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Böjte Csaba Úzvölgyében: hidat kell építeni a kőből, amivel
megdobtak
Több ezren vettek részt hétfőn azon a megemlékezésen, amelyet a 2. világháború úzvölgyi
csatájának 75. évfordulóján szerveztek a Hargita és Bákó megye határában fekvő katonai
temetőben. A Csíkszentmárton önkormányzata, Hargita Megye Tanácsa, valamint a
Hargita Megyei Kulturális Központ által meghirdetett rendezvényre az előző évekkel
ellentétben kiemelt figyelem hárult, hiszen a sírkertben tavasszal elhelyezett román
kereszteket és ortodox emlékművet szélsőséges románok két és fél hónappal ezelőtt
erőszakkal felavatták. A résztvevők magyar és székely zászlókkal, valamint településük
helységnévtáblájával vonultak fel a sírkertben. A megemlékezés meghívott szónoka Böjte
Csaba ferences szerzetes volt, aki a romániai többség és kisebbség közötti megbékélés,
összefogás, együttműködés szükségességére építette beszédét. A dévai Szent Ferenc
Alapítvány vezetője úgy vélekedett: a románoknak és a magyaroknak nem olyan dolgokon
kellene összekapniuk, mint az úzvölgyi katonai temető ügye vagy az, hogy Ferenc pápa
június elsejei csíksomlyói látogatása során a hatóságok cenzúrázták a szentatya
miseruháján feltüntetett magyar feliratot. Böjte Csaba szerint a valós problémákra kell
fókuszálni, például oktatási és egészségügyi kérdésekre. „Ha a román államnak jó a
magyarok munkája és adója, akkor legyenek jók a magyar közösség szimbólumai, nyelve,

Magyarország

A kormány azon dolgozik 2010 óta, hogy a Magyarországon kívül élő magyarok érezzék, az
anyaország nem mondott le róluk – hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős miniszteri biztosa pénteken Győrben, a nyugati diaszpórában magyar nyelvet
tanítók 19. továbbképzésének záróünnepségén. Szilágyi Péter elmondta: azért, hogy ezt az
érzést erősítsék, első lépésként módosították az állampolgársági törvényt, hogy a
diaszpórában élők a Kárpát-medencei magyarság mellett könnyített módon
szerezhessenek magyar állampolgárságot, második lépésként pedig elfogadták 2011-ben az
alaptörvényt. Kiemelte, hogy Magyarország nemcsak felelősséget érez, hanem felelősséget
is visel a határon túli magyarságért. Ez proaktív, a közösség igényeinek megfelelő
kormányzati politikát kíván; ezért számos programot indított a Miniszterelnökség a
diaszpórában élők segítésére – mondta a miniszteri biztos. Kifejtette, hogy 2013-ban
elindult a Kőrösi Csoma Sándor-program; 2017-ben nyílt pályázati rendszer indult a
diaszpórában élő magyar szervezetek számára, amelynek éves kerete ötszázmillió forint;
elindult a Rákóczi Szövetséggel együttműködve egy diaszpóra-táboroztatási program; a
nemzetpolitikai államtitkárság továbbképzéseket tart a hétvégi iskolákban dolgozó
pedagógusoknak, idén februárban több mint százan vettek részt egy ilyen képzésen.

Erdély

Szilágyi Péter: az anyaország nem mondott le a Magyarországon
kívül élő magyarokról

2

Kelemen Hunort indítja államfőjelöltként az RMDSZ

Erdély

himnusza is. Azt kellene elérni, hogy a törvények egyformán vonatkozzanak románokra és
magyarokra ebben az országban” – hangoztatta az úzvölgyi megemlékezésen a ferences
szerzetes.

Elutasította a Híd az MKP-val való koalíciókötést
Elutasította a Híd Országos Tanácsa, hogy a jövő évi parlamenti választásokon koalícióban
induljon a Magyar Közösség Pártjával (MKP). „Eldőlt, az MKP és a Most-Híd külön utakon
vágnak neki a 2020-as parlamenti választásoknak” – jelentette be Bugár Béla pártelnök.
Ravasz Ábel, a párt alelnöke azt jelölte meg az elutasítás okául, hogy pártjuk vezetése nem
tudta elfogadni az MKP-nak azt a javaslatát, hogy egy esetleges közös koalíciós listán a két
párt jelöltjei 50-50 százalékos arányban osztozzanak. A Most-Híd ugyanis 70-30
százalékos arányt szeretett volna a saját javukra. Menyárt József, az MKP elnöke szerint a
felvidéki magyar közösség számára rossz hír, hogy a Most-Híd szlovák-magyar párt
elutasította a választási koalíció létrehozását, de az MKP így is mindent megtesz annak
érdekében, hogy jövő évi parlamenti választásokon megugorja a bejutáshoz szükséges 5
százalékos küszöböt.

Felvidék

Kelemen Hunor lesz az RMDSZ államfőjelöltje a novemberi elnökválasztáson. A döntést
pénteken, Marosvásárhelyen hozta meg a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT), s hogy
mennyire nem érte meglepetés a küldötteket, azt jól jelezték azok a Hunor feliratú
aláírásgyűjtő standok, amelyeket már a jelölés jóváhagyása előtt elhelyeztek a Kultúrpalota
előterében. Rendbontó, fiatalos kampány várható az RMDSZ-elnök részéről, az SZKT-n
bemutatott egyik kampányplakát-tervezeten Kelemen egy biciklin suhan tovább. A
közösségi oldalakon közkedvelt és sokat használt Respekt jelszó is nyilvánvalóan a
fiatalabb generációt célozza meg – az államfői tisztségért harmadjára induló Kelemen
kampányszlogenje a Respekt mindenkinek (ugyanez románul Respekt pentru toți).
Kelemen Hunor kampányfőnöke Porcsalmi Bálint, az RMDSZ pénteken újraválasztott
ügyvezető elnöke lesz. Az SZKT-ülésen arról is döntöttek, hogy az RMDSZ-t mostantól
hivatalos szóvivő is erősíti, a kommunikációért felelős pozíciót Hegedüs Csilla látja el. A
tanácskozáson elhangzott politikai tájékoztatójában a szövetségi elnök úgy fogalmazott,
„húzós” időszak előtt áll az alakulat: a szövetségi elnök szerint a következő időszak három
romániai választása közül az önkormányzati a legfontosabb a szövetség számára.
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Összefogás néven új szlovákiai magyar érdekképviselet alakul. A mozgalom előkészítő
bizottságának tagjai egy nyitott platform létrehozásán dolgoznak, melynek célja, hogy teret
adjon mindenkinek, aki fontosnak tartja a szlovákiai magyarok összefogását. A mozgalom
szerint a Híd és az MKP sikertelen tárgyalássorozata után nyilvánvalóvá vált, hogy a
szlovákiai magyaroknak alapvető változás nélkül nem lesz képviseletük a parlamentben a
2020-as választás után. „Az elmúlt tíz év a felvidéki magyar politikában a széthúzásról és
az ellenségeskedésről szólt. Ennek véget kell vetni, el kell kezdeni a kiútkeresést. Nem új
pártot kívánunk létrehozni, hanem egy nyitott platformot, amely egyesíteni tudja a
közösségünkért tenni akaró, nemzetünk sorsa iránt elkötelezett embereket, amely végre
megteremtheti a kívánt és szükséges egységet.” Az Összefogás megkezdte az
aláírásgyűjtést, valamint széles körű egyeztetéseket kezdeményez a mozgalom
programjáról. „Szlovákia az utóbbi évtizedben a Smer vezetése alatt szétrabolt állam lett. A
magyarság fejlődését szavatoló program mellett az Összefogás célja, hogy a demokratikus
szlovák erőkkel együtt állítsuk vissza a jogállamiságot” – közölte a mozgalom.

Felvidék

Új esély a magyar érdekképviseletre

Szili Katalin: a holnap alapjait ma kell lerakni, s az óvodák ennek
eszközei
A holnap alapjait ma kell lerakni, s mivel az óvodák ennek eszközei, az önálló magyar
óvodákra a külhoni magyar közösségekben nagy szükség van – jelentette ki Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott Tornalján, ahol beszédet mondott a Kárpát-medencei
Óvodafejlesztési Program keretében elkészült új helyi református magyar óvoda átadásán.
Elmondta: az óvodafejlesztési program egy olyan „kegyelmi állapotban” megnyílt
lehetőség, amelyet most megragadott Tornalja is. Rámutatott: az új intézmény a
gyerekeknek lehetővé teszi, hogy a legjobb körülmények között nevelkedhessenek, és
ösztönzőleg hat a szülőkre is, hogy gyermekeiket oda írassák. „Óriási szolgálat az, amelyet
az óvó pedagógusok végeznek a nemzet szolgálatában” – hangsúlyozta Szili Katalin,
rámutatva: az új óvoda szép és korszerű kereteket teremt a rendkívül fontos
óvodapedagógiai munkához is. Vasárnap Nagyszelmencen is új magyar óvodát vehetett
birtokba a helyi magyar közösség. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében
elkészült új görög katolikus magyar óvoda átadásán a Magyar Kormányt Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott képviselte, aki úgy fogalmazott: az óvodafejlesztési programmal
a magyar állam egy Kárpát-medencei közös gondolkodást és cselekvést teremt meg a
magyar nemzet jövőjéről.

4

73 általános iskolában lesz magyar elsős
Mintegy 1360 magyar diák kezdheti meg idén a tanulmányait, de ez a szám szeptember
végén véglegesül - mondta el a Pannon RTV Szubjektív című műsorában Jerasz Anikó, az
MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke. Ugyanakkor mind az MNT, mind pedig maguk az
intézmények különféle módon igyekeznek segíteni a szülőknek és a gyerekeknek is a
sikeres iskolakezdésben. A Rákóczi Szövetség jóvoltából a nebulók már megkapták a
Mátyás királyról szóló mesekönyvet, valamint az iskolatáskákat is kiosztották azoknak a
gyermekeknek, akik magyar nyelvű iskola-előkészítő tagozatra jártak. Ezekbe kerül majd
az MNT beiskolázási csomagja, egy megközelítőleg 5000 dinár értékű tanszercsomag,
amelyet augusztus utolsó és szeptember első napjaiban minden elsős kisgyermek meg fog
kapni. „Azt gondolom, hogy tényleg mindent tartalmaz, amire az elsősöknek szükségük
van, ezen túlmenően pedig ebben az évben is a kis elsősök, akik magyar nyelven kezdik
meg tanulmányaikat, meg fogják kapni a 10 ezer forint értékű ösztöndíjat Rákóczi
Szövetségtől, az ösztöndíjak kézbesítésére valamikor október végén, november elején fog
sor kerülni” – mondta el Jerasz Anikó. Emellett továbbra is működik majd az MNT
iskolabuszprogramja. Tavaly 250 gyereket utaztattak 12 önkormányzat területén, de
amennyiben igény mutatkozik rá, bővíteni is tudják a programot - mondta Jerasz Anikó.

Felvidék

Ünnepélyes keretek között átadták a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében
épített Gólyafészek Óvodát Buzitán. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési
Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos beszédében úgy fogalmazott, ha valaki
magyar óvodát épít, nemcsak egy-két évre gondolkodik előre, hanem annak adja tanújelét,
hogy meg akar maradni, ellentmond a XXI. század negatív folyamatainak,
asszimilációnak, elvándorlásnak, gazdasági problémáknak. „Az óvodaépítés megerősít
bennünket, hogy csak úgy lehetünk magyarok száz esztendővel Trianon után, a máig be
nem gyógyult traumákat úgy tudjuk magunk mögött hagyni, ha meghaladjuk azokat, azaz
újra talpra tudunk állni, ha a megnyesett fa kizöldül, (...), ha nem futamodunk meg a
munkától, hanem nap nap után felgyűrjük az ingujjunkat, beleállunk a munkába, és
elvégezzük azt, amit a sors nekünk kiszabott” – fogalmazott.

Vajdaság

Átadták az új óvodát Buzitán

Tanévkezdő ünnepség Magyarkanizsán
A Magyar Nemzeti Tanács Magyarország Kormányának, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságának a támogatásával, valamint a Bethlen Gábor Alap
közreműködésével idén is megrendezte a vajdasági magyar nyelven tanuló elsős kisdiákok
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Vajdaság

tanévkezdő délvidéki központi ünnepségeit. Pénteken az első ilyen rendezvényt
Magyarkanizsáén tartották, a Művészetek Házában, ahol 152 elsős kisdiák kapta meg a
beiskolázási csomagot alkalmi műsor keretében. A gyermekeket és szüleiket elsőként
Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője köszöntötte, aki
azt mondta, hogy a legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökeret és szárnyat. Pásztor
István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is köszöntötte az ünnepség résztvevőit, s
beszédében megismételte azt a már többször elmondott mondatát, hogy több mint 90 év
után, az utóbbi öt, megközelítőleg 10 évben nem hátrányt jelent magyarnak lenni a
Vajdaságban, hanem előnyt. Pásztor István elmondta, nagyon hálásak a magyar
kormánynak mindazért a támogatásért, amit folyamatosan élvez és kap a vajdasági
magyarság.

A gondoskodás bizonyítéka

A Katolikus Karitász több mint háromszáz magyar gyermek
iskolakezdését segíti Kárpátalján
Több mint háromszáz magyar gyermek iskolakezdését támogatja idén táskákkal és
tanszerekkel Kárpátalja 13 településén a Katolikus Karitász, amely 36 kisdiáknak adott át
ünnepélyes keretek közt iskolatáskákat és taneszközöket szerdán Kőrösmezőn. A
Kárpátalja legtávolabbi, magyarok által is lakott hegyvidéki településének magyar
iskolájában és óvodájában tartott átadási ünnepséget követően Écsy Gábor, a Katolikus
Karitász országos igazgatója elmondta: a segélyszervezet idén is kiterjesztette Kárpátalja
magyarlakta településeire a Legyen öröm az iskolakezdés a határontúli magyar
kisgyermekek számára is! elnevezésű programját, hogy elsősorban azokon a családokon
segítsen, amelyekben a súlyos ukrajnai gazdasági és szociális helyzet miatt nagy gondot
jelent a gyermekek beiskolázása.

Kárpátalja

Két évvel ezelőtt a szabadkai Munkás Jézus Plébánián egy közösségi terem felépítése
kezdődött meg. Az építkezés az idén befejeződött, és a hívők, köztük a hittanosok és a
cserkészek már birtokukba vették. Pénteken számos magas rangú vendég jelenlétében
megtörtént a Hunyadi-terem névre keresztelt épületrész ünnepélyes átadása. A Hunyaditermet msgr. Zsellér Attila címzetes apát szentelte fel. A nemzeti színű szalag átvágásával
Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának
kapcsolattartási főosztályvezetője, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és
Szakály József plébános adta át a hívőknek a termet.
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