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Varga: a magyarságnak együtt kell dolgoznia, hogy az erősödő 
nemzetek közé tartozzon 

A magyarságnak itthon és külhonban is minden területen együtt kell dolgoznia azért, hogy 

a jövőben is az erősödő nemzetek sorába tartozzon – mondta Varga Mihály 

pénzügyminiszter pénteken, az V. Székelyfesztivál megnyitóján, a budai Millenárison. 

Hozzátette: az elmúlt évek kormányzati döntéseinek köszönhetően mára ismét élővé vált 

az összeköttetés a határon túli és az anyaországi magyarság között. Egyre több területen 

alakulnak ki és erősödnek meg a gazdasági kapcsolatok, egyre jobb az együttműködés az 

oktatás és a kultúra területén, és mindez magával hozza, hogy egyre többen utaznak üzleti 

és turisztikai célból az anyaországba, illetve innen a Kárpát-medence különböző 

területeire. A kapcsolatépítésben kiemelt szerepe van a külhoni magyarok szülőföldön való 

boldogulását támogató programoknak és az egységes Kárpát-medencei gazdasági tér 

kialakításának. 

 

Szilágyi Péter: 2010 óta sokkal erősebbé vált az anyaország és a 
diaszpóra kapcsolata 

2010 óta jelentős változás állt be a nemzetpolitikában, ezen belül az anyaország és a 

diaszpóra kapcsolata sokkal erősebbé vált – jelentette ki a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa szombaton a Nyugat-európai Országos Magyar 

Szervezetek Szövetsége budapesti közgyűlésén. Szilágyi Péter hangsúlyozta: az elmúlt 

kilenc évben komoly előrelépések történtek, egyre több programot kínálnak a nyugat-

európai, az amerikai és az ausztráliai magyarságnak, valamint minden olyan régiónak, 

ahol élnek magyarok. A miniszteri biztos világnemzetnek nevezte a magyart, mivel a 15 

milliós magyarság a világ minden pontján megtalálható. Szavai szerint a 2010 óta elindult 

programok kellőképpen megszólítanak minden olyan, diaszpórában élő magyart, aki 

szeretné megélni magyarságát. A diaszpórapolitikáról szólva Szilágyi Péter kiemelte 

egyebek mellett az évente megrendezendő diaszpóratanácsot, a hétvégi magyar iskolákat – 

amelyek második találkozójára 27 országból több mint 100-an érkeztek –, valamint a 

diaszpóra magyarságát megszólító Kőrösi Csoma Sándor-programot, utóbbiról elmondta: 

a déli félteke ösztöndíjasainak képzése május második felében, az északi félteke esetében 

pedig augusztusban lesz. Megjegyezte, hogy az ösztöndíjasok az elmúlt években legtöbbet 

rendezvényszervezéssel, kommunikációval, nyelvoktatással, valamint néptánc- és 

zeneoktatással foglakoztak, 2017-2018-ban pedig megjelent két új tevékenység is, a 

pályázatírás és az adminisztráció, valamint Észak-Amerikában kiemelkedik a cserkészet is. 
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Miniszteri biztos: a magyar jövőnek a pedagógusok is a biztosítékai 

A jövő zálogai a gyermekek, a magyar jövőnek pedig a pedagógusok is a biztosítékai – 

mondta Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az Év tanára díjátadón 

szombaton, Budapesten. A rendezvényen anyaországi és külhoni pedagógusokat díjaztak. 

Szilágyi Péter kiemelte: a magyar kormány egységes nemzetben gondolkodik, ugyanolyan 

fontosnak tartja, hogy Debrecenben, Székelyudvarhelyen és Zentán is biztosított legyen 

minden magyar gyermek számára az anyanyelvi oktatás. A kabinet nemzetpolitikai céljai 

között ez kiemelt helyen szerepel – mondta a miniszteri biztos. Hozzátette: a külhoni 

régiókban elsődleges feladat, hogy felállítsák azokat az intézményi kereteket, amelyek 

között a magyar nyelvű oktatás biztosított lehet. 

 

Szili: támogatandó az európai kisebbségi fejlesztési régió 
kialakítására irányuló kezdeményezés 

Támogatandó a Székely Nemzeti Tanácsnak egy európai kisebbségi fejlesztési régió 

kialakítására irányuló kezdeményezése, annál is inkább, mert az Európai Unióban 60 

millió ember, vagyis a közösség lakosságának csaknem 10 százaléka él kisebbségi sorban – 

mondta Szili Katalin, a határon túli magyarság autonómiaügyeiért felelős miniszterelnöki 

megbízott szombaton Budapesten. A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek 

Szövetségének (NYEOMSZSZ) közgyűlésén elhangzott, hogy a szövetség, illetve a határon 

túli magyar pártok támogatják a polgári kezdeményezést, amelyet szombaton indítottak el 

az erdélyi Székely Majálison. Céljuk, hogy hét tagállamból legalább egymillió aláírást 

gyűjtsenek össze, s így az EU kötelező jelleggel foglalkozzon a kezdeményezéssel. Szili 

Katalin hangsúlyozta: a határon túli magyarság autonómiatörekvései szempontjából is 

fontos kérdés, hogy az európai parlamenti (EP-) választáson azok a politikai erők 

kerüljenek többségbe, akik nem az európai egyesült államokban, hanem a nemzetek 

Európájában gondolkodnak. 

 

Orbán Viktor Kolozsváron: a határon túlra is kiterjeszthetőek a 
magyar családpolitika elemei 

Magyarország a következő tíz évben bizonyára megmarad a keresztény kultúrkörben, és 

biztonságos életet tud kínálni azoknak a fiataloknak, akik megmaradnak magyarságukban 

– jelentette ki Orbán Viktor szerdán a Sapientia–EMTE Kolozsvári Karán tartott 

előadásában. A háromnapos látogatásra Erdélybe érkezett miniszterelnök elmondta: 

később ugyan, mint az anyaországban, de reményei szerint kormánya családtámogatási 

rendszerének különböző formái a határon túl is meg fognak jelenni. Az éppen az első 
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Orbán-kormány idején, 2001-ben alapított Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen diákok, egyetemi oktatók és politikusok előtt tartott értekezésében a 

miniszterelnök elsősorban az európai parlamenti választások, valamint a kontinens előtt 

álló kihívások szemszögéből közelítette meg a magyar nemzeti szempontokat.  

 

Orbán Viktor az erős közös magyar hang erősítésére buzdít az EP-
választáson 

Orbán Viktor arra buzdítja a romániai magyarokat, hogy vegyenek részt a május 26-ai 

európai parlamenti választáson, és ha már elmentek, támogassák szavazataikkal az 

RMDSZ jelöltlistáját. A miniszterelnök erről szerdai, Kelemen Hunor szövetségi elnökkel 

közös sajtótájékoztatóján beszélt Kolozsváron, miután az RMDSZ székházában 

megbeszélést folytatott az alakulat vezetőivel. Orbán Viktor elmondta, tekintettel a Fidesz 

és az RMDSZ közötti stratégiai szövetségre és az EP-választási kampányra, elfogadta az 

RMDSZ elnökének meghívását, hogy az Európai Unió csütörtökön Nagyszebenben 

rendezendő csúcsértekezlete előtt és után egy napot Erdélyben töltsön. „Arra szeretném 

biztatni a Romániában élő magyarokat, hogy a kettős állampolgárságra való tekintet 

nélkül a mostani választáson a szavazatukat adják le az RMDSZ listájára, a törvény is csak 

ezt teszi lehetővé, így ésszerű, így helyes magyar szempontból is” – jelentette ki a 

miniszterelnök. Hozzátette, Magyarország számára fontos, hogy az összmagyar képviselet 

is megjelenjen a nemzetközi fórumokon, hogy valamennyi, a magyar nemzethez tartozó 

közösség saját, lehetőleg erős hanggal képviseltesse magát a nemzetközi fórumokon.  

 

Orbán Viktor Kerelőszentpálon: a közép-európai népeknek az 
együttműködés útját kell választaniuk 

Magyarország arra fordítja az erejét, hogy erősítse a közép-európai együttműködést, és 

mindenki jól jár, aki a magyarokkal együttműködik – mondta Orbán Viktor 

miniszterelnök pénteken a Maros megyei Kerelőszentpálon. A kormányfő beszédet 

mondott az UBM Feed Romania takarmánykeverő üzemének avatóünnepségén, a Maros 

megyei településen. Orbán Viktor kiemelte: Szerbiával és Szlovákiával már kiváló 

gazdasági együttműködést valósított meg Magyarország, de nem behozhatatlan a hátrány 

a magyar–román viszonyrendszerben sem. „Ha vannak vállalkozó kedvű beruházók, nagy 

lendületet kaphat a magyar–román gazdasági együttműködés” – tette hozzá. Orbán Viktor 

kifejtette: Közép-Európa nemzetekből áll, és nem halasztható tovább annak felismerése, 

hogy ezek a népek sorsközösségben vannak, és vannak érdekek, amelyek összekapcsolják 

őket, ezért az együttműködés útját kell választaniuk. 
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A magyar kormány támogatásával kialakított tankonyhát adtak át a 
nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégiumban 

A magyar kormány támogatásával kialakított tankonyhát adtak át szerdán Nagyenyeden, a 

Bethlen Gábor Református Kollégiumban. Az avató ünnepségen Potápi Árpád János, a 

miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is részt vett, aki az eseményt 

követően az MTI-nek elmondta, a kollégium épületegyütteséhez tartozó egykori igazgatói 

lakrészt alakították át tankonyhává az intézmény szakoktatásban részesülő diákjai 

számára. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által nyújtott 15 millió 

forintos támogatásból és más finanszírozók hozzájárulásából megújították a romos épület 

falait, kicserélték a nyílászárókat, és felszerelték benne a tankonyhát. Az államtitkár 

megemlítette: azt javasolta, hogy szakács- és pincérképzésben részt vevő diákok által 

készített ételeket használják fel az iskolai étkeztetésben. 

 

A magyar kormány 160 millió forinttal támogatja a csíksomlyói 
pápai mise előkészületeit 

A magyar kormány közel 160 millió forinttal támogatja a június elsején tartandó 

csíksomlyói pápai mise előkészületeit – közölte Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 

egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn Csíksomlyón. Az 

államtitkár azután beszélt erről, hogy Urbán Erik ferences tartományfőnökkel és Sajgó 

Balázzsal, a pápalátogatás főegyházmegyei koordinátorával megtekintette a pápai mise 

helyszínén zajló munkálatokat. A magyar kormány támogatásával bővítik a Kis- és 

Nagysomlyó-hegy közötti hegynyeregben álló Hármashalom-oltár színpadát, új liturgikus 

bútorokat helyeznek el, és felújítják a csíksomlyói Jakab Antal Házat is, ahol a misét 

követően ebédelni fog Ferenc pápa. Soltész Miklós a sajtó képviselőinek elmondta: a 

magyar kormány nem tud beleszólni egy olyan esemény szervezésébe, amelyet egy másik 

ország területén rendeznek, de segíteni tud a magyar közösséget érintő esemény 

szervezőinek. 

 

A gyerekekre összpontosít a kilencedik Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 

A gyermek olvasókra összpontosít a kilencedik Kolozsvári Ünnepi Könyvhét, amely 

csütörtökön nyílt meg a város egykori falai mellett haladó Fogoly (Potaisa) utcában 

felállított színpadon. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára köszöntőjében felidézte: az ő generációja még a könyvek között nőtt fel. 

Reményét fejezte ki, hogy a mostani mobiltelefonos, internetes világban is meg lehet 

szerettetni a könyvet a gyermekekkel. Úgy vélte: az olvasás varázslatos világba helyezheti 

az olvasót. Az államtitkár megemlítette: a Magyar Állandó Értekezlet a tavalyit a külhoni 

magyar családok évévé, az ideit pedig a külhoni magyar gyermekek évévé nyilvánította, és 
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ezáltal a családok és a gyermekek, a gyermekvállalás került a középpontba. Hozzátette: 

reményei szerint egyre több gyermek születik a magyar családokban, akik egyre több 

könyvet olvasnak majd.  

 

A Székely Nemzeti Tanács elindította a nemzeti régiók európai 
polgári kezdeményezés aláírásgyűjtését 

A marosszéki Makfalván 11. alkalommal megszervezett Székely Majálison indította el a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés 

támogató aláírásainak az összegyűjtését. Az aláírásgyűjtő íveket elsőkként az SZNT állandó 

bizottságának a tagjai, és az erdélyi magyar pártok jelen lévő vezetői írták alá. A 

kezdeményezés akkor kerülhet az Európai Bizottság asztalára, ha 2020. május 6-ig az 

Európai Unió egymillió állampolgára támogatja aláírásával. Az aláírásoknak legkevesebb 

hét országban kell meghaladniuk egy az illető ország lakosságához arányított 

küszöbértéket. Izsák Balázs, az SZNT elnöke arra kérte a majálisozókat, hogy közösen 

tegyék győztessé a nemzeti régiók ügyét. Abbéli meggyőződését hangsúlyozta, hogy a 

polgári kezdeményezés indoklásában minden székely, minden magyar ember megtalálja 

majd a szívéhez közelálló gondolatot. Azt is hozzátette azonban, hogy a nemzeti régiók 

kérdése nemcsak a magyarok, hanem megannyi más nép számára is fontos Európában. 

 

Úzvölgyi katonatemető – elhalasztotta a dormánfalvi polgármester 
a román emlékmű felavatását 

Elhalasztotta Constantin Toma, Dormánfalva polgármestere az úzvölgyi katonai temető 

román parcellájának a május 17-re tervezett felavatását. A polgármester a Mediafax 

hírügynökség tudósítóját tájékoztatta a halasztásról. Megjegyezte: az emlékműavatás új 

időpontját később fogják kijelölni és nyilvánosságra hozni. A polgármester az európai 

parlamenti választások kampányára hivatkozott. Kijelentette: azt szeretné, hogy az 

esemény örömet okozzon mindenkinek, akinek hősi halottai nyugszanak a temetőben. 

Constantin Toma azt is közölte, hogy döntését sajtótájékoztatón jelentette be szombaton. 

A dormánfalvi polgármesteri hivatal honlapján azonban továbbra is a május 17-re kijelölt 

emlékműavató meghívója jelenik meg a főoldalon. A polgármester azt követően döntött a 

halasztásról, hogy korábban a kulturális minisztérium arról tájékoztatta, hogy az általa 

vezetett önkormányzat elmulasztotta kérni a kulturális tárcának az emlékmű művészi 

koncepciójára vonatkozó jóváhagyását, ezért a törvény kihágásokra vonatkozó cikkelyének 

a hatálya alá esik. A minisztérium azt is közölte a polgármesterrel, hogy „a minisztériumi 

jóváhagyás hiányában nincsen törvényes lehetősége a köztéri emlékmű felavatására”. 
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Ismét jóváhagyta az állami jelképekre vonatkozó jogszabályt a 
pozsonyi parlament 

Az államfő vétóját felülírva, a pozsonyi parlament ismét jóváhagyta az állami jelképekre 

vonatkozó törvényt. Az SNS által jegyzett, „himnusztörvényként” elhíresült jogszabály 

értelmében az állami jelképek külföldi alkalmazása során az állami címernek különleges 

jogállása lesz. A plénum letörte Andrej Kiska államfő vétóját, aki a jogszabály egészét 

visszautalta a parlamentnek újratárgyalásra. Módosítására nem kerülhetett sor, csupán a 

jogszabály elutasítására vagy újbóli elfogadására. Az tehát továbbra is tartalmazza a 

külföldi himnuszok lejátszására és éneklésére vonatkozó vitatott rendelkezést. Kiska a 

törvényt ellentétesnek találta a jogbiztonság és a jogállamiság elvével. A bírálók szerint a 

jogszabály tiltja egy másik ország himnuszának lejátszását vagy eléneklését nyilvános 

rendezvényeken, ha nincs jelen az adott ország hivatalos küldöttsége. A Most-Híd 

javaslatát, amely a külföldi himnuszokról szóló rendelkezést módosítaná, a parlament 

gyorsított eljárásban fogja tárgyalni. A párt a módosítással azt akarja elérni, hogy a 

természetes és jogi személyek továbbra is lejátszhassák és énekelhessék egy másik ország 

himnuszát. Az igazságügyi tárca állásfoglalása szerint a gyorsított eljárás azért indokolt, 

mert alapvető szabadságjogok – ebben az esetben a szólásszabadság – védelméről van szó.  

 

Szijjártó: A vajdasági gazdaságfejlesztési program a magyar és a 
szerb gazdaságot is erősíti 

A vajdasági gazdaságfejlesztési program beruházásai hozzájárulnak a magyar és a szerb 

gazdaság fejlődéséhez – emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden 

Topolyán. A politikus két kiemelt jelentőségű mezőgazdasági fejlesztés átadásán vett részt 

a vajdasági városban. A beruházások a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési 

programjának keretében valósultak meg. A két ország között soha nem volt olyan jó a 

politikai kapcsolat, mint most, és ez lehetővé teszi, hogy a magyar kormány 

szerepvállalásával magyar vállalatok, magyar gazdálkodók beruházásokat hozzanak létre 

Szerbiában – mondta Szijjártó Péter a KITE Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt. topolyai 

logisztikai központjának átadásakor. A vajdasági gazdaságfejlesztési program elmúlt 

három esztendeje igazi sikertörténet – mondta. 2016 és 2019 között 10 426 pályázatot 

támogattak összesen 38,3 milliárd forinttal, ami 75,4 milliárd forint összértékű beruházás 

megvalósulását eredményezte a Vajdaságban. „Megbecsülés jár Szerbia kormányának, 

amely a kezdettől fogva felismerte, hogy ezek a beruházások pont ugyanannyira erősítik 

Szerbiát, mint Magyarországot” – fogalmazott a miniszter. 
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Potápi Árpád János: Népszerűek a gyermekvállalást segítő 
támogatások 

Egyre népszerűbbé válnak a gyermekvállalást is segítő támogatások a Kárpát-medencében, 

a kérvények körülbelül egynegyed érkezett a Vajdaságból – emelte ki Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár kedden Zentán, ahol a 2019 a külhoni magyar 

gyerekek éve keretében babacsomaggal ajándékozott meg 80 vajdasági családot. Mint 

mondta 6600 babacsomagot állítottak össze Kárpát-medence-szerte, és ezek nagy részét 

már sikerült is kiosztani. Elsősorban a 2017-ben és 2018-ban született gyerekeket és 

szüleiket keresték meg – emelte ki. Hozzátette, hogy azok kaptak és kaphatnak 

babacsomagot, akik igényelték a 64 ezer forintos anyasági támogatást, és esetleg éltek a 42 

500 forintos babakötvény lehetőségével. A csomagot értéke 15-20 ezer forint körül mozog, 

és olyan használati tárgyak találhatók bennük, amelyek a csecsemők születésekor 

hasznosak lehetnek a családnak. Az ajándék „gesztusértéke azonban sokkal nagyobb, mert 

ebből is láthatják a magyar családok, hogy a magyar kormány odafigyel rájuk, számon 

tartja a gyerekeket és ösztönzi a gyermekvállalást attól függetlenül, hogy mely részén élnek 

a Kárpát-medencének” – magyarázta az államtitkár. Mint mondta: a magyar kormány azt 

szeretné, ha minél több gyerek születne Magyarországon és a Kárpát-medencében. 

 

EP-választások: Több mint hetvenezer levélcsomagot küldtek ki 
Vajdaságba 

68.893 - ennyien regisztráltak Szerbiából a májusi európai parlamenti választásokra - 

nyilatkozta a Pannon Presszó műsorában Pálffy Ilona, a magyarországi Nemzeti Választási 

Iroda elnöke. Hozzátette: a végleges szám valamivel nagyobb, mert e-mailben is lehetett 

értesítési címet megadni. A választási iroda így összesen 70.768 levélcsomagot küldött ki 

Vajdaságba. Regisztrálni már nem lehet, a határidő lejárt. A levelek kézbesítése hétfőn 

kezdődött meg. A személyes átvétel a belgrádi és a szabadkai külképviseleten május 13-tól 

lehetséges - nyilatkozta Pálffy Ilona. A levélszavazatokat a kitöltésük után postán kell 

feladni a Nemzeti Választási Iroda címére, a válaszboríték benne van a levélcsomagban. 

 

A Nemzeti Összetartozás Bizottsága Vajdaságban 

A magyarországi Nemzeti Összetartozás Bizottsága hivatalos látogatásra érkezett 

Vajdaságba. Zentán megtekintették a helyi gimnáziumot és múzeumot, illetve a zentai 

csata hőseiről is megemlékeztek. Szabadkán találkoztak Pásztor Istvánnal, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnökével, akivel a közélet és kultúra jelenlegi helyzetéről, illetve az 

oktatásról is tárgyaltak, valamint a Magyar Médiaházba is ellátogattak. A Pannon RTV 

munkáját Bodzsoni István igazgató mutatta be. Alexov Ljubomir szerb nemzetiségi 

szószóló kiemelkedőnek értékelte a magyar kisebbségi sajtó helyzetét Vajdaságban. 
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Kiemelte: „Magyarország és Szerbia között az elmúlt évtizedekben, de valószínűleg az 

elmúlt évszázadban sem volt ilyen magas szintű a kapcsolat. Mi a magyarországi szerebek 

minden ezt nagyra értékeljük”. Pánczél Károly elnök leszögezte: „látjuk azt, hogy egy erős, 

gyarapodó, öntudatos magyar közösség van a Vajdaságban. Fontos dolog, hogy a szerb 

többség is ezt elismeri. Nagyon jó a kapcsolat a szerb és a magyar kormány között. 

Remélem, hogy ez sokáig így lesz”. 

 

Grezsa: Kárpátalján felértékelődik a magyar óvodai nevelés és 
elemi iskolai oktatás 

Különös fénytörést kap ma Kárpátalján a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

megvalósítása a jogfosztó ukrán oktatási és nyelvtörvények tükrében, mert felértékelődik a 

magyar óvodai nevelés és elemi iskolai oktatás – jelentette ki Grezsa István miniszteri 

biztos az Ungvárhoz közeli Sislócon. Grezsa István a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Program keretében felújított vegyes nyelvű óvoda átadási ünnepségén mondott 

köszöntőjében hangsúlyozta, különösen fontos, hogy Kárpátalja magyarlakta és vegyes 

lakosságú településein magyar anyanyelven neveljék a gyermekeket, és a magyar 

mesevilágon keresztül kössék őket a magyar kultúrához. „Olyan óvodai közegben, ahol 

ukrán csoportok is vannak, ennek a jelentősége még inkább kiemelkedő, hiszen a 

sislócihoz hasonló vegyes nyelvű óvodákban már kisgyermekkorban toleranciára, egymás 

elfogadására nevelik a gyermekeket, ami a jövőben mindenképp hozzá fog járulni a 

magyar és ukrán nép közötti kapcsolatok erősítéséhez” - tette hozzá. Megjegyezte, 

„különösen ránk fér ez a magyar-ukrán államközi kapcsolatok jelenlegi helyzetét tekintve”. 

 

Gyermekotthonoknak adott át magyar vállalkozói adományt és 
tájházat avatott Grezsa István Kárpátalján 

Nyolcmillió forint összértékű, mosószerből és tartós élelmiszerekből álló csomagokat – 

Rusznyák László, nyíregyházi vállalkozó adományát – adott át ünnepélyes keretek közt 

három kárpátaljai gyermekotthonnak és egy segélyszervezetnek az adományozóval 

közösen Grezsa István kormánybiztos pénteken az ungvári járási Nagydobronyban, ahol 

magyar kormánytámogatással létesült tájházat is felavatott. Az Irgalmas Samaritánus 

Gyermekotthonban tartott ünnepségen mondott beszédében Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta, 

nagyon örül annak, hogy nem csak a magyar kormány nyújt támogatást Kárpátaljának, 

hanem mások mellett anyaországi vállalkozók is. Rusznyák László és felesége nagylelkű 

K
á
rp
á
ta
lj
a

 



 

 

 

 

 

 
10 

adománya is jelzi, hogyan valósul meg a gyakorlatban a nemzeti összetartozás politikája – 

tette hozzá. 

 

A horvátországi magyarok több mint háromszázhatvan kisebbségi 
képviselőt választottak 

Tizenegy horvátországi megyében összesen 365 magyar képviselőt választott meg az ottani 

magyar közösség a vasárnap tartott kisebbségi önkormányzati választásokon – mondta 

hétfőn Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

(HMDK) elnöke, kisebbségi parlamenti képviselő. Jankovics Róbert az MTI-nek elmondta, 

hogy a tizenegy megyéből négyben 25 tagú kisebbségi önkormányzati tanácsot 

választottak, míg hét megyében mindössze képviselőt. Kiemelte, hogy a HMDK nyolc 

megyében szerezte meg a szavazatok többségét, míg két megyében a MESZ volt 

tagszervezetei: Isztria megyében a pólai Móricz Zsigmond Magyar Kultúregyesület, 

valamint Sziszek-Moszlavina megyében a Belovari Magyarok Közössége jelöltjei nyertek. 

Zágráb megyei jogú városban független lista indult, az Ady Endre Magyar Kultúrkör, a 

Horvátországi Magyarok Zrínyi Miklós Cserkészcsapata és a Horvátországi Magyar 

Tudományos és Művészeti Társaság indított közös jelölteket. A megyei szinten 

megválasztott tanácsok alakítják meg az országos kisebbségi önkormányzatot 

(koordinációt), amelyhez 5+1 megyének elég összefognia – mondta Jankovics, majd 

hozzátette: bízik abban, hogy a zágrábi tanáccsal közösen a legrövidebb időn belül erre 

sort tudnak keríteni. Az összesen 365 képviselőből 38 önkormányzatban a HMDK 313 

mandátumot, a MESZ valamely tagszervezete 28 mandátumot, a zágrábi független lista 25 

mandátumot szerzett – hangsúlyozta a képviselő, majd nyomatékosította, hogy a 

többségében magyar lakta településeken – kivétel nélkül – a HMDK jelöltjei kerültek ki 

győztesként. 

 

Orbán Viktor: John Lukacs tudásával és lényeglátásával az egész 
világot szolgálta 

A hétfőn elhunyt John Lukacs történész tisztelői és egész Magyarország nevében levélben 

fejezte ki együttérzését Orbán Viktor miniszterelnök a gyászoló családnak - tájékoztatta az 

MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke kedden. Orbán Viktor - mint írta - 

megrendüléssel értesült arról, hogy "a történettudomány nemzetközileg is elismert 

szaktekintélye, a Magyar Corvin-lánc tulajdonosa, John Lukacs már nincs közöttünk." 

"Míg személyes gyökereinkről a családi krónikák vallanak, addig a történelem kutatói 
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egyetemes vonásainkra, sorsunk mozgatórugóira mutatnak rá, melyek nemcsak az egyes 

emberek, hanem nemzetek, sőt az egész emberiség életét befolyásolják. John Lukacs, vagy 

ahogy mi Magyarországon ismertük őt, Lukács János széles körű tudásával és 

lényeglátásával nemcsak hazáját és választott otthonát, hanem az egész világot szolgálta" - 

írta Orbán Viktor. Hozzátette: "hálásak vagyunk, hogy híres professzorként is büszkén 

vállalta magyarságát és képviselte azt a közép-európai látásmódot, amely nélkül aligha 

lenne érthető Európa és a Nyugat XX. századi történelme". 
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