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Potápi Árpád János óvoda alapkövét tette le Nagyváradon és orvosi 
lakást adott át Krasznán 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára óvoda 

alapkövét tette le csütörtökön Nagyváradon. A nagyváradi Szent László Római Katolikus 

Líceum óvodája épületéhez a magyar állam 115 millió forintos támogatásával építenek új, 

kétszintes épületszárnyat, amelynek földszintjén sporttermet és étkezőt, az emeleten pedig 

többfunkciós termet alakítanak ki. Az alapkőletétel után Potápi Árpád János az MTI-nek 

telefonon azt mondta: örvendetesnek tartja, hogy Nagyváradon – a városban, amely oly 

fontos szerepet töltött be a magyar történelemben – igény van a magyar óvodafejlesztésre. 

Hozzátette: a magyar állam által finanszírozott Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

három ütemében hozzávetőleg 25 milliárd forint érkezik Erdélybe, amely felhasználásával 

94 új óvoda épül és 102 óvodát újítanak fel.  Az államtitkár arról is beszélt, hogy az 

alapkőletétel után meglátogatta az Ady-emlékszobát, amelyet a költő nevét viselő 

nagyváradi gimnáziumban a diákok, szüleik és tanáraik alakítottak ki a költészet napjára. 

Elmondta: a Nemzetpolitikai Államtitkárság tízmillió forinttal támogatja annak a 

hatástanulmánynak az elkészítését, amely felméri, hogy milyen munkálatokat kell 

elvégezni és mennyibe kerül az iskolaépület felújítása. 

 

Orvosi lakást adott át Krasznán Potápi Árpád János 

Csütörtök délután a szilágysági Krasznán orvosi lakást adott át Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, amelyet a magyar állam támogatásával a Studium 

Prospero Alapítvány épített. Potápi Árpád János az MTI-nek elmondta: a magyar kormány 

évi 250 millió forinttal támogatja a Studium Prospero Alapítványt, amely orvosoknak és 

művészeknek épít szolgálati lakásokat. „Ezek a lakások azért fontosak, mert ahová 

épülnek, ott megtartják az értelmiségieket. Nagyon fontos, hogy az orvosok a jobb 

megélhetés reményében ne hagyják el azt a közösséget, amelyet szolgálnak” – magyarázta. 

Hozzátette: Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti és Csíkszereda után Krasznán avathat 

magyar állami támogatással épült szolgálati lakásokat, de várhatóan még az idén 

elkészülnek a gyergyószentmiklósi, nagymedeséri és borszéki hasonló lakások is. Vass 

Levente, a Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő 

elmondta, a Szilágyságból jelenleg tizenkét magyar orvos vesz részt rezidensképzésben 

Marosvásárhelyen: hat zilahi, egy szilágysomlyói, egy szilágyzoványi, két sarmasági, egy 

zsibói, egy désházi fiatal. 
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„A magyar kormány partner a külhoni magyarok szerzett jogai 
megőrzésében, bővítésében”  

A magyar kormány mindig partner kíván lenni a külhoni magyarok szerzett jogainak a 

megőrzésében, bővítésében - jelentette ki Menczer Tamás, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium államtitkára csütörtökön, kétnapos csíkszeredai látogatása kezdetén 

a magyar közmédiának adott nyilatkozatában. „Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a 

külhoni magyarok meg tudják őrizni az identitásukat, a magyarságukat, a szokásaikat, az 

anyanyelvüket, az anyanyelvi oktatásukat. Politikusilag úgy szokták mondani, hogy a 

szerzett jogaik megmaradjanak, és lehetőség szerint bővüljenek. Ebben mindig partner a 

magyar kormány” – fogalmazott Menczer Tamás. Elmondta: néhány hete Pécsett, a 

Kodály-központban tartottak jótékonysági koncertet a Csibész Alapítvány megsegítésére, 

amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium is támogatott. Az ott gyűjtött adományokat 

hozta el a Gergely István (Tiszti) által vezetett árvaházakba. Reményét fejezte ki, hogy a 

gyermekek élete egy kicsit szebb, könnyebb lesz a felajánlott adományoknak 

köszönhetően. 

 

Áder János államfő részt vesz a pápai szentmisén Csíksomlyón 

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek meghívására Áder János államfő részt vesz a június 

1-jei pápai szentmisén Csíksomlyón – tájékoztatta a Köztársasági Elnöki Hivatal az MTI-t 

pénteken. A köztársasági elnök feleségével, Herczegh Anitával közösen látogat 

Csíksomlyóra. Áder János és felesége egy héttel később, a június 8-i hagyományos 

csíksomlyói búcsún is jelen lesz. A Ferenc pápa által pontifikált szentmisére már több mint 

százezren regisztráltak, az előjegyzést pedig nemrég április 22-éig, húsvét hétfőig 

meghosszabbították; az eseményre Magyarországról zarándokvonat indul. Jakubinyi 

György erre a napra is kiterjesztette a csíksomlyói búcsút, a látogatás napját is fogadalmi 

búcsúnak nyilvánítva. 

 

Az SZNT május 11-én, a makfalvi székely majálison indítaná a 
nemzeti régiók polgári kezdeményezés aláírásgyűjtését 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) május 11-én, a hagyományos makfalvi székely majálison 

szeretné elindítani a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezése 

aláírásgyűjtését. Erről Izsák Balázs SZNT-elnök beszélt szerdán azon a sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatón, amelyet Csomortányi Istvánnal, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

márciusban megválasztott elnökével tartottak. Izsák Balázs felidézte: az Európai Unió 

bírósága március 7-én semmisítette meg az európai polgári kezdeményezésük bejegyzését 

elutasító európai bizottsági (EB) határozatot, és az EB-nek két hónap áll rendelkezésére, 

hogy megoldja az így kialakult helyzetet. Hozzátette: arra számít, hogy a bizottság május 
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hetedike előtt bejegyzi a kezdeményezést, ami azt is jelenti, hogy elkezdődhet az egymillió 

európai aláírás összegyűjtése. Izsák Balázs elmondta: a polgári kezdeményezésnek zöld 

utat nyitó luxembourgi bírósági ítélet kihirdetése előtt Mezei Jánossal, a Magyar Polgári 

Párt (MPP) elnökével és Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnökével is tárgyalt, és utóbbitól nagyon fontos tájékoztatást kapott a szövetség 

által kezdeményezett Minority SafePack aláírásgyűjtése tapasztalatairól. Hozzátette: az 

SZNT mindent meg fog tenni azért, hogy felkészülten találja az aláírásgyűjtést lehetővé 

tevő brüsszeli bejelentés. 

 

Elutasította a román legfelsőbb bíróság a terrorváddal 
bebörtönzött székelyek felülvizsgálati kérését 

Elutasította a terrorizmus vádjával öt-öt év szabadságvesztésre ítélt székelyföldi férfiak 

rendkívüli felülvizsgálati kérését kedden a román legfelsőbb bíróság - közölte az MTI-vel a 

bíróság sajtóirodája. Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018 júliusában öt-öt év 

börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a román legfelsőbb bíróság, mert lehallgatott 

beszélgetéseikből és a Beke István lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra 

következtettek, hogy házi készítésű pokolgépet akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 

2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén. 

Jogorvoslati kérésüket arra alapozták, hogy olyan tettért ítélték el őket, amelyet a román 

büntetőjog nem tartalmaz. Nemzetközi síkon folytatódik a küzdelem a Romániában 

terrorizmus vádjával öt-öt év szabadságvesztésre ítélt székelyföldi férfiak, Beke István és 

Szőcs Zoltán érdekében - jelentette be Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa civil 

szervezet elnöke pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón. Lomnici Zoltán - a magyar 

Legfelsőbb Bíróság volt elnöke - közölte, a - szerinte ártatlanul elítélt - két férfi érdekében 

már a strasbourgi emberjogi bírósághoz fordultak, az eljárás elősegítéséhez pedig Bajkai 

István fideszes országgyűlési képviselő saját költségén lefordíttatta a peranyagot angol és 

magyar nyelvre. Az európai parlamenti választások után szeretnének mihamarabb 

közmeghallgatást Brüsszelben, amelyen felhívnák a figyelmet a romániai magyarság 

helyzetére, és a Beke-Szűcs-ügy törvénysértő voltára, továbbá petíciót nyújtanak be az 

Európai Parlamentnek is, amelyen keresztül ráirányítják a figyelmet a román hatóságok 

magyarellenes tevékenységére, különösen a bebörtönzött székelyek ügyére - mondta el 

Lomnici Zoltán, hozzátéve, hogy Bajkai Istvánnal továbbra is együttműködnek az ügyben. 
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Soltész: az óvodafejlesztési program a külhoni magyarság és a velük 
élő nemzetek kapcsolatát is javíthatja 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, a külhoni magyarság és a velük élő többségi 

nemzetek kapcsolatát is javíthatja – jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 

egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Felsőtúron, ahol 

átadta a program keretében felújított helyi magyar nyelvű óvodát kedden. Az államtitkár 

az ünnepélyes átadón elmondta: a Kárpát-medencében sok olyan lépést kell megtenni, 

amelyek elengedhetetlenek a magyarság megmaradásához. Kifejtette: ilyen lépés a külhoni 

magyarság intézményeinek támogatása és azon belül az óvoda-felújítási program is, amely 

azt jelzi, hogy a magyar kormánynak nagyon fontos a helyi magyarság megmaradása. 

Soltész Miklós hangsúlyozta: a program a magyarság megtartásának célkitűzése mentén 

zajlik, de nem valaki ellen irányul, nem a többségi társadalommal szemben történik. 

Kiemelte: mivel a felújított intézmények a magyar gyerekek mellett a szlovákoknak is 

lehetőséget nyújtanak, bíznak benne, hogy ez pozitív kihatással lesz a két nemzet 

kapcsolatára is, amire nagy szükség van. 

 

Megvétózta a szlovák himnusztörvényt Andrej Kiska államfő 

Megvétózta a szlovák parlament által elfogadott himnusztörvényt Andrej Kiska államfő 

csütörtökön, így az visszakerül a törvényhozás elé. Az állami jelképekre vonatkozó 

jogszabály márciusban elfogadott módosítása szerint külföldi ország himnuszát csak akkor 

lehet nyilvános rendezvényen előadni, ha jelen van az érintett ország hivatalos 

küldöttsége. A döntés miatt tiltakozott az MKP, és a módosítás megvétózását kérte az 

államfőtől. Később ugyanezt kérte a beterjesztő Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke, 

Andrej Danko, valamint Bugár Béla, a törvényt ugyancsak megszavazó Most-Híd párt 

elnöke. Kiska indoklásában egyebek mellett a törvény „pontatlan” szövegezését bírálta, 

illetve azt, hogy a módosítás május 15-én, vagyis a Szlovákiában megrendezendő 

jégkorong-világbajnokság idején lépett volna hatályba. A himnuszra vonatkozó rész 

kapcsán azt kifogásolta, hogy a módosításnak nincs egyértelmű célja. Az elnöki vétó után a 

vitatott jogszabály hamarosan ismét a szlovák parlament elé kerül, amely azt várhatóan 

módosítani fogja. Erre múlt pénteken tett ígéretet a kormánykoalíció második legerősebb 

pártja, az SNS elnöke. 

 

Elindította a nemzeti kisebbségek jelképeinek szabad használatát 
célzó petícióját az MKP 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) elindította az aláírásgyűjtést a nemzeti kisebbségek 

jelképeinek szabad használatának biztosítását célzó petíciójához – jelentették be a párt 

vezetői. A petícióval azt szeretné elérni az MKP, hogy a nemzeti kisebbségek jelképeinek 
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szabad használata teljes körű törvényi szabadságot kapjon, s ennek módjáról egyeztetést 

kezdhessenek a szlovák kormány azon szaktárcáival, amelyek érintettek a hatályos 

vonatkozó szabályozásokban. A petíciót a szlovák állami jelképekre vonatkozó jogszabály 

egyik módosítása inspirálta, amely nyilvános rendezvényeken arra az esetre korlátozná 

más országok himnuszának előadását, amikor a helyszínen az érintett országnak hivatalos 

küldöttsége is jelen van. „A nemzeti közösségek szimbólumainak szabad használatát 

törvényileg kell biztosítani, és minden erre vonatkozó korlátozást, szankcionálást el kell 

távolítani a szlovák jogrendből” – jelentette ki Menyhárt József, az MKP elnöke. 

Rámutatott: az MKP ezt a célt követve indítja meg petícióját, s azért, hogy ne csak a 

mostani – a himnusz éneklését korlátozó – módosítás legyen eltörölve, hanem előrelépés 

is történjék, hogy elégséges aláírás összegyűjtése után a kormány kénytelen legyen 

foglalkozni a témával. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke azt mondta: a 

petíciót egy jelképes napon, a Felvidékről kitelepítettek emléknapján indították el. 

Hozzátette: ez azért is jelképes, mert egy olyan jogfosztottsági állapotot próbálnak 

normális állapotba hozni, ami ma is befolyásolja a helyi magyar közösség életét. 

Leszögezte: a nemzeti közösségek jelképeinek használatának egy teljesen természetes 

jognak kell lennie. 

 

Orbán: csak a Fidesz-KDNP képes kellő súllyal képviselni 
Magyarországot 

Csak a Fidesz-KDNP alkalmas arra, hogy kellő súllyal, komolysággal képviselje 

Magyarországot a nemzetközi színtéren, hogy kiálljon a magyarokért Brüsszelben - 

jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Szabadkán, a Városháza dísztermében 

tartott európai parlamenti választási kampányrendezvényen. A kormányfő az 

összetartozás szempontjából szimbolikusnak nevezte, hogy az első EP-választási 

kampánygyűlését Szabadkán tartja. Úgy fogalmazott: lassan az egész Kárpát-medencében 

megfogalmazódik az az érzés, hogy a magyarok hiába élnek 7-8 ország területén, mégis 

összetartoznak, ami nemcsak történelmi tény, hanem feladat, kihívás a jövőre nézve. 

Orbán Viktor közölte: a múltban kevesen gondolták volna, hogy Magyarország olyan 

anyaországgá válik, amely minden fórumon, a legerősebb országokkal szemben is képes 

kiállni a határon túl élő magyarokért. Hangsúlyozta, hogy jelentős anyagi forrásokat 

bocsátottak a külhoni magyarság rendelkezésére.  Azt a magyarországi pártot pedig, amely 

szerint még szavazati jogot és kettős állampolgárságot sem kellene adni a határon túli 

magyaroknak, leszavazzák a választók - jegyezte meg a kormányfő. Beszédében 

megerősítette Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatását. Közölte, hisz abban, 

hogy Szerbia hamarabb tagja lesz az EU-nak, mint azt sokan gondolják, ami a szerbeknek, 

a szerbiai magyaroknak és az EU-nak is érdeke. 
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Pásztor István: a legfontosabb feladat a szavazópolgárok 
mozgósítása 

Ebben a pillanatban az a legfontosabb, hogy minden szavazati joggal rendelkező vajdasági 

magyar állampolgárt mozgósítsunk az európai parlamenti választásokra - hangsúlyozta 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke hétfőn Szabadkán az európai 

parlamenti választások kampányrendezvényén, amelyen részt vett Orbán Viktor 

miniszterelnök is. Ennek érdekében a VMSZ Mindannyian! címmel indított kampányt a 

Fidesz-KDNP európai parlamenti jelöltlistája mellett. A legnagyobb délvidéki magyar párt 

a választási verseny részeként elindította a Mindannyian.rs internetes oldalt, amelyen a 

kampány legfontosabb pontjai és rendezvényei követhetők nyomon, illetve a Fidesz-KDNP 

listájával szimpatizálók feliratkozhatnak, hogy így is jelezzék támogatásukat. Kiemelte, 

hogy a vajdasági magyarságon belül lehetnek ugyan különbségek bizonyos kérdések 

tekintetében, de "az életben vannak olyan pillanatok, amikor a különbségek el kell, hogy 

törpüljenek, mert a pillanat azt diktálja, hogy mindannyian odaálljunk egy ilyen ügy mellé, 

és ez egy ilyen pillanat". Nem a különbségek a fontosak, hanem az, hogy összpontosítsuk 

az erőnket, és erős magyar jelenlétet biztosítsunk az EP-választáson - húzta alá. Pásztor 

István köszönetet mondott Orbán Viktornak azért, hogy az előző európai parlamenti 

ciklusban lehetőséget biztosított Deli Andor vajdasági politikusnak arra, hogy a Fidesz-

KDNP listáján bekerüljön az EP-be, és hogy a 2019-es választási versenyben ismét "befutó 

helyen" szerepel a politikus.  

 

Pásztor István: A vajdasági magyarságnak fontos szerep jut az EP-
választáson 

Magyar, nemzet, politika – 100 év magány után címmel tartottak nyilvános 

sajtóbeszélgetést a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében Szabadkán. A 

közéleti fórum keretében Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke válaszolt 

újságírói kérdésekre. Pásztor szót ejtett arról, hogy 2010 óta a nemzetpolitikai 

paradigmaváltásnak köszönhetően eddig nem tapasztalt szintre lépett a magyar-magyar 

viszonyrendszer és az együttműködés az anyaország, illetve a határon túli magyarság 

között. A gazdaságfejlesztési program keretében három év alatt mintegy 250 millió euró 

jutott el a vajdasági magyar vállalkozókhoz, gazdákhoz, családokhoz. Szavai szerint ez a 

gazdaságfejlesztési modell példaértékű, és más határon túli magyar közösség esetében is 

elkezdték alkalmazni. Az európai parlamenti választások kapcsán kifejtette: egy olyan 

brüsszeli vezetésre van szükség, amely sokkal komolyabban kezeli az Európai Unió 

bővítésének kérdését, és nem szankcionálja azokat, akik esetleg bizonyos kérdésekben 

másképp gondolkodnak. A VMSZ elnöke aláhúzta: a vajdasági magyarságnak fontos 

szerep jutott, hiszen kettős állampolgárként kinyilváníthatják véleményüket a soron 
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következő EP-választáson, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy erősödjön a magyar 

érdekképviselet az Európai Unióban. 

 

Porosenko: Kijev nyitott a kompromisszumokra a magyar kisebbség 
jogait illetően 

Hiába várta Petro Porosenko vasárnap ellenfelét, Volodimir Zelenszkij elnökjelöltet a 

kijevi Olimpiai Stadionban, utóbbi nem jelent meg a kettejük közti nyilvános vitára, a 

hivatalban lévő államfő pedig az alkalmat kihasználva sajtótájékoztatót tartott, és szót 

ejtett a magyar-ukrán kapcsolatokról, és a kárpátaljai magyar kisebbségről is. Egy kérdésre 

válaszolva kijelentette: bízik abban, hogy Magyarország - amely most az ukrán oktatási 

törvény körüli vita miatt blokkolja Kijev és a NATO közötti kapcsolattartást - támogatni 

fogja majd Ukrajna euroatlanti integrációját. "Kifejezetten megneveztem egy konkrét évet, 

2023-at, amikor alá kell írnunk a (NATO-) tagsági cselekvési tervet, és amikor be kell 

nyújtanunk a csatlakozási kérelmet az Európai Unióhoz. Teljességgel meg vagyok 

győződve afelől, hogy Magyarország, a többi EU-tagállammal együtt támogatni fogja 

Ukrajnát, miként arra többször ígéretet tettek néhány évvel ezelőtt" - fogalmazott az 

államfő. Kijelentette, hogy Kijev nyitott a kompromisszumokra a magyar kisebbség jogait 

illetően. Leszögezte, hogy a magyar kisebbségnek minden joga megvan az anyanyelvi 

oktatáshoz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ugyanúgy joga van ukrán iskolákban, ukrán 

egyetemeken tanulni és ukrán vállalatoknál dolgozni, ez azonban nem lehetséges az ukrán 

nyelv ismerete nélkül. Porosenko szavai szerint Ukrajna kész több pénzt költeni jobb 

feltételek megteremtésére a magyar kisebbség számára az oktatásban annak érdekében, 

hogy "legalább két nyelvet tudjanak: a magyart és az ukránt". 
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