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Közös Kárpát-medencei ifjúsági ernyőszervezet jön létre a Fidelitas 
és az IKSZ részvételével  

Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület néven közös Kárpát-medencei 

ernyőszervezetet hoz létre a magyar ifjúság támogatására tizennyolc magyarországi és 

tizenegy határon túli szervezet - jelentették be az alapítók szombaton Budapesten, 

sajtótájékoztatón. Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője és ifjúsági 

szervezetének, a Fidelitasnak az elnöke elmondta, az új egyesület résztvevőit a 

hazaszeretetben, a nemzetben való közös gondolkodás köti össze, az új egyesület 

segítségével pedig intézményes formában is együttesen léphetnek fel a magyar fiatalok, a 

magyar kisebbség érdekében. Nacsa Lőrinc, a KDNP parlamenti képviselője, valamint az 

Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke kifejtette, az új ernyőszervezet 

létrehozásával hatékonyabb kereteket kap a közös érdekérvényesítés és programszervezés. 

Emlékeztetett, az alapító szervezetek eddig is sok ügyben álltak ki közösen egymásért. 

Példaként említette a székely terrorvád ügyét, a kárpátaljai nyelv- és oktatási törvényeket, 

valamint a különböző nemzetrészekben tartott helyhatósági, illetve parlamenti választások 

kampányait. 

 

A magyar kormány támogatásával üzembe helyezett új óvodát 
adtak át Kökösön 

Kökösön csütörtök délután átadták az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és az 

Oktatási Minisztérium forrásaiból felépített, és a magyar kormány támogatásával üzembe 

helyezett új óvodát. Az ünnepélyes avatón Potápi Árpád János, a magyar nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár elmondta: a magyar kormány 150 új óvoda felépítését és 460 óvoda 

felújítását finanszírozza a Kárpát-medencében. Mint megjegyezte, szinte nem is telik el egy 

hét óvodaavatás nélkül. Ezt azért tartotta fontosnak, mert - mint fogalmazott - az 

intézmények fiatalok számára biztosítják a magyar jövőt. "Minden nehézség ellenére 

elmondhatjuk, hogy általában mi magyarok soha olyan jól nem éltünk, mint az elmúlt 

időszakban, és reméljük, hogy sem háború, sem természeti katasztrófa nem fogja 

megakadályozni a további fejlődésünket" - fogalmazott a politikus. Tamás Sándor, a 

Kovászna megyei tanács elnöke köszöntésében elmondta: csak azok mellé lehet odaállni, 

akiknek vannak ötleteik, akik dolgoznak a jövőjükért. Úgy vélte: Kökösön van élet, van 

jövő. Köszönetet mondott azért, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, "amely 

nemcsak sajtónyilatkozatokat, hátbaveregetéseket küldözget Budapestről, hanem konkrét 

ügyeket támogat". A magyar kormány az intézményt a Bethlen Gábor Alapon keresztül 

15,6 millió forinttal támogatta. A Kökösi óvodában 23 gyermek tanul az anyanyelvén. 
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Őrségváltás az EMNP-ben: a nagyváradi Csomortányi Istvánt 
választották pártelnöknek 

Új elnököt választott Csomortányi István személyében az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

az alakulat 6. országos tisztújító küldöttgyűlésén szombaton Nagyváradon. A mindeddig a 

párt Bihar megyei szervezetét irányító politikus Soós Sándort utasította maga mögé a 

szombat estébe nyúló szavazáson 84-83 arányban. A küldöttek közül 170-en szavaztak, 

három szavazatot érvénytelenítettek. A zárt ajtók mögött rendezett ülésen lezajlott 

voksolás előtt az öt elnökjelölt közül Szilágyi Zsolt eddigi elnök és Toró T. Tibor ügyvezető 

elnök Csomortányi, míg a székelyudvarhelyi Nagy Pál Soós Sándor javára lépett vissza. A 

36 éves Csomortányi a 2011-ben alapított néppárt harmadik elnöke Toró T. Tibor és 

Szilágyi Zsolt után. Toró T. Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alapító elnökét kéri 

fel az ügyvezető elnöki feladatok ellátására a párt szombaton megválasztott új elnöke. 

Csomortányi az MTI-nek elmondta: Toró T. Tibor – aki az elmúlt ciklusban is a párt 

ügyvezető elnöke volt – olyan politikus, akire mindig számítani lehetett, ezért nem tartja 

szükségesnek a változtatást ezen a poszton.  A 84-83-as szavazataránnyal megválasztott 

pártelnök kijelentette: nem érzékel megosztottságot a pártban a célok tekintetében. 

 

Elismeri a MOGYE a téli vizsgaidőszakban szerzett jegyeket, de a 
tanárok ellen vizsgálat indul 

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem 

(MOGYTTE) kivételesen elismeri azokat a jegyeket, amelyeket nem az egységesített tételek 

alapján adtak a téli vizsgaidőszakban az egyetem egyes tanárai, de az oktatók ellen 

vizsgálatot indítanak. Az egyetem szenátusa által hozott szerdai döntésekről Leonard 

Azamfirei rektor tájékoztatta csütörtökön az MTI-t. Azt mondta, hogy a diákok érdeke 

indokolta a döntést, hiszen ők egyáltalán nem felelősek a kialakult helyzetért. A rektor 

szerint a problémát a magyar tagozat egyes tanárai idézték elő szándékosan azzal, hogy 

megtagadták az egységes vizsgatételekre vonatkozó szenátusi határozat végrehajtását. 

Leonard Azamfirei hozzátette azonban, hogy túlzásnak tartja a történtek bemutatását 

román–magyar konfliktusként, mert a román és az angol tagozaton is voltak olyan 

tanárok, akik elutasították az egységes vizsgáztatást.  

 

Grezsa: a magyar állam meghatározó szerepet szeretne játszani a 
Kárpát-medence jövőjében 

A magyar állam meghatározó szerepet szeretne játszani a Kárpát-medence jövőjében- 

jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos Ebeden, ahol átadta a program keretében 
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felújított helyi magyar nyelvű óvodát. Grezsa István három, a magyar kormány 

támogatásának köszönhetően megújult magyar óvodát adott át a Felvidéken, az ebedi 

intézmény mellett még Ipolyszalkán és Nyírágon. A három intézmény részben önerőből 

finanszírozott felújítását együttvéve mintegy 80 millió forinttal segítette a magyar 

kormány. A miniszteri biztos a felújított intézmény átadásán elmondta: magyar többségű, 

nagy történelmi múltú településekről van szó, ahova ugyancsak el kell vinni azt az 

üzenetet, hogy Magyarország minden magyarra számít abban a nemzetépítésben, 

amelynek lényege, hogy közös hazánknak tekintve a Kárpát-medencét mindannyian egy 

nemzeti közösség tagjai vagyunk. Hangsúlyozta: arról a jövőről szól a befektetés a felvidéki 

magyar óvodákba, amelyben a magyar állam meghatározó szerepet szeretne játszani a 

Kárpát-medencében. Ez a szerep elképzelhetetlen a külhoni magyar közösségek nélkül – 

tette hozzá. Grezsa István rámutatott: reményeik szerint az óvodaprogram amellett, hogy a 

helyi magyar közösséget erősíti, segíteni fogja a magyar-szlovák államközi viszonyok 

megerősödését is. Hozzáfűzte: az óvodaprogram hozzájárulhat, hogy megszerveződjön a 

rég várt felvidéki magyar politikai egység is. 

 

Gaal Gergely: II. Rákóczi Ferenc példája ma is bátorítást ad 

Nekünk, magyaroknak különösen sokat kellett küzdenünk önállóságunkért, a 

szabadságunkért, és évszázadokon át voltunk a keresztény világ bástyája; II. Rákóczi 

Ferenc példája ma is bátorítást ad – mondta a Rákóczi Emlékév Testület elnöke vasárnap 

a szlovákiai Borsiban. Gaal Gergely a Rákóczi-emlékév egyik nyitóeseményének számító 

rendezvényen, amelyet II. Rákóczi Ferenc születésének 343. és erdélyi fejedelemmé 

választásának 315. évfordulója alkalmából tartottak szülőhelye, a borsi kastély előtt, 

közölte: ma is vannak olyan erők a világban, amelyek próbára akarják tenni hitünket, 

hazaszeretetünket, nemzeti egységünket. Emlékeztetett arra, hogy az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke, Lomnici Zoltán kezdeményezésére a magyar parlament tavaly 

november 27-én teljes egyetértésben II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította 2019-et, 

egyik legismertebb történelmi személyiségünk erdélyi fejedelemmé választásának 315. 

évfordulója alkalmából. Mint mondta, II. Rákóczi Ferenc személye és szabadságharcának 

története ma is időszerű példa számunkra. Hitét mélyen megélő, keresztény történelmi 

személyisége ma is bátorítást ad számunkra, hiszen a magyarságnak most is van küldetése 

és feladata, mégpedig a kereszténység és az európai civilizáció védelme – jelentette ki Gaal 

Gergely. 
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A gyerekek a magyar nemzet jövőjének zálogai 

A magyar nemzet jövője a gyerekeken áll, ezért a legfontosabb feladat a kedvezőtlen 

demográfiai helyzet megváltoztatása, a magyar kormány pedig az utóbbi években ezen 

dolgozik – hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn 

Palicson, ahol a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve programsorozat keretében 

babacsomaggal ajándékozott meg 80 vajdasági családot. Hozzátette: fontos, hogy 

mindenhol minél több gyerek szülessen, ehhez pedig az kell, hogy a társadalom felfogása 

alapvetően átalakuljon. A kormány feladata pedig az, hogy minél több olyan intézkedést 

hozzon meg, amelynek köszönhetően formálható a szülők véleménye, illetve olyan kedvező 

társadalmi, gazdasági és politikai körülmény jöjjön létre, hogy az emberek akarjanak is 

minél több gyereket vállalni. Ez nemcsak Magyarországra, hanem az egész Kárpát-

medencére vonatkozik – tette hozzá. A politikus végül örömének adott hangot, hogy a 

külhoni magyar pártok elfogadták azt a kezdeményezést, hogy a politikájuk középpontjába 

a magyar családok támogatását helyezzék. Külön köszönetet mondott a Vajdasági Magyar 

Szövetségnek (VMSZ) és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy vállalták, a jövő 

középpontjába a magyar családokat és a gyerekeket állítják. Pásztor István, a VMSZ elnöke 

rövid beszédében rámutatott, a vajdasági politika meggyőződése, hogy a Vajdaságban, a 

szülőföldön van magyar jövő, és minden intézkedésnek e jövő elérését kell szolgálnia. 

 

A Legeurópaibb díjban részesült Pásztor István 

Belgrádban kiosztották a 2018. évi Legeurópaibb díjakat, amelyek egyik kitüntetettje 

Pásztor István, a tartományi parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor a 

politikai tevékenységéért, illetőleg a magyar-szerb kapcsolatok fejlesztéséért, valamint az 

európai értékek népszerűsítéséért kapta az elismerést. Pásztor István a díjazottak nevében 

felszólalva azt mondta, hogy az európai projektumnak nincs alternatívája, és ennek elérése 

számára a társadalmi környezet javítását jelenti. „Hogy ez sziszifuszi munka-e – szerintem 

nem, mert akkor nem lenne értelme felkelni reggel, és azon gondolkodni, mi a napi 

teendő” – fogalmazott a tartományi házelnök. 

 

Beperelte Brenzovics László az ukrán központi választási 
bizottságot 

Keresetet nyújtott be az ukrán központi választási bizottság (CVK) ellen Brenzovics László, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, mert a testület elutasítja a 

szövetség által szorgalmazott magyar többségű választókerület kialakítását az idei őszi 

parlamenti választásokra. Keresetében Brenzovics László a választásokról szóló ukrán 
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törvény 18. cikkelyére hivatkozik, amelynek értelmében az egyéni választókerületek 

kialakításánál figyelembe kell venni az ott élő nemzeti kisebbségek érdekeit, valamint a 

terület nemzetiségi összetételét. Mint emlékeztetett, a KMKSZ a 2014-es parlamenti 

választások alkalmával is kérte a CVK-t, hogy alakítson ki az egy tömbben élő 

magyaroknak egy választókörzetet, a kérést a testület azonban elutasította, a többségében 

magyarok lakta területeket pedig három választókörzetre osztotta szét. A KMKSZ elnöke 

szerint a jogszabálynak megfelelően a Nagyszőlősi, a Beregszászi, az Ungvári és a 

Munkácsi járásokban élő magyarok joggal tartanak igényt a magyar körzet kialakítására. 

Sérelmesnek tartja, hogy a választási törvény megsértésével több választókerület között 

osztották fel a Beregszászi járást, ahol a legmagasabb a magyar választók aránya. 

Brenzovics László jelezte, hogy a KMKSZ többször fordult levélben a CVK-hoz, amely 

különböző mondvacsinált okok miatt – elsősorban arra hivatkozva, hogy nem tudja, hol 

laknak a kárpátaljai magyarok, nem tudja kialakítani a magyar választási körzetet – 

elutasította a kérést. 

 

A HMDK március 15-ei központi ünnepsége Csúzán 

A magyarság legszebb, leglelkesítőbb ünnepe március 15-e. A Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége központi ünnepségének egyik helyszíne minden évben a 48-as 

emlékhellyel büszkélkedő Csúza, ahol Ács Gedeon felújított síremlékénél és a Kossuth-

domborműnél koszorúzással, majd alkalmi műsorral emlékeznek a forradalom és 

szabadságharc hőseire. Március 15-e egyik legfontosabb üzenete az, hogy hazánk és a 

nemzetünk érdekében összefogva, együttes erővel, egymást segítve haladjunk előre. Ezt 

hangsúlyozták az ünnep szónokai is. Jankovics Róbert, a HMDK elnöke is az összefogást 

emelte ki beszédében, párhuzamot vonva a mostani helyzettel elmondta, hogy ahogyan 

elődeink 171 évvel ezelőtt háttérbe tudták szorítani az ellentéteket az összefogás, az igaz 

ügy érdekében, úgy kell tenni ma nekünk is. A HMDK így cselekszik/cselekedett, és az 

elmúlt években is bebizonyította, hogy mindaz, amit tett, a közösség érdekében tette. 

Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének a  világ magyarságához szóló 

üzenetét Szlanyinka Anna, a zágrábi magyar nagykövetség kultúrattaséja tolmácsolta. 

Ünnepi beszédében De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul azt kívánta, hogy a falu 

közössége tudjon mindig békében és egyetértésben ünnepelni. 

 

Szilágyi Péter: a diaszpóra magyar közösségeinek éltető erejük van  

A diaszpórában élő magyar közösségeknek éltető erejük van - mondta Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa az arizonai 
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Phoenixben vasárnap. Szilágyi Péter szombaton részt vett a Phoenixben élő magyar 

közösség első alkalommal megrendezett magyar örökség napjának néptánccal, 

operaelőadással, gasztronómia bemutatóval színesített ünnepségein, majd vasárnap 

beszédet mondott azon a rendezvényen is, ahol megemlékeztek az 1848-49-es 

forradalomról és szabadságharcról. A Phoenixi Magyar Református Egyház istentiszteletén 

vasárnap Szilágyi Péter Márai Sándor gondolatait idézve köszöntötte a magyarokat. 

Hangsúlyozta: éljenek akár Budapesten, akár a csíki havasokban, akár Arizona 

központjában, a magyarokat titkos kapcsolat fűzi össze. Köszönetet mondott a helybéli 

magyaroknak a helytállásukért, és utalva összetartásukra is, kiemelte: "a megmaradás 

legfontosabb biztosítékát sehol nem a kedvező feltételek, még csak nem is a közösségek 

létszámának megtartása jelenti, hanem tagjainak bizakodó lelkülete". A miniszteri biztos 

szólt a Magyar Diaszpóra Tanács eddigi munkájáról, 2016-ban elfogadott stratégiai 

céljairól, és a kiemelt támogatásokat élvező programjairól. Hangsúlyozta: "olyan korszak 

küszöbén állunk, amikor mi, magyarok újra nagy célokat valósíthatunk meg. Akárcsak 

1848-ban, most májusban is lehetőséget kapunk arra, hogy Európa jövőjét mi alakítsuk". 

 

A floridai magyarságnál tett látogatást Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott 

A Miamiban és környékén élő magyar közösségnél tett látogatást Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott. Hivatalos programja keretében vasárnap részt vett a floridai 

Krisztus Első Egyesült Magyar Egyháza Miami istentiszteletén, amelyet követően a helyi 

magyarság március 15-i ünnepi megemlékezésén mondott beszédet. A miniszterelnöki 

megbízott beszédében kifejtette: 1848. reformnemzedéke olyan ablakot nyitott a világra, 

amely nem csupán a modern Magyarországot teremtette meg, hanem értékeit szilárdan 

őrző, közösségeiről gondoskodó nemzetté formálta a magyart. Reményét fejezte ki, hogy „a 

XXI. század egy olyan újabb reformkort jelent majd, amiért képesek és készek vagyunk 

erőinket egyesítve, együtt tenni már ma.” A Miami Magyar Ház szervezésében megvalósult 

egész napos rendezvényen Szili Katalin miniszterelnöki megbízott mellett ünnepi 

köszöntőt mondott Schmitt Petra, Magyarország Miami Alkonzulátusának konzulja, aki 

tájékoztatást adott az újonnan nyílt képviselet működéséről és a közelgő európai 

parlamenti választásokkal kapcsolatos tudnivalókról. 
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