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Potápi: 600 millió forint külhoni civil és egyházi szervezetek, 
vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatására 

Összesen 600 millió forintos kerettel a szomszédos országokban működő civil és egyházi 

szervezetek, valamint vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatására hirdetett 

pályázatokat a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága – közölte Potápi Árpád 

János, nemzetpolitikai államtitkár. Gyermekbarát tevékenység alatt egyéni és csoportos 

foglalkozásokat, tehetséggondozást, családi programokat és fesztiválokat, gyógypedagógiai 

fejlesztéseket, gyermekbarát tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzéseket, valamint 

szabadidős- és sport tevékenységeket értenek – jelezte. Elmondta: a civil és egyházi 

szervezetek gyermekbarát tevékenységét 300 millió forinttal támogatják. A felhívásra 

jelentkezhetnek horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai 

székhelyű, adószámmal vagy nyilvántartási számmal rendelkező, bejegyzett és 

folyamatosan működő civil szervezetek, egyházak, egyházi jogi személyek, valamint ezek 

hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó 

intézményei. A megpályázható támogatás  összege  250 ezer forinttól 2 millió forintig 

terjed, a megvalósítási időszak 2020. május 1-ig tart. A másik pályázat a vállalkozások 

gyermekbarát tevékenységének támogatását célozza, szintén 300 millió forintos kerettel.  

 

Rákóczi Szövetség: utazási lehetőség a nemzeti összetartozás 
napján 

A június 4-i nemzeti összetartozás napja alkalmából utazási lehetőséget hirdet Kárpát-

medencei középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A jelentkezéseket május 14-ig várják. A 

szervezet MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a program célja, hogy a középiskolások a 

nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva ellátogassanak egy másik Kárpát-medencei 

ország magyar iskolájához. A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely 

Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. Ennek feltétele, hogy az utazó csoport 

a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot 

szervezzen június 4-éhez kapcsolódóan. Iskolánként egy autóbusznyi diák utazhat a 

pályázat keretében, ehhez a Rákóczi Szövetség - az utazásban részt vevő diákok számától 

és a megtett távolságtól függően - akár 300 ezer forint utazási támogatást ajánl fel, illetve 

igény szerint segít a fogadó iskola közvetítésében. Arról is tájékoztattak, hogy a 

csíksomlyói pápalátogatásra június 1-jén csaknem félszáz középiskola kétezer diákja 

utazhat el a szövetség támogatásával. 
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Megalakult az Erdélyi Magyar Fesztiválszövetség – Kolozsváron 
mutatkoznak be az alapítók 

Erdélyi Magyar Fesztiválszövetség megalakulását jelentették be pénteken Kolozsváron, a 

szervezet szorosan együttműködni kíván a Magyar Fesztiválszövetséggel – közölték a 

kezdeményezők egy sajtótájékoztatón. A Kincses Kolozsvár Egyesület kezdeményezésére 

létrejött Erdélyi Magyar Fesztiválszövetség hosszú távú céljai között szerepel, hogy átfogó 

ernyőszervezet legyen, amelynek Erdély legjelentősebb fesztiváljai a tagjai. Első körben a 

szervezethez az erdélyi kulturális magyar városnapokat szervező helyi egyesületek 

csatlakoztak, hiszen az ötlet a Kolozsvári Magyar Napokat (KMN) szervező Kincses 

Kolozsvár Egyesülettől származik, amely idén ünnepli a KMN alapításának tizedik 

évfordulóját. Ebből az alkalomból augusztusban Kolozsváron a magyar napok keretében 

be fognak mutatkozni Erdély többi magyarlakta városainak fesztiváljai is. Eddig főleg a 

szórványban vagy az interetnikus környezetben működő magyar kulturális városnapok 

szervezői csatlakoztak az egyesülethez, közöttük van a marosvásárhelyi Forgatag, a 

nagybányai Főtér Fesztivál, a Brassói Magyar Napok, a szatmárnémeti Partiumi Magyar 

Napok, a nagyváradi Szent László Napok, valamint a Hunyad és a Fehér megyei magyar 

napok szervezői. 

 

Csíksomlyói pápalátogatás: meghaladta a 110 ezret a regisztráltak 
száma, de még tart az adatok összesítése 

Átlépte a 110 ezret a Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjére regisztrált személyek száma az 

előjegyzés lezárulta után közölt, de még nem végleges összesítés szerint – adta hírül 

szerdán a Romkat.ro. A szentatya június elsejei csíksomlyói látogatására március elsején 

indult a regisztráció az erre a célra létrehozott Pontifex.ro honlapon, és az eredetileg 

március végére kitűzött határidőt húsvét hétfőig meghosszabbították. A négy erdélyi 

katolikus egyházmegye portáljának tájékoztatása szerint az összesítés jelenlegi szakasza 

alapján a regisztrált személyek száma átlépte a 110 ezret, ebből a létszámból csoportosan 

regisztráltak több mint 75 ezren, de az adatok feldolgozása még zajlik.  

 

Grezsa István: a 21. század a gyarapodás évszázada lesz a 
magyaroknak 

A magyaroknak a 20. század a megmaradás évszázada volt, de a 21. század már a 

gyarapodásé, így a magyar a Kárpát-medence nyertes nemzeteinek sorába fog lépni – 

jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos Nagycétényben. A miniszteri biztos a program 

keretében megépülő magyar nyelvű óvoda és bölcsőde alapkőletételén azt mondta: a 
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magyar nemzetpolitikában eljött annak az ideje, hogy rendszerszintű beavatkozások 

történjenek. Ilyen az óvodafejlesztési program is, amely azt is mutatja, hogy a magyar 

kormány figyelme az egész Kárpát-medencére kiterjed, függetlenül attól, hogy annak egyes 

részein milyen arányban élnek magyarok. „Minden magyarra számítunk, ki kell tartani és 

kősziklára kell építeni azt a bizonyos házat, amely a nemzeti identitás megvallását és a 

keresztény gyökerek megőrzését jelenti” – fogalmazott Grezsa István. Az új nagycétényi 

intézmény azzal, hogy a nyelvhatáron lévő településen összegyűjti a magyar gyermekeket, 

missziós feladatot is ellát majd – folytatta. A Zoboralja egyik legnagyobb, többségében 

magyarok lakta településén épülő komplexum a tervek szerint idén őszre készül el. Az 

intézmény megépítését 132 millió forinttal támogatja a magyar állam. 

 

Szili: az EP választás a migráció támogatóinak és ellenzőinek 
küzdelme lesz 

A közelgő európai parlamenti választás a migráció támogatóinak és ellenzőinek küzdelme, 

valamint annak megmérettetése lesz, hogy az Európai Egyesült Államok vagy a nemzetek 

Európájának támogatói kerülnek-e többségbe – jelentette ki Szili Katalin, miniszterelnöki 

megbízott Pozsonyban, miután az európai parlamenti választásokról egyeztetett a felvidéki 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezető politikusaival. Szili Katalin leszögezte: a 

magyarság számára rendkívül fontos, hogy képviselői tovább tudják vinni azokat az 

őshonos kisebbségeket érintő témákat, amelyeket sikerült az elmúlt években az EP 

asztalára tenni. A miniszterelnöki megbízott a májusi voksoláson való részvételre buzdítva 

leszögezte: lehetővé kell tenni, hogy a Kárpát-medencéből minél több magyar képviselő 

jusson az EP-be, s ezért azoknak a magyar választóknak kell tenniük, akik fontosnak 

tartják saját biztonságuk illetve Európa keresztény gyökereinek megőrzését és a nemzeti 

témák napirenden tartását. Menyhárt József, az MKP elnöke ugyancsak az EP választások 

eredményeinek várható következményeit hangsúlyozta, rámutatva: az EU-nak orvosolnia 

kell az őshonos kisebbségekkel szembeni súlyos adósságát, annál is inkább, mert ez az 

unió lakosságának több mint tíz százalékát érinti. 

 

Újra lesznek kétnyelvű anyakönyvi kivonatok 

Napokon belül újra igényelhetők lesznek a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok. A vonatkozó 

törvény módosításával hálózatba kötötték az összes anyakönyvi hivatalt Szerbiában, de 

olyan technikai és jogi akadályok merültek fel, amik hónapokra ellehetetlenítettek a 

kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiállítását. A nemzeti közösségek jogérvényesítése 

szempontjából fontos fejlemények kapcsán Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöke tartott sajtótájékoztatót, amelyen az is elhangzott, hogy az illetékes minisztérium 
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körlevélben értesítette az önkormányzatokat a döntésről. 2018 végén változott az 

anyakönyvekről szóló törvény - emlékeztetett Pásztor István a sajtótájékoztatón. A 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke aláhúzta, nem a nyelvhasználattal kapcsolatos része 

módosult, de a technikai újítások bevezetése miatt gondok léptek fel a kétnyelvű 

anyakönyvi kivonatok kiadásával kapcsolatban. Ez a probléma oldódik meg hamarosan. 

Újra bebizonyosodott, miért fontos a kormánykoalíció részének lenni, hiszen a kétnyelvű 

anyakönyvi kivonatok kiállítása jogi, technikai, ugyanakkor politikai kérdés is volt - 

hangsúlyozta Pásztor Bálint. A VMSZ-DCSP köztársasági parlamenti frakcióvezetője 

hozzátette, nem a vonatkozó törvény módosítása lehetetlenítette el néhány hónapra az 

anyakönyvi kivonatok kiadásának a lehetőségét. 

 

Nemzeti és becsületbeli ügy! 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke fogalmazott úgy tegnap Tornyoson a 

könyvtárban megtartott civil kerekasztal-beszélgetésen, hogy a május 26-ai választás 

nemzeti ügy, és pont azért kell élni a szavazati jogunkkal, mert a nemzethez való 

ragaszkodásunk, a nemzetben gondolkodásunk tartott meg bennünket ez idáig. A 

találkozón, melyen vendégként Hidvéghi Balázs és Deli Andor EP-képviselőjelöltek is részt 

vettek, jelen volt Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár, Ótott Róbert tartományi 

mezőgazdasági titkárhelyettes, Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere, Kislinder 

Gábor, Topolya polgármestere és Lőrinc Csongor, a VMSZ Zenta községi szervezetének 

elnöke is. Az összejövetelen Pásztor István a választáson való részvétel fontosságát taglalva 

arról beszélt, hogy a kételkedőknek, az EP-választást lekicsinylőknek el kell mondani, hogy 

ha mi, vajdasági magyarok az egyetemleges magyar nemzet részeinek tartjuk magunkat, 

akkor nem lehet mellékes a nemzet sorsa. 

 

„A vajdasági magyarság helye az Európai Unióban” 

Teltházas közönség előtt tartottak lakossági fórumot Magyarkanizsán az Ifjúsági 

Otthonban. A vajdasági magyarság helye az Európai Unióban és a Délvidéki Sajtóklub 

elnevezésű fórumon Deutsch Tamás és Deli Andor EP-képviselők, valamint Pásztor István, 

a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke beszélt arról, hogy mi a tétje a május 26-i európai 

parlamenti választásnak. Deli Andor Fidesz-KDNP jelölt (VMSZ) eddigi parlamenti 

tevékenységéről beszélt: „az Európai Parlamentben az Európai Magyar Néppárti 

képviselőtársaimmal együtt sikerült pár olyan dokumentumot, határozatot, parlamenti 

anyagot elfogadtatni, amik most nekünk egyfajta építő téglánk lehet az elkövetkezendő öt 

év vonatkozásában”. Deutsch Tamás (Fidesz-KDNP) szerint példaértékű az elmúlt évek 

közös munkája, hiszen a Kárpát-medence magyarsága, az anyaországon kívül is tudta 

magát képviseltetni az Európai Parlamentben: „az össznemzeti elgondolás az, ami 

meghatározza a 2019-es Európai Parlamenti választási listánkat is. Szeretnénk tenni azért, 
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hogy az Európai Unióban más kisebbségi csoportok jogvédelmének a szintjét érje el az 

őshonos Európában élő nemzeti kisebbségek, nemzeti kisebbségekhez tartozók egyéni és 

kollektív kisebbségi jogának a védelme”. 

 

Az ukrán parlament elfogadta a sokat vitatott nyelvtörvényt 

Az ukrán parlament elfogadta csütörtökön a nyelvtörvényként emlegetett 

törvényjavaslatot, amely ellen a közelmúltban hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar 

szervezetek, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. Az 

ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvényjavaslat elfogadásához 

legalább 226 képviselői szavazatra volt szükség, de ennél jóval többen, 278-an támogatták, 

köztük a Petro Porosenko leköszönő államfő mögött álló frakció 106 tagja is. Az 

előterjesztést az oroszbarát politikusokból álló Ellenzéki Blokk frakciójának minden tagja 

elutasította. A parlament még tavaly októberben fogadta el első olvasatban a 

törvényjavaslatot, és február végén kezdett vitázni a törvény végleges változatáról. A 

jogszabályhoz több mint kétezer módosító indítványt nyújtottak be, így második 

olvasatban két hónapig tárgyalta törvényhozás. A szavazás előtt a képviselőknek 

levetítettek egy filmet, amelyben írók, költők, színészek, tudósok, aktivisták és egyházi 

személyek - utóbbiak között Filaret, az új ukrán ortodox egyház tiszteletbeli pátriárkája, 

aki személyesen is jelen volt az ülésteremben - beszéltek arról, hogy milyen fontos 

számukra a törvény elfogadása. Andrij Parubij házelnök megjegezte, hogy Petro Porosenko 

hivatalban lévő elnök ígéretet tett a törvény aláírására. A törvény elfogadását a képviselők 

állva tapsolva, "Dicsőség Ukrajnának, dicsőség a hősöknek!" üdvözléssel fogadták, és 

elénekelték a himnuszt. 

 

Szijjártó: elfogadhatatlan az ukrán nyelvtörvény, Porosenko 
szellemiségét idézi 

Elfogadhatatlannak nevezte a csütörtökön megszavazott ukrán nyelvtörvényt Szijjártó 

Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának úgy nyilatkozott: a magyar 

nemzeti közösség jogait sértő törvény Petro Porosenko távozófélben lévő elnök 

szellemiségét idézi, aki magyarellenes politikát folytatott. Azonban az ukrán szavazók nagy 

többséggel egy másik elnököt választottak - Volodimir Zelenszkij személyében -, és véget 

vetettek a Porosenko-korszaknak - jelezte a Pekingben tárgyaló Szijjártó Péter."Azt 

reméljük, hogy a kölcsönös tisztelet talaján állva és a megoldáskeresés szándékával 

tisztázni tudjuk majd az új, elsöprő többséggel megválasztott elnökkel a magyar nemzeti 

közösség jogait érintő jogszabályok nyomán előállt helyzetet" - fogalmazott a miniszter. 

Hozzátette, az új ukrán elnök első megnyilatkozásai akár bizakodásra is okot adhatnak, 
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ezért a hivatalba lépése után "minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy 

Ukrajna és Magyarország kapcsolatát helyreállítsuk", és visszaálljon az a korábbi időszak, 

amikor kifejezetten pozitívan lehetett nyilatkozni a két ország viszonyáról. "Nekünk az a 

célunk, hogy Magyarország és Ukrajna között újra barátság legyen, és ennek kialakítására 

a legutóbbi ukrajnai elnökválasztási eredmény ad némi reményt" - mondta Szijjártó Péter. 

 

Zelenszkij hivatalba lépése után vizsgálat alá veti a nyelvtörvényt 

Volodimir Zelenszkij megválasztott ukrán elnök közölte, hogy hivatalba lépése után 

megvizsgálja a csütörtökön a parlament által megszavazott nyelvtörvényt arra 

vonatkozóan, tiszteletben tartja-e a jogszabály minden állampolgár jogait. "Államfői 

hivatalba lépésemet követően a törvényt alapos elemzésnek vetjük alá, hogy 

meggyőződjünk arról, hogy tiszteletben tartja-e valamennyi ukrán állampolgár 

alkotmányos jogait és érdekeit. Az értékelést követően fogok reagálni az alkotmányban 

biztosított államfői hatásköröknek és az állampolgárok érdekeinek megfelelően" - szögezte 

le közleményében, amelyet csapatának sajtószolgálata hozott nyilvánosságra. Zelenszkij 

mindazonáltal hangsúlyozta, hogy az ukrán az egyetlen államnyelv Ukrajnában. "Így volt, 

így van, és így is lesz. Ebben a kérdésben nincs kompromisszum. Az állam köteles 

gondoskodni az ukrán nyelv fejlesztéséről, használatának kiterjesztéséről. Ezzel is 

bizonyosan az egész társadalom egyetért. A kérdés az, hogy milyen módszerekkel 

valósítjuk meg ezt a stratégiai irányt" - vélekedett. A megválasztott elnök álláspontja az, 

hogy az államnak az ukrán nyelv fejlesztését ösztönzéssel és jó példákkal kell elősegítenie, 

nem pedig tiltásokkal és büntetésekkel, "a bürokratikus eljárások tovább bonyolításával, 

hivatalnokok számának növelésével, a csökkentés helyett". Hozzátette, hogy mivel Ukrajna 

most komoly kihívások előtt áll, olyan törvényeket és határozatokat kell kezdeményezni, 

amelyek "konszolidálják a társadalmat, és nem az ellenkező hatást érik el". 

 

Potápi Árpád János: Az erős magyar közösséghez az önálló média is 
hozzátartozik 

Az erős magyar közösséghez nem csak az oktatási, kulturális és politikai 

intézményrendszer tartozik hozzá, hanem az erős, önálló média is – hangsúlyozta Potápi 

Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a drávaszögi 

Bellyén a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) médiaházának 

ünnepélyes átadásán. A média ugyanis nem csak arról szól, hogy a legfrissebb hírekkel 

lássa el a közösséget, a média maga közösséget formál azok között, akik olvassák, nézik 

vagy hallgatják – hangoztatta. „Ezért tartjuk kiemelten fontosnak a szerepét” – mondta, 

hozzátéve: a közösség éltető erő, és amíg a Magyarország határain kívül élő magyar 
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közösség magyarul tud szólni, addig van jövő. Potápi Árpád megköszönte a horvát 

kormánynak, hogy támogatta az épületnek a felépítését és berendezését, és nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy egy magyar médiaközpontról lehessen beszélni a horvátországi 

magyarság körében. Potápi Árpád a közelgő horvátországi kisebbségi önkormányzati 

választásokról és a május 26-ai európai parlamenti választásokról szólva arra kérte a 

horvátországi magyarokat, hogy mind a kétszer menjenek el szavazni, és utóbbinál az erős 

nemzetek Európájára adják le voksukat. 

 

Kövér László: Az ausztriai magyar közösség ma is nélkülözhetetlen 
kapocs Magyarország és Ausztria között 

Az ausztriai magyar közösség ma is nélkülözhetetlen kapocs Magyarország és Ausztria 

között - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön Bécsben azon a 

nemzetközi konferencián, amelyet a Közép-Európában (Kárpát-medencében) élő 

magyarok gazdasági helyzete az Európai Unióban címmel szervezte az Ausztriai Magyarok 

Gazdasági Érdekközössége, a Kaláka-Club fennállásának 35. évfordulója alkalmából. 

Kövér László - aki egyben a konferencia védnöke volt - ünnepi köszöntőjében úgy 

fogalmazott: a Kaláka-Club tagjai bebizonyították, miként lehet a magyar nemzet hűséges 

tagjának maradni, és egyidejűleg az őket befogadó Ausztria értékteremtő, lojális 

polgárának lenni. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára arról beszélt, hogy a kormány a külhoni magyarok szülőföldön való 

boldogulásának elősegítését tekinti egyik legfőbb céljának. Ennek érdekében programokat 

hirdettek meg; 2015-től külön tematikus év keretében támogatták például a külhoni fiatal 

vállalkozókat, a családi vállalkozásokat, illetve a külhoni magyar családokat is. A 

nemzetpolitikai célok között említette Potápi Árpád János a külhoni magyarok 

identitásának erősítését is. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy már a külhoni magyar 

pártok is politikai céljuknak tekintik a magyar családok támogatását. 
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