi közösség tanácsának elnöke a tanács legutóbbi ülésén
benyújtotta lemondását. A tanács ezt elfogadta, és rögtön kinevezték az új tanácselnököt. A
döntés hátterében az új kinevezése áll. Szűgyi Istvánt két héttel ezelőtt megválasztották a
kishegyesi községi képviselő-testület elnökévé. Az új tanácselnöknek Mohácsi Zoltán korábbi
községi polgármester-helyettest választották meg. Az újonnan kinevezett tanácselnök azt
tartja a legfontosabbnak, hogy a falu lakossága továbbra is elégedett legyen a munkájukkal.

Az SZHP, a VMSZ és az SZSZP a tartományi kormányban

Regionális Fejlesztési Ügynökséget hoznak létre Kárpátalján
2016. június 16. – karpatalja.ma
Az állami regionális politika hatékonyságának növelése céljából hozzák létre az ügynökséget,
amely nonprofit civil szervezetként a regionális fejlesztési stratégia megvalósításában segíti a
megyei szerveket – adta hírül a zakarpattya.net.ua hírportál. Az ügynökség önálló
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2016. június 16. – Pannon RTV
Az új vajdasági kormánynak a Szerb Haladó Párton kívül, amely 63 tartományi képviselőházi
mandátumot szerzett, tagja lesz még a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerbiai Szocialista
Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga pedig még várólistán van, írja a Dnevnik napilap. A
tartományi parlament hétfői ülésén alakul meg az új vajdasági kormány, amelyben az eddigi
11 helyett 12 titkárság lesz, a kormányfői tisztséget pedig Aleksandar Vučić köztársasági
kormányalakító javaslatára Igor Mirović tölti be. A napilap értesülései szerint a hatalmi
többséget megszerző SNS mellett a VMSZ és az SPS biztosan tagja lesz a vajdasági
kormánynak, az LSV esetében pedig még nem döntöttek. Az új tartományi kormány
összetételére vonatkozóan eddig hivatalos értesülések nincsenek, ugyanis még tartanak a
pártok közötti egyeztetések. Pásztor István tartományi házelnök pénteken egyeztet a
tartományi parlamenti frakciók képviselőivel.
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Kiállítás-megnyitó a Vinariumban
2016. június 16. – Muravidéki Magyar Rádió
Borászat és kulinária címmel nyílt kiállítás tegnap a Vinarium kilátótoronyban. A megnyitó
előtt az Európai Borlovagrend Muravidéki Legátusa leleplezte domiciliumát a torony
átriumában.

Muravidék

szervezetként az alapító dokumentumokban meghatározott feladatainak és szabályainak
megfelelően működik, s tevékenységét semmilyen politikai változás nem befolyásolhatja és
nem függesztheti fel.

2016. június 16. – Új Magyar Képes Újság
A kopácsi Arany János Kultúregyesület múlt szombaton családi napot szervezett a helyi
focipályán, amelynek célja az volt, hogy a szülők a gyerekekkel közös aktivitásokban vegyenek
részt. Az összejövetelnek az időjárás is kedvezett, így sok résztvevője volt a szabadtéri
programnak.

Magyar napok Vinkovciban
2016. június 16. – Új Magyar Képes Újság
A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület szervezésében magyar napokra került sor Vinkovciban,
június 10-én régi magyar családi képekből nyílt kiállítás a Joza Ivakić Városi Színház
galériatermében. A színház adott otthont másnap a magyar kultúrestnek is, ahol a házigazdák
énekkara mellett a dályhegyi, az iloki és a romonyai (Magyarország) kultúregyesületek
művészeti csoportjai mutatkoztak be.

Horvátország

Vidám családi nap Kopácson

Tisztújítás a pélmonostori HMDK-alapszervezetben
2016. júniuis16. – Új Magyar Képes Újság
Múlt pénteken tartotta tisztújító közgyűlését a HMDK 17 éve alakult pélmonostori
alapszervezete. A tartalmi és pénzügyi beszámolók arról tanúskodtak, hogy rendkívül
mostoha anyagi körülmények között kényszerül működni a szervezet.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. június 16. – Kossuth Rádió
525 millió Ft külhoni magyar fiatal vállalkozóknak
Mától összesen egy 525 millió forintos keretből vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak
külhoni magyar fiatal vállalkozók vagy vállalkozni vágyók fiatalok. A Nemzetpolitikai
Államtitkárság az év elején indítja el a határon túli fiatalok vállalkozási kedvét serkentő
programot. Eddig a Kárpát-medence nagyobb városaiban tartottak konzultációsorozatot, ma
pedig Potápi Árpád János államtitkár hivatalosan is meghirdette a pályázatot.
Újabb pályázati eredményeket hirdetett a Prosperitati Alapítvány
Kárpátaljának pár napja hirdette meg a magyar kormány a 30 milliárdos tőkeinjekciót. A
Vajdaságnak az 50 milliárdot még tavaly, de ennek már javában futnak a pályázatai.
Szabadkán ma ismertette a Prosperitati Alapítvány a tenyészállatok és méhek vásárlására kiírt
pályázatok eredményeit, és alá is írták a szerződéseket. 40 millió dinárt, azaz mintegy 325 ezer
eurót osztottak szét 67 pályázó között.
Jobb belátásra tért a szlovák kormány – egyelőre maradnak a felvidéki kis
létszámú magyar iskolák
Mentőöv a szlovákiai kisiskoláknak és a teljes szervezettségű általános iskoláknak, így egyelőre
fellélegezhetnek a magyar intézmények. A pozsonyi parlament gyorsított eljárásban
módosította a kötelező diáklétszámot rögzítő közoktatási törvényt. Szeptembertől tehát tovább
működhetnek azok a felvidéki magyar iskolák is, ahol kevés a tanuló.
Ukrajnában ezentúl az egyházak is kaphatnak engedélyt iskolaalapításra
Kárpátalján jelenleg négy református, egy római katolikus és egy görögkatolikus líceum, azaz
gimnázium működik, amelyek fenntartási költségeit a magyar állam fedezi. A megyében 1945ben az összes egyházi iskolát bezárták és azóta hivatalosan nem nyithattak oktatási intézményt.
A Márton Áron Emlékév plakátjaiból
Külügyminisztérium aulájában

nyílt

kiállítás a

Külgazdasági

és

Boldog emlékű Márton Áron erdélyi római katolikus püspök születésének 120-ik évfordulóján
Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminiszérium épületének aulájában kiállítás nyílt korabeli
dokumentumokból, Márton Áronról szóló könyvekből, s az emlékév plakátjaiból. Szembe szállt
a román kommunista hatalommal, számon kérte az erdélyi magyarság törvényes jogainak
érvényesülését, még akkor is, ha tudta, hogy börtön és belső száműzetés vár rá. De felemelte
szavát a görögkatolikusok üldözése miatt és a zsidók deportálása ellen, és támogatta a
munkatáborokba elhurcolt reményvesztetteket - mondta a megnyitón Potápi Árpád János a
kiállítás társzervezőjének, a nemzetpolitikai államtitkárságnak a képviseletében.
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