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Külhoni magyarok elnevezéssel új honlapot indított a kormány, a felület célja, hogy
újszerű módon mutassa be a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek életét és
az anyaország értük végzett munkáját. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és
nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes a sajtótájékoztatón elmondta: az volt a
cél, hogy legyen egy újszerű felület, ahol minden elérhető egy helyen, és egyúttal az egész
személyes is legyen. A www.kulhonimagyarok.hu honlapot három részre lehet osztani:
hírportálként küldetése a tájékoztatás, hogy egy helyen elérhetők legyenek a külhoni
magyarságot érintő hírek. Elérhetők a nemzetpolitikai programok, pályázatok is, köztük a
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, a Kőrösi Csoma Sándor-program, a Petőfi
Sándor-, valamint a Mikes Kelemen- és a Julianus-programok. A honlapról egy
kattintással el lehet jutni a Határtalanul! program új, folyamatosan frissülő honlapjára is.
A miniszterelnök-helyettes beszámolt egy nemzetismereti középiskolai vetélkedő tervéről
is, amelynek meghirdetése őszre várható az új honlapon. Semjén Zsolt kiemelte a
diaszpórában működő magyar iskolákat, amelyek interaktív térképen tekinthetők meg a
honlapon. A honlap harmadik, és egyben legfontosabb része a személyes történetek
bemutatása, a Kárpát-medence arcai és a magyarok a diaszpórában rovatokban
kisfilmekből, interjúkból lehet megismerni külhoni magyar fiatalokat, családokat,
vállalkozókat. Első körben ötven ilyen történetet töltöttek fel, de ezek száma bővülni fog jelezte Semjén Zsolt. Célként jelölte meg, hogy kapcsolatot teremtsenek a külhoni
magyarok között, élettel töltsék meg azokat a jogi kereteket, amelyeket létrehoztak, még
inkább "hajszálerekkel hálózzák be" a Kárpát-medencét és az egész világot.
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Külhoni magyarokkal foglalkozó honlap indult

Szilágyi Péter: fontos a magyar-izraeli kapcsolatok erősítése
A magyar kormány számára fontos az Izraelhez fűződő kapcsolatok erősítése - jelentette ki
Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a Magyar
emlékek Izraelben című könyv bemutatóján kedden Budapesten. A miniszteri biztos azt
mondta: a magyar-izraeli baráti kapcsolatok alapja a Kárpát-medencei zsidó közösség,
amely máig a legnagyobb Közép-Európában. Ez a közösség nagyon sok tudóst, művészt
adott a magyarságnak - tette hozzá. Szilágyi Péter kiemelte: a kormány támogatja a zsidó
közösségeket, művészeti rendezvényeiket, zsinagógáik felújítását. Méltatta a
könyvbemutatót szervező Magyar Emlékek a Világban Egyesület és a Miniszterelnökség
nemzetpolitikai államtitkársága közötti jó kapcsolatokat, a közös gondolkodást. Az
államtitkárság ösztöndíjjal támogatja az izraeli magyar közösségeket és fontosnak tartja a
magyar emlékek felkutatását Izraelben - hangsúlyozta Szilágyi Péter.
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Tőkés László szerint a temesvári és erdélyi magyarságot megerősítheti az 1989-es
helytállásának tudata. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a Temesvári
Magyar Napok csütörtök esti nyitóünnepségén beszélt erről a helyi opera nagytermében.
Tőkés László elmondta: eddigi legnagyobb rangjának és kitüntetésének tekinti, hogy
egykor temesvári lelkész lehetett. Megállapította: az 1989-es népfelkelés Romániában
diverzióba és puccsba torkollott, amit kommunista visszarendeződés követett. A népek
közötti kezdeti egymásra találásnak is gátat vetett az új életre keltett
nacionálkommunizmus. Úgy vélte azonban, hogy a Temesvári Magyar Napok azt az
üzenetet hordozzák, hogy a megmaradt nép él és élni akar, állja a kedvezőtlen idők és
körülmények ostromát. Szerinte ehhez a helytálláshoz adhat erőt a temesvári és erdélyi
magyarságnak az 1989-es romániai forradalomban betöltött, élen járó szerepe. A magyar
kormány üzenetét hozó Szilágyi Péter miniszteri biztos köszöntésében felidézte: Temesvár
egy bizonyos ideig a Magyar Királyság fővárosa is volt, hiszen Károly Róbert néhány évig
ide helyezte át királyi székhelyét. A város nevét azonban szerinte is az véste be örökre a
történelembe, hogy 1989-ben innen indult a kommunista diktatúrát elsöprő romániai
forradalom. A miniszteri biztos is úgy látta: a Temesvári Magyar Napok, a kulturális és
gasztronómiai feltöltődés mellett azt a szimbolikus üzenetet hordozza, hogy a város
magyarsága tud és akar élni.

Erdély

Tőkés László: A temesvári és erdélyi magyarságot megerősítheti az
1989-es helytállás tudata

Györgyfalván avattak magyar állam támogatásával felépített
óvodát
A Kolozsvár melletti Györgyfalván szerdán felavatták a magyar állam támogatásával
felépített óvodát. Az avatóünnepségen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára összefogásra buzdította a térség nemzeteit
és egyházait, írja az MTI. A györgyfalvi római katolikus egyházközség által felépíttetett
emeletes óvodaépület a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja
keretében valósult meg, és 220 millió forintba került. Amint Fábián László római katolikus
plébános elmondta: másfél évig küzdöttek a bürokráciával, míg sikerült beszerezni az
engedélyeket. Ezután fél év alatt bontották le a régi, kinőtt óvodát és építették fel az újat.
Soltész Miklós államtitkár elmondta: ami az itt élő magyaroknak segítség, az a
románoknak, és Románia gazdaságának is hasznos. Az efféle létesítmények ugyanis az
építkezés után befizetett adók mellett abban segítik Romániát, hogy minél többen
maradjanak otthon a szülőföldjükön. Az államtitkár megemlítette: Magyarország
kormánya az elmúlt évek során 48 milliárd forintot fordított arra, hogy óvodák, bölcsődék
épüljenek, újuljanak meg a Kárpát-medencében. Az összeg mintegy fele érkezett a
Partiumba és Erdélybe, ahol 64 új bölcsőde, óvoda épül, és 367 megújul.
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Formálódó egységes felvidéki magyar érdekképviselet
Egyeztetéseket kezdtek a közös programalkotásról az egységes felvidéki magyar
érdekképviselet megteremtésében érdekelt felvidéki magyar politikai és civil szervezetek
Pozsonyban. Az egységes felvidéki magyar érdekképviselet megteremtése leginkább a
Szlovákiában jövő februárra kitűzött parlamenti választásokkal összefüggésben vált
sürgetővé, és azután kapott új lendületet, hogy augusztusban nyilvánvalóvá vált, hogy a
Magyar Közösség Pártja (MKP) és a szlovák-magyar vegyes párt, a Most-Híd között a
választási együttműködés lehetőségeiről indított tárgyalássorozat eredménytelen lett. A
tárgyalások első fordulóját a MKP meghívására a felvidéki magyar párt pozsonyi
központjában tartották. Az egyeztetésen a vendéglátó MKP mellett többek között a
bejegyeztetését kérő Összefogás mozgalom, a legnagyobb felvidéki magyar kulturálisközéleti szervezet, a Csemadok, a Magyar Fórum párt, az Új Egység és a Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala civil ernyőszervezet vett részt. A tárgyalások résztvevőinek
leginkább két kérdésre kell választ találniuk. Elsősorban arra, hogyan kivitelezhető a közös
indulás a választásokon, és az egységes magyar érdekképviseletként milyen programban
tudnak megegyezni. Menyhárt József, az MKP elnöke a találkozó után tartott
sajtótájékoztatón azt mondta, hogy bár a technikai feltételek a közös induláshoz még nem
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Közös cselekvési tervről tárgyaltak pénteken Kolozsváron az erdélyi magyar politikai
szervezetek képviselői. A Szili Katalin miniszterelnöki megbízott kezdeményezésére
létrejött kolozsvári autonómia-kerekasztal résztvevői egy 12 pontos munkaanyagról
kezdték meg a tárgyalásokat. Amint az MTI-hez eljuttatott közös nyilatkozatban
rögzítették: az Európai Unió újonnan felálló intézményrendszerénél kezdeményezik és
támogatják a Kalmár Ferenc és Szili Katalin által megfogalmazott, az őshonos nemzeti
közösségekre vonatkozó öt alapelv elfogadását. Megerősítették ugyanakkor
elkötelezettségüket a politikai szervezetek vezetői által 2018. január 8-án aláírt
együttműködési megállapodásban foglalt célok megvalósítása mellett. A kerekasztal
résztvevői közölték: egyhangúlag támogatják a Székely Nemzeti Tanács polgári
kezdeményezését, és minden európai polgárt arra kérnek, hogy írja alá a dokumentumot.
Támogatják a román–magyar megbékélést szolgáló kezdeményezéseket, és tisztelettel
adóznak az 1989-es temesvári események 30. évfordulója előtt. A nyilatkozatot az RMDSZ
részéről Székely István ügyvezető alelnök, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) részéről
Toró T. Tibor ügyvezető elnök, a Magyar Polgári Párt (MPP) részéről Kulcsár Terza József
parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) részéről Zakariás
Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) részéről pedig Izsák Balázs elnök írta alá.

Felvidék

Közös cselekvési terv: tizenkét pontos munkaanyagról tárgyaltak az
erdélyi magyar pártok

4

Ünnepi műsorral köszöntötték a felvételt nyert hallgatókat és szüleiket vasárnap délelőtt
az újvidéki Európa Kollégiumban, az eseményen aláírták a bentlakásról szóló
szerződéseket is. Snejder-Sára Ildikó, az Európa Kollégium igazgatónője úgy fogalmazott,
ünnepnap a mai, hiszen a vajdasági magyar anyanyelvű egyetemisták legnagyobb
szálláshelyének számító Európa Kollégium ötödik alkalommal tárja ki kapuját az elsőéves
hallgatók előtt. A diákokhoz szólva elmondta, a kollégium támogatja és segíti kollégistáit
egyetemi tanulmányaikban és értelmiségivé válásukban, segíti szakmai és általános
művelődésükben, szabadidejük tartalmas eltöltésére irányuló egyéni és közösségi
tevékenységükben. Az Európa Kollégium működését a Magyar Nemzeti Tanács
közreműködésével a magyar kormány támogatja. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára levélben köszöntötte a hallgatókat és a tanévnyitón
résztvevőket. Mint fogalmazott, a leendő magyar értelmiség egyik központi kibocsájtó
intézménye jött létre fél évtizeddel ezelőtt, amely színvonalas és sokrétű szakkollégiumi
rendszernek és a közösségépítő programoknak köszönhetően értékes hozzájárulást jelent a
hallgatók számára.

Szijjártó: Könnyebb a párbeszéd az új ukrán vezetéssel
Könnyebb a párbeszéd az új ukrán vezetéssel, mint az előzővel – jelentette ki Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban, miután megbeszélést folytatott
Vadim Prisztajkóval, az ukrán diplomácia új vezetőjével. Mindkét fél a jószomszédi
kapcsolatokban érdekelt, abban, hogy a két ország kapcsolata visszatérjen oda, ahol
néhány esztendővel ezelőtt volt – értékelte a találkozót Szijjártó Péter. Elmondta:
Prisztajko nyitottságot mutatott, jelezte, hogy a kétoldalú viszonyban bármilyen kérdést fel
lehet vetni, és egyértelműen kifejezte, hogy rugalmasak a kérdések megtárgyalásában. A
magyar miniszter úgy értékelte, hogy megbeszélésük alapvetően pozitív és építő jellegű
légkörben zajlott. „Közelebb vitt minket ahhoz, hogy egy nem túl távoli jövőben új
kezdetről beszélhessünk Ukrajna és Magyarország kapcsolatában” – fogalmazott.
Bizakodását fejezte ki, hogy ha mindkét oldalról konstruktívan állnak a párbeszédhez,

Kárpátalja

Tanévnyitó ünnepség az Európa Kollégiumban

Vajdaság

tisztázódtak, és több lehetőség is terítéken van, nagyon fontos, hogy a résztvevők
érdekeltek a közös programalkotásban. A találkozó résztvevői megegyeztek abban is, hogy
nem tesznek olyan kijelentéseket és lépéseket, amelyek a formálódó egység kárára
lennének – tette hozzá.
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A kettős állampolgárság Ukrajnában történő törvényesítése mellett foglalt állást Dmitro
Kuleba, európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes a
Jevropejszka Pravda hírportálnak adott, pénteken megjelent interjújában. A tisztségviselő
azt mondta, személyes meggyőződése, hogy „a kettős állampolgárságra megérett az idő, és
megfelel Ukrajna érdekeinek”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem vonatkozik az orosz
állampolgárokra. Az interjúban Kuleba körvonalazta, hol húzódik a „vörös vonal”
Magyarország és Ukrajna viszonyában, kiemelve, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
kész a párbeszédre Budapesttel. A miniszterelnök-helyettes szavai szerint
Magyarországnak minden joga megvan ahhoz, hogy támogassa a nemzeti kisebbségéhez
tartozókat, Ukrajna viszont őket mindig is saját állampolgárainak fogja tekinteni „minden
jogukkal és kötelességükkel”. „Mindig vannak vörös vonalak, de én szélesebbre tekintenék
ki, mint az oktatási törvény. A legfontosabb vörös vonal az, hogy a magyar nemzetiségű
ukránok Ukrajna állampolgárai – szögezte le, hozzátéve, hogy nem kényszeríthetünk vagy
kötelezhetünk embereket arra, hogy megtanuljanak ukránul, bár ha Ukrajna
állampolgárai, képeseknek kell lenniük arra, hogy kommunikáljanak az államnyelven.”

A Népkör tánccsoportja is fellépett az Eszéki Magyar Napon
Szombaton került sor a 21. Eszéki Magyar Napra az eszék-rétfalusi Népkör Magyar
Kultúregyesület szervezésében. Ezen a rendezvényen mutatkozott be először nagyközönség
előtt az egyesület nemrég alakult népi tánccsoportja. Magdika Dániel, a Népkör elnöke,
Jankovics Róbert, horvátországi magyar parlamenti képviselő, Gárdos Béla eszéki magyar
konzul és Karlo Šatvar, az eszéki városi tanács alelnöke nyitották meg a rendezvényt és
köszöntötték a vendégeket. „Ha egy rendezvény több mint két évtizeden át fennmarad,
arról joggal mondhatjuk, hogy értéket képvisel. Az Eszéki Magyar Nap egy ilyen programja
nemcsak a Népkör kultúregyesületünknek, hanem Eszék városának is” – mondta
Jankovics Róbert. A Magyar Nap az eszéki magyar főkonzulátus által szervezett Eszéki
Magyar Hét nyitóeseménye is egyben, mely ezen a héten zajlik, és sok-sok érdekes magyar
vonatkozású programot – sporteseményt, kiállítást, színielőadást – tartogat az
érdeklődőknek.

Kárpátalja

Ukrajna érdekét szolgálná a kettős állampolgárság bevezetése

Horvátország

olyan eredményt tudnak elérni, amely a Kárpátalján élő magyarok számára is
elégedettségre ad okot.
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Vasárnap ér véget a 4. Nyugat-Európai Magyar Néptáncfesztivál a németországi
Stuttgartban. A találkozón három országból – Németországból, Hollandiából és Svájcból –
összesen nyolc magyar néptánccsoport vett részt – mondta el vasárnap a helyszínen
tartózkodó Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa.
A háromnapos fesztivál célja, hogy összehozza a Nyugat-Európában működő magyar
néptáncegyütteseket, és lehetőséget biztosítson egymás megismerésére, valamint a
néptáncon és népzenén keresztül magyarságuk közös megélésére. Szilágyi Péter
hangsúlyozta, a magyar népművészet, azon belül a magyar néptánc közös örökség,
mozdulataiban több száz év hagyománya köszön vissza. Ez a művészet ma is segít
megtartani a diaszpórában élő magyarok hazaszeretetét, magyarságtudatát. A fesztivált és
a Nyugat-Európában működő néptánccsoportokat a diaszpórának szóló nyílt és egyedi
pályázati támogatásokkal, valamint a 2013-ban elindított Kőrösi Csoma Sándor
programmal is segíti a magyar kormány. A programon keresztül magyarországi táncosok
kilenc hónapon át dolgozhatnak együtt a nyugat-európai csoportokkal – tette hozzá.

Diaszpóra

Lezajlott a 4. Nyugat-Európai Magyar Néptáncfesztivál
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