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A csíksomlyói pápalátogatásra és erdélyi ingatlanok vásárlására
különített el jelentős összegeket a magyar kormány
Több mint hetvenmillió forinttal támogatja közvetlenül a magyar kormány az erdélyi
magyar katolikus egyházat a Ferenc pápa csíksomlyói látogatására való felkészülés
céljából. Jelentős támogatást kapott tevékenysége bővítésére a Sapientia Alapítvány is. A
Magyar Közlöny április elsejei számában megjelent, Orbán Viktor miniszterelnök által
aláírt határozatok egyike a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás
biztosításához és egyes beruházások megvalósításához szükséges kormányzati
intézkedésekről rendelkezik. A kormányhatározathoz mellékelt táblázat szerint a
Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas 68,7 millió forintot kap a csíksomlyói Jakab Antal
Tanulmányi Ház felújítására, a Ferenc pápa csíksomlyói látogatásához kapcsolódó
feladatok ellátására pedig 50 millió forintot. A csíksomlyói ferences kolostor számára
további 20 millió forintot különítettek el a június elsejei pápai szentmise lebonyolításához
szükséges feladatok ellátására. Egy másik, ugyancsak Orbán Viktor miniszterelnök által
ellenjegyzett határozat szerint a magyar kormány egyetért a Sapientia Alapítvány
tevékenységének bővítésével, ennek keretében az Erdélyi Hagyományok Háza Központok
létrehozásával és az ehhez szükséges ingatlanok megvásárlásával, továbbá ezeknek a
megvásárolt épületeknek a felújításával, a működtetés szervezeti kereteinek
megteremtésével. Erre a célra 3,7 milliárd forintot utal ki a magyar kormány a 2019. évi
költségvetésből, míg a 2020-as állami büdzséből 710 millió forintot. A fenti programot a
Bethlen Gábor Alapon keresztül valósítják meg.

Magyarország

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta az
Európai Néppárt magyar tagszervezeteinek elnökeit – tájékoztatta Havasi Bertalan, a
Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár az MTI-t. A megbeszélésen részt
vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke,
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Menyhárt József, a
felvidéki Magyar Közösség Pártja elnöke és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség
elnöke. A pártvezetők az aktuális nemzetstratégiai és európai politikai kérdéseken túl
egyeztettek az európai parlamenti választási felkészülésről annak érdekében, hogy a
májusban megújuló EP-ben a lehető legerősebb legyen a magyar képviselet. Szóba
kerültek a magyar kormányzati segítséggel a határon túl megvalósuló gazdaságfejlesztési
programok is, melyek eredményesen szolgálják a magyar közösségek szülőföldön
maradását és boldogulását.

Erdély

Orbán Viktor az Európai Néppárt magyar tagszervezeteivel
egyeztetett
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A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnáziumban első
alkalommal osztották ki a Rákóczi-díjakat, így is megköszönve azok munkáját, kitartását
és harcát, akik sokat tettek az iskola újraalapításáért. Márciusban már előrehozva díjazták
Szijjártó Péter magyar külügyminisztert, most újabb öt személy vehette át a kitüntetést,
többek között Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád
János a díjkiosztó után úgy értékelte, hogy nagyon sokan álltak az iskolaügy mellé, óriási
volt az összefogás. „Érzem és tudom, hogy most az én személyemet tolták előtérbe, de
nagyon sokan állnak mögöttünk. Az iskola megmentésééért egy egész nemzet közösen állt
ki, Kanadától Svédországig, a Kárpát-medence magyarsága mind összefogott annak
érdekében, hogy az iskola tovább tudjon működni. Az ember, a család a nemzet életében
kell egy-egy olyan nehéz időszak, ami elgondolkodtatja az embert és összefogásra sarkallja.
Az iskola ügye ez volt. Ez nemcsak Marosvásárhely, nemcsak az iskola, hanem az egész
magyarságnak egyik fontos kérdése volt, nemcsak magyar ügy, hanem egy általános
emberjogi kérdés. Nemcsak a magyar politika és közélet állt ki az iskola ügye mellett,
hanem a románok is ott voltak, s ez különösen szeretném megköszönni”.

Erdély

Potápi: a katolikus iskola újraalapítása nemcsak össznemzeti,
hanem emberjogi kérdés is volt

Húsz marosvásárhelyi rákóczis diáknak ajánlott fel rodostói
emlékutat Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár
A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium húsz kiváló diákja és
három kísérő tanáruk vehet részt ez év őszén a Rákóczi-év keretében szervezett rodostói és
isztambuli rendezvényeken a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
támogatásával. A bejelentést Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár tette
pénteken Marosvásárhelyen azon a koszorúzási ünnepségen, amelyet II. Rákóczi Ferenc
szobránál tartottak a fejedelem beiktatása 312. évfordulóján. Az államtitkár elmondta: a
rodostói emlékúton olyan diákok vehetnek részt, akik akár a tanulás, akár a sport, akár az
önkéntesség területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Úgy vélte: a marosvásárhelyi
római katolikus gimnáziumnak sikerült csatát nyernie azzal, hogy újraindult a tanítás az
intézmény keretei között, de most a békét kell megnyerni a jó eredményekkel.
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Petíciót indít, és vétót kérve Andrej Kiska szlovák államfőhöz fordul a felvidéki Magyar
Közösség Pártja (MKP) annak a jogszabálynak a megváltoztatása miatt, amely nyilvános
rendezvényeken csaknem teljesen betiltaná más országok himnuszának eléneklését, így a
magyar himnuszét is. Ezt az MKP vezetői pozsonyi sajtótájékoztatójukon jelentették be
csütörtökön. A pozsonyi törvényhozás március 27-én fogadta el az állami jelképekre
vonatkozó törvény módosítását, amely nyilvános rendezvényeken arra az esetre korlátozza
más himnuszok eléneklését, amikor a helyszínen jelen van az érintett ország hivatalos
küldöttsége. A Bugár Béla vezette Most-Híd vegyes párt képviselőinek többsége által is
megszavazott módosítás tartalma csütörtökön vált szélesebb körben is ismertté, s komoly
közfelháborodást váltott ki a felvidéki magyarság körében. A tervek szerint május 15-én
hatályba lépő módosítás célja helyi megfigyelők szerint leginkább az, hogy megtiltsák a
himnuszéneklést sportrendezvényeken. A jogszabályban az előírások megsértése esetén 7
ezer euróig terjedő bírság lehetőségével is számolnak.

Felvidék

Az államfőhöz fordul az MKP a magyar himnusz éneklését tiltó
szabályozás miatt

Szijjártó a Himnusz-botrányról: A kölcsönös tisztelet alapjára kell
helyezni a magyar-szlovák kapcsolatokat

Potápi: a magyar és a szerb kormány együttműködésének ékes
példája a Zentai Gimnázium kibővítése
A Zentai Gimnázium felújítása a magyar és a szerb kormány támogatása révén valósult
meg, és ez a beruházás ékes példája annak, hogyan tud a két ország közösen munkálkodni
a térség felemelkedése érdekében - emelte ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár szerdán Zentán. Az 1906 és 1910 között épült gimnázium kibővítését a magyar

Vajdaság

A kölcsönös tisztelet alapjára kell helyezni a magyar-szlovák kapcsolatokat – mondta
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon azt követően, hogy egyeztetést
folytatott szlovák kollégájával, Miroslav Lajcákkal csütörtökön Washingtonban. Elmondta,
a szlovák külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatát a
kölcsönös tisztelet alapjára kell helyezni, és ebben a magyar nemzeti közösség erőforrást
jelent. Szijjártó Péter elmondta, az ügyről beszélt Menyhárt Józseffel, a felvidéki Magyar
Közösség Pártjának (MKP) elnökével, valamint Bastrnák Tiborral, a legkisebb koalíciós
párt, a Most-Híd frakcióvezetőjével is. „Tájékozódunk, figyeljük az eseményeket,
tájékozódunk a pontos jogi hatásokról, és a rendelkezésünkre álló információink szerint
hamarosan megnyugtató megoldás születhet a kérdésre” – mondta Szijjártó Péter.
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Vajdaság

kormány 120 millió forinttal, a szerb kormány pedig 172 millió dinárral (470 millió forint)
támogatta. A mintegy 500 négyzetméteres új épületben hat teljesen felszerelt
szaktanterem, ebédlő és mozgássérült bejáró kapott helyet. Potápi Árpád János
rámutatott, hogy a magyar kormány továbbra is kész arra, hogy "minden támogatást
megadjon a külhoni magyar gyerekeknek és fiataloknak ahhoz, hogy lakóhelyükön
részesüljenek minőségi tudásban és közösségük hasznos tagjává válhassanak". Hozzátette,
2019-ben, a külhoni magyar gyerekek évében is azon dolgozik a Nemzetpolitikai
Államtitkárság, hogy minden korosztály számára jobb és élhetőbb körülményeket tudjon
teremteni minden magyar régióban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Kárpát-medencei
óvodafejlesztési program keretében a Vajdaságban hat szórványóvodai központot
alakítanak ki, 17 óvodát újítanak fel, és csaknem hetven játszóteret hoznak létre. A
beruházások egy része már el is készült.

Pásztor István vállalna egy újabb mandátumot a VMSZ élén
Május 4-én Doroszlón tartják a Vajdasági Magyar Szövetség tisztújítóját - nyilatkozta a
Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István pártelnök. Pásztor
István elmondta: kész vállalni azt, hogy ismét a VMSZ elnöke legyen. Kifejtette:
rendelkezik ötlettel, energiával és elszántsággal, hogy folytassa ezt a munkát, függetlenül
attól, hogy a Vajdasági magyar Szövetségen kívüli közvélemény-formálók mit szeretnének.
A hamarosan sorra kerülő szerb–magyar kormányülésről közölte, hogy több mint tíz előre
elkészített megállapodást írnak majd alá a felek. Érinteni fogják többi között a Szeged Szabadka vasútvonal felújításának kérdését, a tiszai hajózás és a hajóáteresztő
zsiliprendszer modernizálásának az ügyét, emellett a diplomahonosítás kérdéséről is
egyeztetnek. Jó lenne, ha még legalább két határátlépő nyitvatartását is
meghosszabbítanák, mondta Pásztor István.

Szili Katalin: Autonómiatörekvések szempontjából zászlóshajónak
tekinthető a Vajdaság
Az autonómiatörekvések szempontjából zászlóshajónak tekinthető a Vajdaság hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szombaton Bácsfeketehegyen, ahol
egy közéleti kérdésekkel foglalkozó konferencián vett részt, amit a PROKON Egyesület és a
KOMPOT (Kolozsvári Magyar Politológushallgatók Társasága) szervezett. A
miniszterelnöki megbízott Mit tervez a kormány, mik a realitások? címmel tartott
nemzetpolitikai előadást, amelyben rámutatott, hogy a május 26-i európai parlamenti
választásokon kiemelt hangsúlyt kap a magyar nemzetpolitika. Az előadást követően Szili
Katalin a szabadkai Pannon RTV-nek beszélt a Kárpát-medencei autonómiatörekvések
jelenlegi helyzetéről is. Kiemelte, hogy Szerbiában minden kisebbségnek megvan a maga
nemzeti tanácsa, amely biztosítja a kulturális autonómia területén megszerzett jogokat. A
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Pásztor az EP-választásokról: Szavazásra buzdítjuk a magyarokat

Vajdaság

vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) például jól működően biztosítja azt, ami a
szerbiai magyarságnak a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és nyelvhasználat
szempontjából fontos, és mindezek anyagi hátterét is megteremti. Hozzátette, hogy az
MNT olyan adminisztratív autonómiát valósított meg a magyarság számára, amelyet a
magyar kormány 50 milliárd forintos gazdaságfejlesztési programmal támogat, és amely
összességében jól működik és példaként felhozható.

KMKSZ-közgyűlés:
határozott,
érdekképviseletre van szükség

megalkuvás

nélküli

Soha nem volt olyan nagy szükség a határozott, megalkuvás nélküli érdekképviseletre,
mint a jelenlegi ukrajnai helyzetben – hangsúlyozta Brenzovics László, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke szombaton Ungváron, a szövetség XXX.
közgyűlésén, amelyen a küldöttek a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetét értékelték és
jövőbeni kilátásait vázolták. Beszámolójában Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az
ukrán parlament képviselője az elmúlt három évtized tevékenységét értékelve azt
hangsúlyozta, hogy a szövetség végig következetesen képviselte a kárpátaljai magyarság
érdekeit, és ezt fogja tenni a jövőben is, hiszen – mint fogalmazott – soha nem volt olyan
nagy szükség a határozott, megalkuvás nélküli érdekképviseletre, mint a jelenlegi ukrajnai
helyzetben. A KMKSZ elnöke rámutatott, hogy a kárpátaljai magyarság a második
világháborút követő időszak óta a legnehezebb öt évet tudhatja maga mögött a 2014-es
fordulat után Ukrajnában bekövetkezett kedvezőtlen változások miatt.

Kárpátalja

Arra buzdítjuk a magyrokat, hogy szavazzanak az európai parlamenti választásokon,
jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. „Nem
helyénvaló, hogy Szerbiát az Európai Unió előszobájában várakoztatják, s az Európai
Parlament munkájában való részvétel által arra fogunk törekedni, hogy az integrációs
folyamat felgyorsuljon” – üzente az RTS-nek adott interjúban Pásztor. Az EPválasztásokon először szavazhatnak azok a magyarok, akik nem Magyarországon élnek. Ez
azt jelenti, hogy mintegy 50 ezer regisztrált vajdasági magyar választópolgár voksolhat a
magyar listák valamelyikére. „Úgy vélem, fontos, hogy részt vegyünk azoknak a
döntéseknek a meghozatalában, amelyek a következő öt évben a mi sorsunkat is
meghatározzák. Érdekeltek vagyunk abban, hogy túljussunk az előszobán, s
előreléphessünk” – húzta alá Pásztor István.
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Szilágyi Péter a floridai magyaroknál: Kultúránk közösséggé formál
és összefűz bennünket
Kultúránk közösséggé formál és összefűz bennünket – hangoztatta a floridai Daytona
Beachen szombaton tartott hagyományőrző magyar nap ünnepségén Szilágyi Péter, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa, aki háromnapos
látogatáson tartózkodik Floridában. „Ünnepeljük magyarságunkat, ez az a titkos erő,
amely összehoz, bárhol is éljünk a világon!” – fogalmazott az ünnepségen szép számmal
megjelent magyarok és amerikaiak előtt Szilágyi. A hagyományőrző ünnepséget az idén
már ötödik alkalommal rendezték meg a Florida keleti partvidékén élő magyar közösségek.
A szokásos gasztronómiai ínyencségek és kézműves bemutatók mellett ezúttal húsvéti népi
hagyományokat is felelevenítettek. A miniszteri biztos az MTI-nek telefonon elmondta:
beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar kormány az elmúlt években mindig kiemelt
figyelmet fordított a diaszpóra magyarságára és olyan új alapokat teremtett, amelyekre –
mint fogalmazott – a jövőben is építkezni lehet, és a magyar kormány fog is építkezni.

Kárpátalja

Másfél évre kitiltották Ukrajnából Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) elnökét. A hírt maga Kelemen Hunor közölte egy közösségi portálon
annak nyomán, hogy szombaton nem engedték be az országba. Az RMDSZ elnöke
Ungvárra szeretett volna eljutni a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
megalapításának harmincadik évfordulójára. Amint leírta, az ukrán határon egyórás
várakozás és ellenőrzés után közölték vele, hogy nem léphet be Ukrajnába. Magyarázatot
nem adtak a belépése megtagadására.

Diaszpóra

Másfél évre kitiltották Ukrajnából Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt
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